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مـقـدمــــــــــةالتـــقـــريــــر الــســنـــوي 2021
الحثيــث، أضحــى مركــز  التطــور  مــن  بعــد ســبع ســنوات 
السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، وهــو حاضنــة لألفــكار 
والتفكيــر  للتحليــل  مرموقــا  فضــاًء  للمواهــب،  ومصنــع 
المجتمــع  وأحاســيس  هواجــس  مــن  القريــب  الموثــوق، 
المغربــي والمجتمعــات األفريقيــة ومجتمعــات الجنــوب الجديــد 
ــدروس  ــز ال ــه، اســتخلص المرك ــى خبرت ــًا. واســتنادًا إل عموم
مــن األزمــات األخيــرة ، ال ســيما لتحســين تنظيمــه وبنــاء 

برنامــج بحثــي جديــد للفتــرة 2023-2021.

بمنــح   2021 عــام  تميــز  المؤسســاتي،  الصعيــد  علــى 
ــل  ــن أج ــات م ــز السياس ــة مرك ــة المختص ــلطات المغربي الس
العامــة. وقــد كان هــذا  المنفعــة  الجديــد صفــة  الجنــوب 
التتويــج اعترافــا بــأن المركــز فــي خدمــة المصلحــة العامــة. 
ويعــد شــهادة علــى خبرتــه المتعــددة التخصصــات وقدراتــه 
الرشــيدة  إدارتــه  عــن  ناهيــك  واالقتراحيــة،  التحليليــة 
ــا فــي نفــس  والشــفافة. هــذه الصفــة  التــي تريحنــا وتلزمن
الوقــت تعــد بمثابــة تكليــف قبــل أن تكــون تشــريفا،  لكونهــا 
تدعونــا لمضاعفــة الجهــود لمواصلــة مهمتنــا. وفــي هــذا 
الســياق، قــام مركــز السياســات بمراجعــة قانونــه األساســي 
مــن أجــل التــالؤم مــع حاجيــات هــذه الصفــة، وتــم فــي هــذا 
ــك  ــق، ناهي ــة التدقي ــات ولجن ــة األخالقي ــب لجن ــاب تنصي الب
عــن تعييــن مراجــع حســابات معتمــد لإلشــراف علــى حســابات 

المركــز منــذ ســنة 2020.

عــالوة علــى ذلــك، تــم اعتمــاد هيــكل تنظيمــي جديــد أكثــر 
مالءمــة لمســتلزمات الحفــاظ علــى جــودة بحثيــة رفيعــة 
تأطيــر علمــي  بتوفيــر  األمــر  أتــاح هــذا  وقــد  المســتوى. 
ــة أفضــل لمنشــوراتنا.  ــى تصميــم وبني ــري إضافــًة ال وتحري
كمــا تــم أيضــا تســجيل نتائــج إيجابيــة فــي مجــال الرقمنــة 

وإدارة المعرفــة والتواصــل وتثميــن البحــث.

ــج تحققــت بفضــل  ــي هــذا اإلطــار أن هــذه النتائ ــر ف ونذك
أغــراض  ذات  بنيــة  وهــي  المعتمــدة،  المزدوجــة  البنيــة 
ــن  ــن مقيمي ــن زمــالء بارزي ــع بي ــة، تجم اســتراتيجية وتحليلي
والتوجيــه  التحريــر  لجنــة  لجنتيــن:  فــي  مقيميــن  وغيــر 

الدوليــة. البارزيــن  الزمــالء  األبحــاث ولجنــة  ومتابعــة 

مــن أجــل تعزيــز خبــرة مركــز السياســات الخاصــة، والتــي 
تتقاطــع فيهــا األبحــاث األكاديميــة والسياســات العموميــة 
ــا ونشــرها،  ــك عــن ضمــان تراكمه والمجتمــع المدنــي، ناهي
تــم إحــداث ثالثــة هيئــات جديدة: مختبــر السياســات العمومية 

ــتراتيجي. ــل االس ــد والتحلي ــة الرص ــة وهيئ وإدارة المعرف
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بنــاء علــى التقــدم المحــرز المذكــور أعــاله، والــذي 
ــة ومســتمرة طــوال عــدة  تأتــى بفضــل جهــود جماعي
شــهور، بــدأ مركــز السياســات تنفيــذ البرنامــج البحثــي 
األخيــر  هــذا  ويشــمل   .2023-2021 لفتــرة  الثالثــي 
ــا مخصصــة للمغــرب  ــة منه ــرى، ثالث ســبعة برامــج كب
ــى  ــر عل ــا، فيمــا ينصــب البرنامــج األخي ــة ألفريقي وثالث

ــد. ــوب الجدي الجن

ــة،  ــاور بحثي ــي مح ــج ف ــل هــذه البرام ــم تفصي ــد ت وق
ــي:  كمــا يل

المغرب، الدولة االجتماعية والمجالية

التاليــة:  البحثيــة  المحــاور  البرنامــج  هــذا  يشــمل 
التفاوتــات واإلدمــاج االجتماعــي، الحكامــة والتنميــة 
واالجتماعيــة  السياســية  المؤسســات  المحليــة، 
والمواطنــة والريــادة. ويتنــاول الحقــل االجتماعــي فــي 
السياســات العموميــة، الــذي أضحــى أولويــة ملحــة 
أكثــر مــن أي وقــت مضــى فــي أعقــاب جائحــة كوفيــد 
ــة  ــة السياســات العمومي ــث تســائل هــذه األزم 19. حي
التــي ينبغــي أن ينصــب تركيزهــا ويوجــه نحــو التنميــة 

المواطــن.  االجتماعيــة ومكانــة 

إعادة التفكير في االقتصاد المغربي

يشــمل هــذا البرنامــج المحــاور البحثيــة التاليــة: الظرفية 
والتدبيــر الماكرواقتصــادي، االنتقــال الطاقــي وتغيــر 
المنــاخ، ســوق العمــل والتعليــم، التجــارة واإلدمــاج، 
ويعالــج  واالبتــكار.  والبحــث  القطاعيــة  السياســات 
ــي، ويســعى  بعمــق محــددات صعــود االقتصــاد الوطن
إلــى تقديــم مقترحــات إلعطــاء دفعــة جديــدة للنظــام 
ــوازن  ــذي يعــد أحــد محــددات الت اإلنتاجــي الوطنــي، ال

ــرب. ــي المغ ــي ف االجتماع

المغرب في بيئة عالمية متحولة

ينقســم هــذا البرنامــج إلــى خمســة مجــاالت بحثيــة 
الترابــي  التكامــل  التاليــة:  الموضوعــات  تتنــاول 
المغاربيــة/ المنطقــة  للحــدود،  العابــرة  والديناميــات 
إفريقيا/األطلســي، المتوســط وأوروبــا، العالــم العربــي 
مواجهــة  فــي  الجديــدة  القــوى  اإلســالمي،  والعالــم 
التوازنــات التاريخيــة. ويســعى إلــى تفكيــك وتحليــل 

بيئــة المغــرب الجيوسياســية اإلقليميــة والقاريــة، وكــذا 
عالقاتــه مــع القــوى العالميــة التقليديــة والصاعــدة.

فهم الديناميكيات الداخلية اإلفريقية

يعالــج هــذا البرنامــج المحــاور البحثيــة الخمســة التاليــة: 
تحــوالت الدولــة فــي إفريقيــا وديناميــة المؤسســات 
ــة فــي القــرن الحــادي  ــة، المجتمعــات اإلفريقي اإلفريقي
رابطــة  إفريقيــة،  البيــن  القــوى  لعبــة  والعشــرين، 
ويســعى  والتنقــل.  والهجــرة  الســالم-التنمية-األمن 
ــة مــن أجــل  ــة اإلفريقي إلــى تفكيــك التحــوالت الداخلي
تحليــل التغييــرات الجاريــة علــى الصعيــد القاري سياســا 

واجتماعيــا وأمنيــا واســتراتيجيا. 

بناء إفريقيا مستقلة في عالم مترابط

األربعــة  البحثيــة  المحــاور  البرنامــج  هــذا  يغطــي 
التاليــة: لعبــة القــوى الجاريــة، االســتقالل االســتراتيجي 
ألفريقيــا، الديناميــات االســتراتيجية اإلقليميــة، إفريقيــا 
استكشــاف  إلــى  ويهــدف  الموســع.  األطلســي  فــي 
ــي  ــا الت ــتقاللية إفريقي ــوض باس ــود النه ــة جه ومواكب
جعلــت منهــا ديناميــات التأثيــر والديناميــات الشــاملة 
فاعــال ال محيــد عنــه فــي العالقــات الدوليــة المعاصــرة.

التفكير في بروز إفريقيا والعولمة الجديدة

يتنــاول هــذا البرنامــج المحــاور البحثيــة الخمســة التالية: 
االنتقــال  والتجــارة،  والتكامــل  الهيكليــة  التحــوالت 
الزراعيــة  السياســات  الطبيعيــة،  والمــوارد  البيئــي 
واألمــن الغذائــي، ســوق العمــل والتعليــم واإلدمــاج 
االجتماعــي، البحــث واالبتــكار. يحــاول هــذا البرنامــج 
فــي  اقتصاديــا  إفريقيــا  رافعــات صعــود  استكشــاف 
عالــم متحــول، ويغطــي جميــع أبعــاد التحــول الهيكلــي 
لألنظمــة اإلنتاجيــة األفريقيــة، وهــو شــرط ال منــاص 
منــه لتحســين الرفاهيــة والنهــوض بالنمــو الدامــج.

الجنوب الجديد في خضم تطور العولمة

يعالــج هــذا البرنامــج المحــاور البحثيــة األربعــة التاليــة: 
إفريقيــا فــي العالــم، االتحــاد اإلفريقــي والمنظمــات 
الدوليــة، تعدديــة األقطــاب والعمــل المتعــدد األطــراف 
والحكامــة واالقتصــاد الكلــي فــي الجنــوب الجديــد، 
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كريم العيناوي
 الرئيس التنفيذي لمركز السياسات 

من أجل الجنوب الجديد

واإلقليميــة.  العالميــة  المشــتركة  العامــة  المنافــع 
ويخصــص جــزء مهمــا مــن أعمالــه إلفريقيــا، كمــا يركــز 
ــي  ــد ف ــوب الجدي ــكاليات الجن ــل إلش ــر بدائ ــى توفي عل

ســياق العولمــة الجديــدة.
 

ــز بإصــدار 123 منشــور  ــام المرك خــالل عــام 2021، ق
بحثــي، بمــا فــي ذلــك 16 مؤلفــا، وكمــا جــرت العــادة، 
ــن  ــت الراه ــي الوق ــكل ف ــي تش ــنوية، الت ــره الس تقاري
مرجعــا بحثيــا مهمــا فــي إفريقيــا: التقريــر الســنوي حــول 
للجيوسياســية  الســنوي  والتقريــر  إفريقيــا،  اقتصــاد 

ــارات أطلســية. ــر تي ــة وتقري اإلفريقي

 110 بتنظيــم  قــام مركزنــا  الســنة نفســها،  وخــالل 
حــدث، بمــا فــي ذلــك أنشــطتنا األساســية والمنتظمــة 
الســنوي  اإلفريقــي  والمؤتمــر  أطلســية  حــوارات   –
للســالم واألمــن ومنتــدى المــدراء وحــوارات اســتراتيجية 
الصعيديــن  علــى  كبيــر  إشــعاع  ذات  وتظاهــرات   ،-
الوطنــي والدولــي – قــراءات متقاطعــة حــول تنفيــذ 
مــن  الكربــون  إزالــة  الجديــد،  التنمــوي  النمــوذج 
االقتصــاد المغربــي، قمــة األمــم المتحــدة لألنظمــة 
الغذائيــة 2021: تحديــد أولويــات السياســة اإلفريقيــة.

ــن  ــث تثمي ــا مــن حي ــا تقدًم وشــهدت ســنة 2021 أيًض
البحــث، وذلــك عبــر إصــدار أزيــد مــن 100 مقــال رأي. 
مــن جانــب آخــر، كمؤشــر تزايــد، ذكــر مركــز السياســات 
فــي الصحافــة والمجــالت المتخصصــة بنســبة 70 فــي 
المائــة تقريبــا، كمــا ســجلت مشــاهدة محتويــات الفيديو 
ــة، وســجلت البودكاســتات  ارتفاعــا بنحــو 49 فــي المائ
ــة.  ــي المائ ــاء 155 ف ــادة بزه ــة( زي ــات الصوتي )المدون
وُســجِّل اســتقرار فــي عــدد الزيــارات لموقــع المركــز 

علــى اإلنترنيــت، حيــث ناهــزت نصــف مليــون زائــر.

عــام 2021، تزكــت مكانــة مركــز السياســات مــن أجــل 
دوره  وتكــرس  للمواهــب،  كمصنــع  الجديــد  الجنــوب 
كفضــاء للتجريــب المســتمر والنهــوض بالحــوار بيــن 
ــة  ــة علمي ــر نهــج انعكاســي ومقارب ــك عب ــال، وذل األجي
قائمــة علــى مناهــج البحــث والتقييــم الصــارم. ونشــهد 
والذيــن  المركــز  داخــل  ترعرعــوا  ممــن  قــادة  بــروز 
اصبحــوا اليــوم َيــرُوون النســيج الجمعــوي والمؤسســاتي 
ــة  ــاروا مواصل ــن اخت ــرب، أو الذي ــي المغ ــي ف واألكاديم
مســيرتهم  المهنيــة فــي مؤسســات دوليــة وأكاديميــة 
العمــل  وثقافــة  المنهجيــة  هــذه  بفضــل  مرموقــة. 
الفريــدة هــذه، يتميــز زمــالء المركــز البــارزون، وعددهــم 
باالنفتــاح   ،70 وعددهــم  معــه،  والمتعاونــون   ،40
ــة وقدراتهــم  ــك عــن خبراتهــم التحليلي ــكار، ناهي واالبت

البحثيــة المتنوعــة المشــارب.

يؤكــد مركــز السياســات للجنــوب الجديــد علــى طبيعتــه 
كمنفعــة عامــة، ويواصــل بفخــر مســاهمته فــي بــروز 

المغــرب كمنصــة بحــث وحــوار موثوقــة.

فــي الختــام، أود اإلشــارة إلــى اإلصــرار والعزيمــة التــي 
يواصــل بهــا مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديد 
ممارســة وظائفــه، ومــدى الســعادة التــي تغمــر طاقمــه 
لمــا يتــم االعتــراف بهــذه الجهــود وتتويجهــا. وأريــد أن 
ــى  ــن عل ــع المتعاوني ــى جمي ــل إل أتوجــه بالشــكر الجزي
التزامهــم الدائــم، كمــا أعــرب عــن امتنانــي لجميــع 
ــز  ــة فــي مرك ــم المتواصل ــى ثقته ــراء والشــركاء عل الق

ــد. ــوب الجدي السياســات مــن أجــل الجن
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 مركز السياسات
 من أجل الجنوب

الجديد
يعتبــر "مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد" مركــزا مغربيــا للدراســات، 
مهمتــه اإلســهام فــي تطويــر السياســات العموميــة االقتصاديــة منهــا واالجتماعيــة 
والدوليــة التــي تواجــه المغــرب وباقــي الــدول اإلفريقيــة بصفتهــا جــزأ ال يتجــزأ 
مــن الجنــوب الشــامل. وعلــى هــذا األســاس، يعمــل المركــز علــى تطويــر مفهــوم 
"جنــوب جديــد" منفتــح ومســؤول ومبــادر؛ جنــوب يصــوغ ســرديته الخاصــة، ويبلــور 
تصوراتــه ومنظــوره لحــوض المتوســط والجنــوب األطلســي، فــي إطــار خــال مــن 

أي مركــب تجــاه باقــي العالــم.

كمــا يهــدف المركــز مــن خــالل أعمالــه إلــى مواكبــة السياســات العموميــة فــي 
إفريقيــا، معتمــدا فــي ذلــك علــى خبــراء دول الجنــوب وتصوراتهــم للتطــورات 
الجيوسياســية التــي تهــم منطقتهــم. ويتمثــل هــذا التموقــع القائــم علــى تطويــر 
الحــوار والشــراكات المختلفــة، فــي تثميــن الخبــرة اإلفريقيــة الكافلــة باإلســهام فــي 

ــا. ــة لمعالجته ــبل الناجع ــاد الس ــة وإيج ــات المطروح ــخيص للتحدي تش

ــد" عــددا  ــوب الجدي ــد "مركــز السياســات مــن أجــل الجن ــوغ هــذا الهــدف، يجن و لبل
مــن الباحثيــن المرموقيــن يســهم فــي نشــر أعمالهــم. ويســتثمر فــي شــبكة مــن 
ــر  ــى م ــز عل ــم المرك ــا ينظ ــم. كم ــن  العال ــة م ــق مختلف ــون لمناط ــركاء ينتم الش
الســنة، سلســلة مــن اللقــاءات مختلفــة المســتويات، أهمهــا: "المؤتمــر الدولــي 

للحــوارات األطلســية" و"المؤتمــر اإلفريقــي الســنوي للســالم واألمــن".

 و وعيــا منــه بــدور الشــباب فــي تقويــة الحــوار بيــن األجيال، يعمــل المركــز على بناء 
وتكويــن مجموعــة مــن الشــباب عبــر برنامــج "القــادة الــرواد للحــوارات األطلســية" 
الــذي يفــوق 300 عضــوا . ويشــكل هــذا البرنامــج فضــاء للتعــاون والتواصــل بيــن  
أفــراد جيــل جديــد مــن صنــاع القــرار ينتمــون الــى المرافــق الحكوميــة ومجــال 

األعمــال والمجتمــع المدنــي.

ـار
ـــ

صــ
خت

بـا
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جيو-اقتصــادي  ككيــان  الجديــدة،  العولمــة  فــي  إلفريقيــا  خاصــا  اهتمامــا  يولــي  البرنامــج  هــذا 
وجيوسياســي مســتقل. يركــز بشــكل خــاص علــى إفريقيــا فــي التوازنــات العالميــة الكبــرى، والتغيــرات 
ــرًا المنافــع العامــة  ــد وأخي ــوب الجدي ــي للجن داخــل االتحــاد اإلفريقــي وآفــاق اإلصــالح واالقتصــاد الكل

العالميــة واإلقليميــة.

لقــد حدثــت تحــوالت إفريقيــة مهمــة علــى مــدار العشــرين عاًمــا الماضيــة، والتــي جعلــت إفريقيــا 
طــرف فاعــل رئيســي فــي العالقــات الدوليــة المعاصــرة. هــذا البرنامــج يولــي اهتمامــا خاصــا للصــراع 
ــات  ــا والديناميكي ــى االســتقالل االســتراتيجي إلفريقي ــة، إضافــة إل ــى الســلطة فــي القــارة اإلفريقي عل

ــط األطلســي الموســعة. ــة المحي ــي منطق ــا ف ــى إفريقي ــرا إل ــة، وأخي االســتراتيجية اإلقليمي

البرنامـج البحثـي الجـديـد
2023 - 2021

 يقــوم مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد بتعزيــز دور أنشــطته البحثيــة، وقــد أطلــق فــي هــذا 
البــاب برنامجــه البحثــي 2023-2021، وذلــك باالعتمــاد علــى الخبــرة التــي راكمهــا طــوال 7 ســنوات مــن 
الوجــود والمعتــرف بهــا وطنيــًا ودوليــاً. يمتــد هــذا البرنامــج لثــالث ســنوات، وال يجمــع فقــط بيــن خبــرة 
مركــز السياســات األساســية فــي مجــاالت العالقــات الدوليــة والجغرافيــا السياســية واالقتصــاد والسياســات 
ــتراتيجية التــي تذكرنــا بهويتــه، بــدء بالمغــرب وإفريقيــا  العموميــة، بــل يتنــاول أيًضــا المناطــق االس

ووصــوال إلــى الجنــوب الشــامل. ويشــمل ســبعة برامــج رئيســية.

الجنوب الجديد في خضم تطور العولمة

بناء إفريقيا مستقلة في عالم مترابط

1

2
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يركــز البرنامــج علــى تحــوالت الدولــة فــي إفريقيــا وديناميكيــات المؤسســات اإلفريقيــة، وتحــوالت 
المجتمــع اإلفريقــي، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى المجتمــع اإلفريقــي فــي القــرن الحــادي والعشــرين، 
ــرا الخصائــص  ــة واألمــن، وأخي ــن الســالم والتنمي ــة، والترابــط بي ــدان اإلفريقي ــن البل وألعــاب القــوة بي

ــة فــي ظاهــرة الهجــرة. المتأصل

يميــل هــذا البرنامــج إلــى استكشــاف روافــع الصعــود االقتصــادي اإلفريقــي فــي عالــم متغيــر. تتعلــق 
ــورة  ــي، والث ــول البيئ ــة والتح ــوارد الطبيعي ــاد، والم ــددة األبع ــب متع ــل بجوان ــات بمســألة التكام الرهان
الخضــراء واألمــن الغذائــي ورأس المــال البشــري وســوق العمــل، وكذلــك البحــث واالبتكار الــالزم لتكييف 

التقنيــات بشــكل أفضــل مــع الســياق المحلــي.

يركــز هــذا البرنامــج المخصــص للمغــرب علــى التحــول الهيكلــي والتكامــل االقتصــادي وأطــر الشــراكة 
ــرا  ــال البشــري، وأخي ــات رأس الم ــاخ، وســوق العمــل وديناميكي ــر المن ــة وتغي ــال الطاق ــة، وانتق التجاري

تصميــم السياســات القطاعيــة وسياســة االقتصــاد الكلــي.

فــي مواجهــة االضطرابــات السياســية واألمنيــة الحاليــة، يحلــل هــذا البرنامــج الجديــد السياســة الخارجيــة 
المغربيــة، مــع تحليــل الجغرافيــا السياســية اإلقليميــة والقاريــة، وديناميكيــات عالقاتهــا مــع القــوى 

العالميــة التقليديــة والمســتجدة.

هــذا البرنامــج مخصــص للدولــة المغربيــة االجتماعيــة والمجاليــة. تعتبرالديمقراطيــة اإلقليميــة ونقــل 
المســؤوليات إلــى الممثليــن المحلييــن رافعــات لتمهيــد طريــق اإلدمــاج الكامــل لجميــع الطبقــات 
االجتماعيــة. الدولــة اإلقليميــة تــؤدي إلــى إعــادة تعريــف هويــة اإلدارة العامــة والتــي تهــدف إلــى توســيع 

مجــاالت عملهــا مــن خــالل تحديــد الممارســات الالزمــة لتطويــر قدراتهــا وقيادتهــا.

فهم الديناميكيات الداخلية اإلفريقية

التفكير في بروز إفريقيا والعولمة الجديدة

إعادة التفكير في االقتصاد المغربي

المغرب في بيئة عالمية متحولة

المغرب، الدولة االجتماعية والمجالية

3

4

5

6
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عضو من الطاقم

من بينهم

 متوسط اللغات التي
يتقنها باحثونا

تظاهرة

باحثا

منشور ومقال رأي

 مشاركة في ندوات
دولية

شريكا ندوة عبر اإلنترنت

115

4

110+

72

231

150+

58 80

مركز السياسات باألرقام
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 مشترك في نشرتنا
اإلخبارية

مقابلة  متابع عبر شبكة
 االنترنيت للحوارات

االطلسية

 مشترك في مجموعتنا
على الشبكات االجتماعية

اشارة اعالمية حلقة برنامج

 زيارات لموقعنا على
اإلنترنت

وجهة نظر
مقصورة الصحافة

بودكاست
)مدونة صوتية(

13k+ 250+ 70k+

58k+ 1.9k+ 50

500k+ 50+ 60+

13التـــقـــريــــر الــســنـــوي 2021



التـــقـــريــــر الــســنـــوي 2021

عــــدد
الـمـنــشــورات

موجزات السياسات

مقال رأي

ورقة سياساتية كتابًا وتقريرًا 

ورقة بحثية أعداد خاصة في مجالت 
أكاديمية

59

108

37 16

08 03

يتــم تحديــد برنامــج اإلصــدارات والمنشــورات أســبوعيا خــالل اجتماعــات هيئــة التحريــر. 
وتوجــه المســتجدات، عــالوة علــى برامــج األبحــاث والخــط التحريــري لمركزنــا، مواضيــع 
المنشــورات وأشــكالها. وقــد قمنــا عــام 2021 بإصــدار 123منشــور و108 مقــال رأي.
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االقتصاد في إفريقيا

التقرير السنوي لتحليل ديناميات السلع األساسية في إفريقيا

التقرير السنوي حول الوضع الجيوسياسي في إفريقيا 

 يصـــدر مركـــز السيـاســات
4 تـقــاريـر سنـويــــة

يتعلــق األمــر بالنســخة الثانيــة مــن التقريــر االقتصــادي الــذي يخصصــه مركــز السياســات 
ســنويا للقــارة الســمراء. ويتــم إصــداره تحــت إشــراف الباحــث البــارز العربــي الجعيــدي.

 ،)Philippe Chalmin( يتم إعداد تقرير أركاديا تحت إشراف كل من فيليب تشالمين
أستاذ في جامعة باريس دوفين، وإيف جيجوريل )Yves Jégourel(، أستاذ حائز لكرسي 

األستاذية في اقتصاديات السلع في المعهد الوطني للفنون والمهن وباحث بارز لدى 
مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد. ويعد هذا التقرير في إطار التعاون بين سيكلوب 

)Cyclope( ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد.

يتم إعداد هذا اإلصدار، المخصص للشؤون الجيوسياسية على صعيد القارة 
اإلفريقية، تحت إشراف الباحث البارز عبد الحق باسو، وبالتعاون مع باحثين وخبراء 

أفارقة مرموقين.

يعد تقرير "تيارات أطلسية" اإلصدار الرئيسي لتظاهرة حوارات أطلسية التي ينظمها 
سنوًيا مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد. ويتناول التقرير تحليل االتجاهات 

االقتصادية والجيوسياسية في الفضاء األطلسي. ويتم إعداد هذا التقرير تحت 
إشراف محمد لوليشكي، الباحث البارز لدى مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد.

االتجاهات االقتصادية والجيوسياية في المحيط األطلسي
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This book aims to address job creation in Morocco in the context of a new export-driven 
growth model, with a focus on subsector-specific industries for scaling up modern 
exports, and upgrading medium- and high-tech export and import-replacement. The book 
also offers policy actions to foster long-term growth, including technological adoption, 
adaptation, and diffusion as well as human resource development.  It applies a wide lens 
to learn from the experience of Malaysia, Korea and China that had success in achieving 
an upper middle-income or high-income status in a relatively short period, by leveraging 
selective strategies and policy solutions to leapfrog in technological catch-up in 
export-oriented manufacturing, creating largescale employment. 
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ARCADIA
Annual Report on Commodity Analytics and Dynamics in Africa

Du prolongement, en 2019, de la guerre commerciale 
entre les États-Unis et la Chine aux conséquences de 
la pandémie de Covid-19 en 2020 puis aux records 
de prix atteints au printemps 2021, les marchés  

mondiaux de matières premières ont assurément écrit 
un chapitre singulier de leur histoire. Toute l’ambition 

de cette troisième édition du rapport Arcadia (Annual 
Report on Commodity Analytics and Dynamics in Africa) est 

de s’en faire le reflet en privilégiant un regard : celui du conti-
nent africain. S’attachant à décrire et à expliquer les dynamiques 
que connaissent des marchés aussi différents que celui du cacao, du 
cuivre, de l’or, des engrais ou, parmi tant d’autres exemples, du gaz 
naturel ou du pétrole, ce rapport est probablement unique. Destiné 
à un large public allant des étudiants aux décideurs politiques et 
aux experts de ces filières, Arcadia en propose une analyse rétros-
pective pour mieux offrir aux lecteurs des clés de compréhension de 
leur développement à venir.
Le rapport Arcadia (Annual Report on Commodity Analytics and 
Dynamics in Africa) est rédigé par une dizaine d’experts interna-
tionaux sous la direction de Philippe Chalmin, Professeur à l’uni-
versité Paris Dauphine et d’Yves Jégourel, Professeur à l’université 
de Bordeaux et Senior Fellow au Policy Center for the New South. Il 
s’inscrit dans le cadre d’une collaboration entre CyclOpe et le Policy 
Center for the New South. 
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Cette quatrième édition du Rapport annuel sur la Géopolitique de l’Afrique peint la 
situation politique, sociale et sécuritaire du continent en 2020. On se serait attendu à ce 
qu’elle constitue une sorte de numéro spécial, dédié à la crise sanitaire générée par la 
pandémie de la Covid-19. Tel n’est pas le cas. Une des cinq parties qui structurent le 
rapport a été consacrée à la pandémie et la place a été cédée, dans les autres, aux 
questions africaines latentes telles que la politique et la gouvernance, la société et la 
culture, la sécurité et autres problématiques confrontées par le continent. La crise sanitaire 
a été évoquée même dans les chapitres qui ne lui sont pas dédiés, parce que la pandémie a 
constitué un fait transversal qui a peint de ses couleurs plusieurs aspects de la vie africaine 
durant l’année 2020. Gardant toute la lucidité d’analyse, le Policy Center for the New 
South, ses Fellows, ses chercheurs et autres contributeurs n’ont accordé à la Covid-19 que 
la place qui est la sienne et ne l’ont évaluée qu’à sa juste mesure. La pandémie ne semble 
pour le moment constituer qu’un facteur multiplicateur et aggravant des crises sur 
lesquelles elle est venue se greffer. A l’état actuel des choses, la Covid-19 ne semble pas 
avoir installé de nouvelles problématiques mais plutôt aggravé celles qu’elle a rencontrées 
et qui étaient en place bien avant sa survenue. 

This fourth edition of the Annual Report on Africa’s Geopolitics describes Africa’s political, 
social and security situation in 2020. One might have expected a special issue focusing on 
the health and economic crisis generated by the COVID-19 pandemic, but this report opted 
for a different approach. One of five parts making-up the report is devoted to the 
pandemic, while the others are devoted to policy and governance, society and culture, 
security, and other topics important to the African development conversation. The health 
crisis is also discussed in chapters not exclusively devoted to it, because the pandemic was 
a cross-cutting issue affecting many aspects of African life in 2020. The Policy Center for 
the New South, through its Fellows, researchers and other contributors from its close 
network, assessed COVID-19  for what it is : a multiplier and aggravating factor for 
underlying crises. COVID-19 did not create any new problems, but rather exacerbated 
those it encountered, already in place long before it occurred.
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 Rabat, Maroc

www.policycenter.ma
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The Wider Atlantic in a Challenging Recovery
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La Huitième édition du Rapport “Atlantic Currents” se situe dans la perspective d’une 
sortie de crise sanitaire pleine d’enseignements et d’une relance économique marquée 
par plusieurs dé�s d’ordre social, économique, �nancier et stratégique. les quatorze 
chapitres qui composent ce rapport tentent de cerner les paradigmes induits par la 
pandémie en matière d'éducation, de santé, de commerce, du respect des droits de 
l’Homme, de lutte contre le changement climatique… Comme à l'accoutumée, l’Afrique 
occupe une place de choix dans les analyses et projections formulées par les dix-neuf 
auteurs qui ont contribué au Rapport , tant en ce qui concerne les dynamiques internes 
du Continent que les rapports qu’il entretient avec le reste de l’espace atlantique élargi. 
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يعد التفكير في التطورات التي يشهدها الجنوب الشامل وإفريقيا والمغرب 
واحدا من األسباب الثالثة لوجود مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد. إذ لم 
يتوقف هذا المركز الفكري عن تحليل التوجهات الكبرى والتحوالت التاريخية التي 

شهدها عام 2021، وخصص لها 123 منشور و108 مقال رأي. ونذكر ضمن 
المواضيع الكبرى التي تم تناولها: تأثير جائحة فيروس كوفيد 19 االقتصادي 
والمنافسة بين الصين والواليات المتحدة األمريكية والوضعية في أفغانستان 

والهجرة الدولية.

تسارع إفريقيا من جهتها الخطى من أجل تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، 
والتي ستكون نتائجها المحتملة كبيرة. في سياق كون االنتقال الطاقي واألمن 
الغذائي ضمن التحديات الكبرى، يبدو أن العالقات مع الصين آخذة في تعويض 

الشراكة التقليدية مع االتحاد األوروبي، وأن هذه األخيرة تحتاج إلى نفس 
جديد. وقد قام خبراؤنا بتحليل تأثير النزاعات في كل من إثيوبيا وموزنبيق، 
كما كان مستقبل منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا موضوع ملف تم 

إنجازه من قبل حلف شمال األطلسي. 

في المغرب، تم فحص تأثير األزمة الصحية واستجابة السياسات العمومية 
طوال السنة. كما صاحبت النقاشات النموذج التنموي الجديد، الذي تمت دراسته 

كمثال من أمثلة "الذكاء الجماعي". وانكب مركز السياسات، بشراكة مع إنيل 
غرين باور، على موضوع إزالة الكربون من االقتصاد المغربي، وكذا مكانة 
المغرب الفريدة من نوعها في نظام المناخ العالمي. وتناولت عدة أعمال 

موضوع سياسية المملكة المغربية الخارجية، وبطبيعة الحال أبعادها البحرية 
والدفاعية ومكانتها في "السرديات اإلفريقية" ودورها في الساحل، ناهيك عن 

عالقة البالد مع الجزائر.
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الجنوب الجديد في خضم تطور العولمة

المحـــاور البحثيـــة

الجائحة: األثر والتعافي

ــد 19، ال  ــروس كوفي ــة في ــدالع أزم ــن ان ــن م ــد عامي بع
ــي  ــاق التعاف ــى آف ــة عل ــكوك مخيم ــر والش ــزال المخاط ت
علــى المــدى القريــب فــي البلــدان الناميــة. وقــد أكــد 
هينــه دينــه )Hinh T. Dinh( هــذا األمــر فــي موجــزه 
ــدان  ــد 19 والفضــاء الجبائــي للبل ــوان "كوفي الصــادر بعن
الناميــة"، مضيًفــا أنــه ينبغــي أن تكــون أولويــة واضعــي 
السياســات األولــى هــي الســيطرة علــى انتشــار الفيــروس 
مــن خــالل توفيــر ونشــر لقاحــات وأدويــة عالجيــة، وهــو 
مــا ســيمثل نفقــات غيــر قابلــة للتفــاوض بالنســبة لهــذه 
ــي هــو  ــاج الوطن ــدان. ويجــب أن يكــون تعافــي اإلنت البل
التــي  للمجــاالت  بالنســبة  وخاصــة  الثانيــة،  األولويــة 

ــة. ــة العالمي ــن سالســل القيم ــزًءا م تشــكل ج

فيمــا يتعلــق باآلثــار االجتماعيــة للجائحــة، وبالتحديد على 
العمــل، نذكــر أنهــا رمــت الكثيريــن بيــن براثــن البطالــة، 
وكان تأثيرهــا شــديد الوقــع علــى األقليــات والعمــال ذوي 
ــئة  ــواق الناش ــادات األس ــي اقتص ــة، وف ــارات المتدني المه
وفــي البلــدان الناميــة، وعلــى النســاء، الالئــي يعملــن 
بشــكل أساســي فــي وظائــف تتطلــب االتصــال الجســدي. 

 )Otaviano Canuto( كانوتــو  أوتافيانــو  تنــاول  وقــد 
هــذه القضيــة فــي رأيــه الصــادر بعنــوان "النــدوب التــي 
ســتتركها الجائحــة فــي ســوق العمــل". فــي الواقــع، حتــى 
قبــل الوبــاء، كانــت التغييــرات التكنولوجيــة مثــل األتمتــة 
ــث  ــن حي ــات م ــل، وفرضــت تحدي ــة بالفع ــة جاري والرقمن
ــب جــزء مــن القــوى  ــب أو إعــادة تدري ــى تدري الحاجــة إل
العاملــة. لســوء الحــظ، فقــد رســخت الحلــول التــي وجدتها 
الشــركات فــي مواجهــة الجائحــة هــذه االتجاهــات، ومــن 
غيــر المرجــح أن تنعكــس األمــور وتنقلــب رأســا علــى 

عقــب فــي المســتقبل.

مــن اآلثــار الملحوظــة لألزمــة الحاليــة علــى االقتصــاد 
العالمــي عــودة التضخــم إلــى االقتصــادات المتقدمــة 
التــي شــهدت فتــرات طويلــة مــن انخفــاض التضخــم 
ــا.  ــروس كورون ــة في ــدالع أزم ــل ان ــاش قب ــى االنكم وحت
وقــد عالــج كل مــن عبــد العزيز آيــت علــي و أوري دادوش 
)Uri Dadush( هــذا الموضــوع فــي موجزهمــا المعنــون: 
"هــل ارتفــاع التضخــم خطــر عالمــي؟". فــي الواقــع، أثــار 
العالــم تقريبــا  التضخــم فــي كل مــكان فــي  ارتفــاع 
مخاوفــا بشــأن عواقبــه علــى االســتقرار الماكرو-اقتصادي 
ــن أن  ــي يمك ــل الت ــأن ردود الفع ــيما بش ــدان، وال س للبل
تتخذهــا المصــارف المركزيــة. وقــد أكــد المؤلفــان أن 
التضخــم  أن  وأوضحــا  مرجــح،  أمــر  التضخــم  تباطــئ 
ــل األزمــة  ــا قب ــزال أقــل مــن مســتويات م األساســي ال ي
فــي معظــم االقتصــادات الكبــرى. وأشــارا أيًضــا إلــى أن 
ــا أقــل عرضــة لظاهــرة "التوقــف  األســواق الناشــئة حالي
المفاجــئ" )sudden stop(، ويرجــع هــذا األمــر جزئًيــا إلــى 
ــى  ــال إل ــدأ بالفعــل فــي االنتق ــد ب ــا ق ــد منه كــون العدي
سياســة نقديــة أقــل تيســيرًا. ومع ذلك، إذا اســتمر تســارع 
األســعار لفتــرة طويلــة، فلــن تفشــل األجــور االســمية فــي 
متابعــة وتغذيــة الحلقــة المفرغــة المعروفــة المتمثلــة في 
ارتفــاع األســعار واألجــور؛ وإذا لــم يحــدث ذلك، ســتتضاءل 
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ــح  ــى األرج ــؤدي عل ــد ي ــا ق ــرائية، مم ــال الش ــوة العم الق
ــال. ــع الدخــل نحــو رأس الم ــد مــن إعــادة توزي ــى مزي إل
ــا  ــة م ــن أزم ــي م ــة للتعاف بخصــوص المســارات المحتمل
ــاوي   ــم العين ــن كري ــم كل م ــا، اهت ــروس كورون ــد في بع
وأوتافيانــو كانوتو )Otaviano Canuto( ومحمود أربوش 
ــة  ــى التحتي ــي البن ــتثمار ف ــة االس ــاي بقضي ــف الج ويوس
الخضــراء فــي موجــز بعنــوان "أدوات تخفيــف المخاطــر 
لحشــد االســتثمار الخــاص فــي التكنولوجيــات الخضــراء". 
حيــث أكــدوا أن تجــاوز العجــز المســجل فــي تمويــل البنــى 
ــدة  ــل جدي ــات تموي ــاد آلي ــب إيج ــراء يتطل ــة الخض التحتي
ــب مشــاركة  ــى جان ــز مشــاركة القطــاع الخــاص، إل لتعزي
ــتدامة  ــة المس ــى التحتي ــل البن ــي تموي ــام، ف ــاع الع القط

والقــادرة علــى التكيــف مــع تغيــر المنــاخ.

ــد  ــي بع ــام العالم ــي النظ ــول ف ــة تح نقط
عــام 1991  

شــهد عــام 2021 انتشــار أزمــات تســائل أســس النظــام 
الدولــي بعــد عــام 1991. فقــد وصــل التنافــس الصينــي 
األمريكــي، الــذي يتفاقــم ويــزداد حــدة واتســاعا، إلــى 
مســتويات مقلقــة، وبلــغ ذروتــه عنــد اتخــاذ الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة قــرار مقاطعــة دورة األلعــاب األولمبيــة 
التنافــس  ويشــمل  دبلوماســيا.  بكيــن  فــي  الشــتوية 
الصينــي األمريكــي جميــع أنــواع المجــاالت الوظيفيــة 
المجــاالت  فــي  رحــاه  وتــدور  الجغرافيــة.  والمســارح 
فــي  وكذلــك  والمعلوماتيــة  والدبلوماســية  العســكرية 
المجاليــن االقتصــادي والتكنولوجــي. وتتجلــى مظاهــره، 
ــور  ــي تبل ــدي والهــادئ الت ــن الهن خــارج منطقــة المحيطي
التنافــس الصينــي األمريكــي، فــي الزوايــا األربــع مــن 
القطبيــن  العالــم، بمــا فــي ذلــك فــي إفريقيــا وفــي 
ــارز، أوري  ــل الب ــام الزمي ــور، ق ــذا المنظ ــن ه ــا. م وأوروب
الصيــن  "هــل  موجــزه:  فــي   ،)Uri Dadush( دادوش 
ــي  ــة ف ــص المتأصل ــاف الخصائ ــة؟"، باستكش ــة نامي دول
وضــع الصيــن المــزدوج كقــوة عالميــة ودولــة ناميــة، 
ممــا يجعــل بكيــن فاعــال فريــدًا مــن نوعــه فــي النظــام 
الدولــي، ويســائل هامــش التحــرك الغربــي بخصــوص 

الغمــوض الــذي يميــز مكانــة القــوة الصينيــة. 

األخبــار  علــى  كابــول  علــى  طالبــان  اســتيالء  هيمــن 
الدوليــة فــي عــام 2021، علمــا أن األمــر أدى إلــى حــدوث 
ــط الجيوسياســية آلســيا الوســطى.  ــالت فــي الخرائ تعدي
ففــي موجــز بعنــوان: "ســقوط كابــول وطالبــان"، تنــاول 
الزميــل البــارز المصطفــى رزرازي الكارثــة التــي نجمــت 

عــن انهيــار النظــام األفغانــي، والتــي فاقمــت مــن ضعــف 
آليــات التوقــع وإدارة األزمــات فــي واشــنطن، وقــام أيضــا 
بتقييــم العواقــب الجيوسياســية الشــاملة لعــودة طالبــان 

إلــى الســلطة فــي أفغانســتان. 

أدى تطــور العالقــات الدوليــة خــالل عــام 2021 إلــى 
تســليط الضــوء علــى الهجــرة الدوليــة. تميــزت األشــهر الـــ 
12 الماضيــة بزيــادة فــي عــدد المهاجريــن الذيــن وصلــوا، 
وفًقــا للمنظمــة الدوليــة للهجــرة، إلــى رقــم قياســي يناهــز 
281 مليــون شــخص، وذلــك علــى الرغــم مــن التأثيــر 
الوحشــي لوبــاء فيــروس كورونــا. مــن هذا المنظــور، طرح 
الزميــل البــارز إيفــان مارتــن )Ivan Martin( فــي موجــزه: 
"الميثــاق الجديــد للهجــرة واللجــوء فــي االتحــاد األوروبــي: 
إفريقيــا؟"،  المغاربيــة  للمنطقــة  بالنســبة  مخاطــر  أي 
ســؤال تأثيــر االتفاقيــة األوروبيــة الجديــدة بشــأن الهجــرة 
واللجــوء والتــي تعــد تحــواًل نموذجًيــا فــي كل مــن مقاربة 
ــل  ــات بروكس ــي وعالق ــاون الدول ــي للتع ــاد األوروب االتح
ــا  ــن جهته ــا. م ــا وإفريقي ــمال إفريقي ــي ش ــا ف ــع جيرانه م
كشــفت أمــل الوصيــف فــي مقــال بعنــوان: "هــل تعتبــر 
أجنــدة االتحــاد األفريقــي بشــأن الهجــرة بديــال لألولويــات 
األوروبيــة فــي إفريقيــا؟"، والــذي تم إعــداده بالتعــاون مع 
المعهــد الفرنســي للعالقــات الدوليــة، خصوصيــة المكانــة 
ــا السياســية  التــي تحتلهــا القــارة اإلفريقيــة فــي الجغرافي

للهجــرة الدوليــة.
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بناء إفريقيا مستقلة في عالم مترابط -
فهم الديناميكيات الداخلية اإلفريقية

إفريقيــا: فاعــل ال جــدال فيــه فــي العالقات 
الدولية عــام 2021 

اســتمرت األهميــة الجيوسياســية إلفريقيــا فــي التزايــد 
عــام 2021، ليــس فقــط بســبب التحديــات التــي تواجــه 
القــارة، ولكــن أيًضــا بســبب الفــرص الجديــدة. مــن هــذا 
ــواطا  ــتراتيجي أش ــارة االس ــتقالل الق ــع اس ــور، قط المنظ
القاريــة  الحــرة  التجــارة  منطقــة  دخــول  مــع  مهمــة 
اإلفريقيــة حيــز التنفيــذ. حيــث يعــد هــذا األمــر خطــوة 
ــد  ــعة. وق ــة واس ــوق إقليمي ــاء س ــي درب إنش ــمة ف حاس
ــة  ــوان "اتفاقي ــز بعن ــي موج ــدي ف ــالم جل ــد الس ــا عب دع
التجــارة الحــرة القاريــة اإلفريقيــة: نظــرة عامــة قانونيــة"، 
جنوب-جنــوب  التعــاون  لمنطــق  النجيــع  اإلعمــال  إلــى 
وشــمال-جنوب، مــن أجــل دمــج أفضــل إلفريقيــا فــي 
االقتصــاد والتوازنــات الجيوسياســية العالمية. هذا وتســود 
ــارة  ــد الق ــى صعي ــراف عل ــددة األط ــاون متع ــة تع دينامي
اإلفريقيــة، وهــو مــا يتناقــض، علــى ســبيل المثــال، مــع 
ــث تقــوض  ــي الشــرق األوســط، حي الوضــع الملحــوظ ف

التصدعــات الداخليــة التعــاون اإلقليمــي والقــاري. 

وقــد تناولــت نزهــة شــقروني هــذه القضيــة فــي فصــل: 
"التضامــن اإلفريقــي" الصــادر ضمــن التقريــر الســنوي 
ــدأ  ــى دور مب ــث شــددت عل ــة، حي للجيوسياســية اإلفريقي

ــات  ــف هيئ ــي اســتخدامه مختل ــرط ف ــذي تف ــن ال التضام
االتحــاد األفريقــي والمنظمــات اإلقليميــة اإلفريقيــة، مثــل 
الجماعــة اإلنمائيــة للجنــوب األفريقــي أو الكوميســا أو 
اإلكــواس، بهــدف معالجــة آثــار وبــاء فيــروس كوفيــد 
19 وتخفيــف أوجــه القصــور فــي النظــم االجتماعيــة 

اإلفريقيــة. 

الصعيــد  علــى  متزايــدة  أهميــة  إفريقيــا  تكتســب 
الجيواقتصــادي والجيوسياســي العالمــي، وتوجــد أكثــر 
مــن أي وقــت مضــى فــي صلــب اهتمــام القــوى العالميــة 
التــي  الصيــن،  أصبحــت  وقــد  واإلقليميــة.  والصاعــدة 
المتحــدة  الواليــات  مــع  االســتراتيجي  تنافســها  يظهــر 
األمريكيــة فــي إفريقيــا كذلــك، الشــريك الرئيســي للقــارة. 
ــى  ــا إل وقــد مكنتهــا دبلوماســية الصحــة واللقاحــات، جنًب
جنــب مــع اســتراتيجية طريــق الحريــر الجديــدة، مــن جنــي 
العديــد مــن المكاســب فــي القــارة الســمراء، وذلــك علــى 
حســاب االتحــاد األوروبــي الــذي كان الشــريك االقتصــادي 
والتجــاري الرئيســي إلفريقيــا لفتــرة طويلــة. وقــد تطــرق 
الدوليــة  العالقــات  فــي  المتخصــص  نجــاح،  رضــوان 
ــي  ــد، ف ــوب الجدي ــز السياســات مــن أجــل الجن ــدى مرك ل
موجــزه: "دبلوماســية منتديــات الصيــن فــي إفريقيــا: هــل 
سيـــــأتي منتــدى التعــاون األفريقــي الصينــي فــوكاك 
2021 بمفاجــآت؟ «، للخطــوط العريضــة للقمــة الصينيــة 
اإلفريقيــة الثامنــة والتــي عقــدت فــي داكار بغيــة تعزيــز 

ــن فــي القــارة.  نفــوذ بكي

فــي فصــل مــن التقريــر الســنوي للجيوسياســة اإلفريقيــة 
بعنــوان: "اســتراتيجية الشــراكة الجديــدة بيــن االتحــاد 
األوروبــي وإفريقيــا لمــا بعــد كوتونــو"، قــام عبــد الســالم 
األوروبــي  االتحــاد  بعــرض خصائــص سياســة  جلــدي 
اإلفريقيــة الجديــدة، والتــي تقــوم علــى التحــرر مــن عالقة 
األوروبيــة  العالقــات  تحكــم  التــي  المســتفيد  المانــح/ 
ــع  ــل م ــاء االســتعمار، والتعام ــة إنه ــذ عملي ــة من اإلفريقي
إفريقيــا ككيــان اقتصــادي وجيوسياســي مســتقل. وعلــى 
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 Dominique( نفــس المنــوال، اقتــرح دومينيــك بوكيــه
ألمانــي  شــريك  "أي  بعنــوان:  موجــز  فــي   ،)Bocquet
إلفريقيــا؟ القــارة الســمراء فــي مواجهــة حكومــة شــولتز"، 
قــراءة لمكانــة إفريقيــا فــي السياســة الخارجيــة األلمانيــة 
للســلطة  تحالــف جديــد  فــي ضــوء وصــول  الجديــدة 
ــاة السياســة  ــادرة فــي الحي ــن، وهــي ظاهــرة ن فــي برلي
تعــزى  ذلــك،  علــى  عــالوة  مؤلــف.  حســب  األلمانيــة 
ــن  ــى كــون االشــتراكيين الديمقراطيي هــذه المالحظــة إل
والخضــر، الــذي يشــكلون األحــزاب الرئيســية فــي الحكومة 
ــا  ــة، مم ــوم التنمي ــرة لمفه ــة كبي ــون أهمي ــدة، يول الجدي
يزكــي إمكانيــة انخــراط متزايــد أللمانيــا فــي إفريقيــا. فــي 
موضــوع آخــر، قامــت المتخصصــة فــي العالقــات الدوليــة 
لــدى مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، أمنيــة 
ــة أو  ــوان "موانــئ دبــي العالمي ــب، فــي موجــز بعن بوطال
الرافعــة الدبلوماســية اإلماراتيــة فــي إفريقيــا"، بالتطــرق 
ــن أدوات  ــة م ــى أداة حقيقي ــي إل ــاء اإلمارات ــول المين لتح
توســع أبــو ظبــي. وأشــارت الباحثــة إلــى أن هــذا األخيــر، 
ــة فــي ســبع  ــة نهائي ــن كان يحظــى بمحطــات مرفئي ولئ
دول أفريقيــة، إال أنــه يواجــه منافســة شــديدة، خصوصــا 

ــاء دوراليــه الدولــي فــي جيبوتــي. بعــد طــرده مــن مين

علــى الرغــم مــن هــذا التقــدم، عانــت إفريقيــا ســنة 
ــي هــذا  ــة. ف ــن المشــاكل األمني ــة م ــن مجموع 2021 م
 ،)Benjamin Augé( أوجيــه  بنجاميــن  تنــاول  اإلطــار، 
ــدى مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب  ــارز ل ــل الب الزمي
الجديــد، فــي موجــز بعنــوان "مقاطعــة كابــو دلغــادو: 
الجهــاد  بمناطــق  مقارنــة  واالختــالف  التشــابه  أوجــه 
األخــرى فــي إفريقيــا"، التهديــدات التــي يشــكلها تنظيــم 
الشــباب اإلرهابــي علــى اكتشــافات الغــاز قبالــة ســواحل 
ــبب  ــا تس ــق، مم ــمال موزمبي ــادو ش ــة كابو-ديلج مقاطع
فــي رحيــل شــركة توتــال، المســؤولة عــن تطويــر هــذه 
الحقــول البحريــة، ناهيــك عــن إقامــة التنظيــم لعالقــات 
وثيقــة مــع الحــركات اإلرهابيــة األخــرى المنتشــرة فــي 
ــدي  ــارز هشــام عاي ــل الب ــة. وحــاول الزمي القــارة اإلفريقي
ــوان "حــرب تيغــراي واالتحــاد األفريقــي"،  فــي موجــز بعن
تحليــل أســس النــزاع فــي منطقــة تيغــراي وعالقتــه 
ــدور  ــراز ال ــع إب ــي، م ــي اإلثيوب ــي العرق ــام الفيدرال بالنظ
الــذي يجــب أن يضطلــع بــه االتحــاد األفريقــي فــي حــل 
النــزاع بيــن أديــس أبابــا والمتمرديــن والــذي يفاقــم مــن 
ــك، فــإن  ــى ذل ــالد. عــالوة عل ــي للب ــار الداخل خطــر االنهي
ــرة للحــدود  ــا عاب ــي إفريقي ــات المســلحة ف ــة النزاع غالبي
ــا. وقــد اســتحضرت المتخصصــة  ــدة جغرافًي وليســت مقي
موجــز  فــي  الوصيــف،  أمــل  الدوليــة،  العالقــات  فــي 
بعنــوان "التمــرد اإلرهابــي فــي شــمال موزمبيــق: الســياق 
ــا " هــذا  ــى تنزاني ــر المباشــرة عل ــرات غي ــل والتأثي والتحلي
ــة  ــة لألزمــة األمني األمــر، وأوضحــت االنعكاســات المحتمل
التــي تهــز شــمال موزمبيــق علــى تنزانيــا المجــاورة. مــن 
جهتهــا، كشــف الزميــل البــارز رضــا الليامــوري فــي موجــزه: 
"األدبيــات الورقيــة: الحكــم الجهــادي المســلح فــي مالــي"، 
نظــام الحكــم غيــر الرســمي المعمــول بــه لــدى الجماعــات 
ــك وفــق  ــة المســلحة فــي منطقــة الســاحل، وذل الجهادي

ــة.   ــة وعملي ــة نظري مقارب
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التفكير في بروز إفريقيا والعولمة الجديدة

هيكل قيد البناء 

بعــد عــام 2020 الــذي تميــز بحــدوث جائحــة فيــروس 
ــة  ــكار ذات الصل ــا باألف ــام 2021 غني ــد 19، كان ع كوفي
ــة ومســتقبلها.  ويدخــل  ــدان اإلفريقي ــة البل بحاضــر تنمي
موجــز هينــه ت. دينــه )Hinh T. Dinh( المعنــون "قضايــا 
ــد 19"  ــروس كوفي ــة في ــد جائح ــا بع ــي إفريقي ــة ف التنمي
فــي هــذا اإلطــار. حيــث تــم التركيــز فيــه علــى المشــكالت 
البنيويــة طويلــة األجــل -مــن بيــن أمــور أخــرى، انخفــاض 
اإلنتاجيــة واالعتمــاد علــى المــوارد- التــي تواجههــا إفريقيا 
التــي  المدمــرة  اآلثــار  علــى  عــالوة  الصحــراء،  جنــوب 
تســببها األزمــة الصحيــة فــي مجــاالت الصحــة والضرائــب 

ــر المهيــكل وخدمــة الديــون. ــة والســوق غي والعمل

نظــًرا ألن قضايــا الشــباب والمجتمــع المدنــي والعمــل 
والتكامــل والتحــول االقتصــادي تهــم إفريقيــا تماًمــا مثــل 
شــركائها، فقــد أقــر طيــب غــازي فــي موجــزه "الممــر 
ــي  ــاد األوروب ــن االتح ــراكة بي ــة الش ــي خدم ــي ف األطلس
ــن  ــا والبحــر األبيــض المتوســط" أن الشــراكة بي وإفريقي
ــا  ــط وإفريقي ــض المتوس ــر األبي ــي والبح ــاد األوروب االتح
المشــتركة  التنميــة  منطــق  علــى  تقــوم  أن  ينبغــي 
واإلنتــاج المشــترك، بــدال مــن أن تنبنــي فقــط علــى 

منطــق التجــارة )التبــادل الحــر( والمســاعدة الماليــة.

أدى دخــول منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة اإلفريقيــة حيــز 
التنفيــذ إلــى التفكيــر فــي الفــرص والقيــود الناجمــة عــن 
أشــكال التكامــل المختلفــة. ولــم يخــرج مركــز السياســات 

ــة خاصــة للتكامــل التجــاري  ــادي بمكان عــن التوجــه المن
ــا  ــي اقترحته ــراءة الت ــن الق ــك م ــح ذل ــا يتض ــاري، كم الق
الفــرص  فــي   )Isabelle Tsakok( تســاكوك  إيزابيــل 
ــة  ــا منطقــة التجــارة الحــرة القاري ــي تمثله ــات الت والتحدي
اإلفريقيــة بالنســبة لجنــوب إفريقيــا )جمهوريــة جنــوب 
اإلفريقيــة:  القاريــة  الحــرة  التجــارة  ومنطقــة  إفريقيــا 
الفــرص والتحديــات مــا بعــد جائحــة فيــروس كوفيــد 
19( وجمهوريــة موريشــيوس )جمهوريــة موريشــيوس 
الفــرص  اإلفريقيــة:  القاريــة  الحــرة  التجــارة  ومنطقــة 
والتحديــات مــا بعــد جائحــة فيــروس كوفيــد 19( فــي 
االستشــرافي  التحليــل  أو  الجائحــة؛  بعــد  مــا  مرحلــة 
ــارة  ــن التج ــات بي ــة بليامــون للعالق ــه مين ــذي قامــت ب ال
التجــارة  )نتائــج  العمــل  ســوق  وأداء  التحتيــة  والبنــى 
وســوق العمــل: هــل يؤثــر تطــور الصــادرات علــى العمالــة 
النســائية المأجــورة؟ والتجــارة والبنيــة التحتيــة ومشــاركة 

ــل(. ــواق العم ــي أس ــاء ف النس

إيمانويــل بينتــو  التجــاري، قــدم  التكامــل  بعيــًدا عــن 
بحثيــة  ورقــة   )Emmanuel Pinto Moreira( موريــرا 
بعنــوان "مــن فرنــك الجماعــة الماليــة إلفريقيــا إلــى عملــة 
إيكــو: فــرص وتحديــات التعــاون االقتصــادي والنقــدي 
فــي غــرب إفريقيــا" نظــرة ثاقبــة لقضايــا التكامــل النقــدي 
ــك الجماعــة  ــك ســفا )فرن ــن فرن ــال م ــي ســياق االنتق ف
الماليــة إلفريقيــا( إلــى عملــة إيكــو، والتغيــرات الرئيســية 
فــي المشــهد النقــدي واإلطــار المؤسســي لــدول غــرب 
القــراءة مســاهمة كبيــرة فــي  إفريقيــا. وتمثــل هــذه 
النقــاش السياســي حــول اســتعداد دول غــرب إفريقيــا 

ــدة. ــة موح ــداث عمل إلح
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ــي  ــا التحــول ف ــت قضاي ــى المســتوى القطاعــي، احتل عل
السالســل الزراعيــة والغذائيــة مكانــة بارزة نظــًرا ألهميتها 
والنمــو،  اإلنتاجيــة  زيــادة  نحــو  البنيــوي  التحــول  فــي 
ــق فــرص العمــل الالئقــة والتكامــل القــاري.  ــك خل وكذل
وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا البــاب إلــى العديــد المســاهمات، 
 )Pierre Jacquemot( علــى غــرار موجــز بييــر جاكمــو
)اســتعادة زمــام الســيادة الغذائيــة والزراعيــة فــي إفريقيــا 
ــه  ــم في ــذي ت ــد 19(، وال ــروس كوفي ــة في ــد جائح ــا بع م
التركيــز علــى اقتــراح مســارات لتحســين صمــود عــدة 
مناطــق زراعيــة إفريقيــة كانــت تواجــه بالفعــل صعوبــات 
عندمــا حاصرتهــا المخــاوف مــن وبــاء فيــروس كوفيــد 
19 فجــأة. وتجــدر اإلشــارة أيًضــا إلــى التحليــالت ذات 
التــي تقدمــت بهــا كل مــن إزابيــل تســاكوك  الصلــة 
حــول  منكــوب  الزهــراء  وفاطمــة   )Isabelle Tsakok(
خيــارات السياســات الخاصــة بتحويــل النظــم الغذائيــة فــي 
إفريقيــا )خيــارات السياســات الخاصــة بتحويــل النظــم 
الغذائيــة فــي إفريقيــا - مــن منظــور الجامعــات اإلفريقيــة 
ــة  ــكالت المرتبط ــود والمش ــى الوع ــر( أو حت ــز الفك ومراك
باســتعمال المــواد المعدلــة جينيــا مــن أجــل ضمــان األمــن 
الغذائــي )الكائنــات المعدلــة وراثًيــا: هــل هــي حــل واعــد 

ــي؟(. ــن الغذائ ــبة لألم ــكلة بالنس أم مش

تحديات التحول البيئي 

باإلضافــة إلــى ذلــك، كانــت المقــاالت المتعلقــة بالمــواد 
ــل  ــن أج ــة م ــياق المرافع ــي س ــوة ف ــرة بق ــة حاض األولي
التحــول البيئــي، فــي وقــت تعتبــر فيــه إفريقيــا قــارة 
علــى  بعضهــا  ركــز  وقــد  بامتيــاز.  الطبيعيــة  المــوارد 
االتجاهــات والفــرص والتحديــات واالســتراتيجيات. ينطبــق 
 )Landry Signé( هــذا األمــر علــى موجــز النــدري ســينيي
إفريقيــا: االتجاهــات والفــرص  التعديــن فــي  "كوامــن 
 Yves( والتحديــات واالســتراتيجيات"وموجز إيــف جيجوريل
Jégourel( "بيــن عالميــن: ســوق دولــي لأللمنيــوم ســريع 
التغيــر". ناهيــك عــن ذلــك، تناولــت بعــض الموجــزات 
قضايــا التحــول البيئــي، وال ســيما موجــز إيــف جيجوريــل 
حــول مســتقبل الغــاز الطبيعــي "مــن التحــول البيئــي إلــى 
أزمــة الطاقــة: هــل مــن مســتقبل للغــاز الطبيعــي؟:" 
 Francis( مــن ناحيــة أخــرى، أكــد فرانســيس بيريــن
Perrin( فــي مرافعتــه مــن أجــل الغــاز الطبيعــي فــي 
إفريقيــا  أن تغيــر المنــاخ ناتــج إلــى حــد كبيــر عــن اإلنتــاج 
واالســتهالك الهائــل للوقــود األحفــوري والنفــط والفحــم 
والغــاز الطبيعــي بترتيــب تنازلــي فــي االســتهالك العالمــي 

ــزم  ــية، يعت ــة األساس ــذه القضي ــاول ه ــد تن ــة. عن للطاق
ــا  ــوري، بم ــود األحف ــة الوق ــل حص ــي تقلي ــض بالتال البع
فــي ذلــك الغــاز الطبيعــي، فــي ميــزان الطاقــة العالمــي، 
وذلــك قــدر اإلمــكان وبأســرع وقــت ممكــن. بينمــا يعتقــد 
آخــرون أن الغــاز الطبيعــي ضــروري فــي التحــول الطاقــي، 
ألنــه يولــد انبعاثــات أقــل مــن ثانــي أكســيد الكربــون 
مقارنــة بالنفــط وأقــل بكثيــر مــن الفحــم، فــي وقــت ال 
يســتطيع العالــم فيــه االســتغناء عــن الوقــود األحفــوري 
بســرعة. مــن هــذا المنظــور، يجــدر تفضيــل الغــاز، وال 

ــاء. ــاج الكهرب ــه فــي إنت ســيما اســتبدال الفحــم ب

إلــى جانــب تحويــل القطاعــات األوليــة، مــن المســلم بــه 
ــر  ــن أكث ــدة م ــي واح ــة ه ــع أن الرقمن ــاق واس ــى نط عل
الســبل الواعــدة لتنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 
تنطــوي  ذلــك،  ومــع   .2063 إفريقيــا  وأجنــدة   2030
الرقمنــة علــى تحديــات اقتصاديــة وسياســية واجتماعيــة. 
مــن هــذا المنطلــق، تســاءل حمــزة الســعودي عــن تأثيــر 
التكنولوجيــات الجديــدة علــى العمــل والقــوى العاملــة فــي 
موجــزه "مــا هــي اآلثار بالنســبة للبلــدان النامية، وال ســيما 
فــي إفريقيــا؟". ووفقــا لــه، ينطــوي التقــدم التكنولوجــي 
المســتمر علــى آفــاق جديــدة واعــدة لتحســين اإلنتاجيــة 
والنمــو االقتصــادي. ومــع ذلــك، فهــو مصحــوب أيًضــا 
بمخــاوف متزايــدة بشــأن تأثيــره المســتقبلي علــى القــوة 
يشــهد  الــذي  الحالــي  الســياق  فــي  العاملــة، ال ســيما 
المســاواة  عــدم  مــن  ومتصاعــدة  عاليــة  مســتويات 

ــل. ــي ســوق العم واالســتقطاب ف
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إعادة التفكير في االقتصاد المغربي

رهانات ما بعد األزمة الصحية وتحدياتها 
وفرصها 

علــى غــرار بقيــة بلــدان العالــم، انتقلــت جائحــة فيــروس 
كوفيــد 19 فــي المغــرب مــن أزمــة صحيــة إلــى أزمــة 
ــد أدى  ــرة. وق ــات خطي ــة ذات تداعي ــة واجتماعي اقتصادي
هــذا الوضــع إلــى تســليط الضــوء علــى حجــم االقتصــاد 
غيــر المهيــكل ونواقــص القطاعــات االجتماعيــة وضعــف 
شــبكات الحمايــة االجتماعيــة. ومــع ذلــك، فقــد تميــز 
المغــرب بتعميمــه الســريع للقاحــات، وانتهــز هــذه األزمــة 
إلطــالق برنامــج طمــوح إلصــالح النظــام الصحــي. فــي 
موجــز بعنــوان "االســتعداد للوبــاء، المغــرب وإفريقيــا"، 
دعــا الزميــل البــارز لــدى مركــز السياســات، أوري دادوش 
)Uri Dadush( ، العالــم، وإفريقيــا علــى وجــه الخصــوص، 
إلــى االســتعداد بشــكل أفضــل للوبــاء القــادم. وقــد أكــد: 
"يعــد االســتعداد للوبــاء القادم اســتثمارا أساســيا. وللقيام 
باألمــور كمــا يجــب، تحتــاج البلــدان إلــى التحلــي بالمرونــة 
وتقويــة شــبكاتها الصحيــة الدوليــة، ال أن تتخلــى عنهــا. 
ــي  ــرب خطــوة ف ــذ المغ ــد، اتخ ــون الصحــة الجدي ــع قان م

االتجــاه الصحيــح".

يصــادف عــام 2021 الذكــرى العاشــرة للربيــع العربــي. 
وقــد شــارك كل مــن رئيــس مركــز السياســات مــن أجــل 
الجنــوب الجديــد، كريــم العينــاوي، والمتخصصــة فــي 
ــول  ــف ح ــة مل ــي صياغ ــة، ف ــة بورحريب ــاد، أميم االقتص
منظمــة حلــف شــمال األطلســي )الناتــو( "مــا وراء الربيــع 
ــات  العربــي، أي مســتقبل؟" . يحلــل هــذا الملــف الدينامي
المســتقبلية لمنطقــة الزال تعانــي مــن عــدم اســتقرار 
كبيــر. ويجمــع وجهــات نظــر مجموعــة مــن المحلليــن 
اإلقليمييــن والدولييــن المرموقيــن، ويبحــث فــي الظــروف 

ــا  ــرزت فيه ــي ب ــة والسياســية الت ــة واالقتصادي االجتماعي
المشــاكل  تطلعــات مجتمــع مدنــي، غالًبــا مــا تخنقــه 

القديمــة والتحديــات الناشــئة. 

كمــا تميــز عــام 2021 بانتخــاب حكومــة جديــدة فــي 
المغــرب. فــي برنامجــه الخماســي، ركــز رئيــس الحكومــة 
علــى الحاجــة الملحــة للتنميــة المتكاملــة والمســتدامة. 
وقــد تنــاول مركــز السياســات، بشــراكة مــع إينيــل غريــن 
بويــر، قضيــة إزالــة الكربــون مــن االقتصــاد المغربــي. 
حســب باحثتينــا ريــم برحــاب و عفــاف زركيــك، يجــب أن 
يكــون هــذا الــورش متعــدد القطاعــات مســتداًما وبأبعــاد 
ــف  ــث "ال يتخل ــي واجتماعــي، بحي ــة: اقتصــادي وبيئ ثالث
أحــد عــن الركــب"، ويتــم أخــذ المجــال االجتماعــي دائًمــا 
فــي االعتبــار ســواء تعلــق األمــر بالمقاربــة المركــزة علــى 
ــت  ــان. ُترجم ــى االنس ــزة عل ــة المرك ــاد أو المقارب االقتص
هــذه األفــكار إلــى سلســلة مــن أربعــة موجــزات بعنــوان 
"مســار إزالــة الكربــون مــن االقتصــاد المغربــي"، وقــد 
ســمحت بصياغــة هــذه الســيناريوهات مع تحليــل التكلفة 
والفوائــد، ناهيــك عــن مقترحــات توصيــات سياســية علــى 

ــل.  ــر والمتوســط والطوي المــدى القصي

تهتــم كل مــن ريــم برحــاب وعفــاف زرقيــق، تحــت إشــراف 
أوري دادوش، بالمواضيــع المتعلقــة بالتحــول الطاقــي 
وتغيــر المنــاخ، مــع التركيــز علــى المغــرب، وتقومــان بنشــر 
مقــاالت بحثيــة حــول مكانــة المغــرب فــي نظــام المنــاخ 
العالمــي. ينطبــق هــذا األمــر علــى الموجــز الصــادر تحــت 
عنــوان "المغــرب فــي مؤتمــر األطــراف 26"، وأيضــا علــى 
ــرة  ــي لمعاي ــاد األوروب ــة االتح ــر آلي ــز الخــاص بتأثي الموج
ــذي  ــى الحــدود علــى االقتصــاد المغربــي وال الكربــون عل
جــاء بعنــوان "مــاذا ســيكون تأثيــر ضريبــة االتحــاد األوربي 
لمعايــرة الكربــون فــي الحــدود علــى المغــرب، وكيــف 
ينبغــي أن يكــون رد فعــل المملكــة علــى ذلــك؟". أخيــًرا، 
ــة الخاصــة  ــر اللجن ــا بصــدور تقري ــز عــام 2021 أيًض تمي
بالنمــوذج التنمــوي الجديــد. فــي تقريــر تقييمــي بعنــوان 
الخاصــة  اللجنــة  الجماعــي:  للــذكاء  مغربــي  "نمــوذج 
 Dr.( بولســون  ليكــس  د.  اعتبــر  التنمــوي"،  بالنمــوذج 
يشــكل  الجديــد  التنمــوي  النمــوذج  أن   )Lex Paulson
نجاحــا حقيقيــا فــي نشــر الــذكاء الجماعــي، الــذي تمثــل 

ــه. ــة في "المشــاركة" حجــر الزاوي
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المغرب في بيئة عالمية متحولة

المغرب الساعي إلى االستقاللية 
االستراتيجية في بيئة إقليمية قيد إعادة 

التشكيل الكامل 

مــن  موقفــا  المتماســكة  الخارجيــة  السياســة  تعكــس 
خــالل  مــن  المحيطــة  البيئــة  مــع  العالقــات  تنظيــم 
تحديــد خطــوط قــوة البــالد والدفــاع عــن مصالحهــا. 
لــدى مركــز السياســات مــن  البــارز  الزميــل  وقــد أبــرز 
أجــل الجنــوب الجديــد، جمــال مشــروح، فــي موجــزه: 
ــى.  ــذا المعط ــة" ه ــرب الجيو-بحري ــاق المغ ــات وآف "تحدي
حيــث أكــد الباحــث علــى ضــرورة تزويــد المغــرب، القــوي 
بكوامنــه ومؤهالتــه الطبيعيــة، بسياســة بحريــة بغيــة 
تعزيــز موقعــه الجيوسياســي العالمــي. وحــاول الزميــل 
ــه  ــي كتابت ــز تشــارك ف ــي موج ــارز رشــيد الُحديكــي ف الب
ــوان "النظــام القانونــي  ــي بعن ــد البقال ــد الحمي مــع د. عب
ــي  ــراءة ف ــم ق ــرب"، تقدي ــي المغ ــة ف للصناعــات الدفاعي
مقتضيــات القانــون 20-10، وكــذا مرســومه التطبيقــي، 
حيــث ينظمــان سياســة الصناعــة الدفاعيــة للمملكــة، ممــا 
مــن شــأنه أن يســاهم فــي إرســاء لبنــات ســيادة وطنيــة 

ــال. ــذا المج ــي ه ــة ف حقيقي

اســتقالليته  مــن  الرفــع  علــى  المغــرب  مــن  حرًصــا 
تحالفاتــه،  تنويــع  خــالل  مــن  ســيما  ال  االســتراتيجية، 

ــن  ــن أســس النظريتي ــة تجمــع بي يتبنــي سياســة خارجي
الواقعيــة والبنائيــة فــي العالقــات الدوليــة، حيــث تقــوم 
علــى تجــاوز االنقســامات األيديولوجيــة للدفــاع العقالنــي 
عــن المصالــح الوطنيــة، مــع التأكيــد علــى هويــة معينــة 
ــاد  ــد ع ــي. وق ــم الدول ــل المنتظ ــي محاف ــالد ف ــدور الب ل
يوســف طوبــي، المتخصــص فــي العالقــات الدوليــة، فــي 
موجــزه الصــادر تحــت عنــوان "بــروز الجنوب فــي العالقات 
الدوليــة: مكانــة المغــرب فــي الســرديات اإلفريقيــة"، إلــى 
ــات  ــي العالق ــدة ف ــا الجدي ــا إفريقي ــي تحتله ــة الت المكان
الدوليــة المعاصــرة، وتســاءل عــن الــدور الــذي يمكــن أن 
يلعبــه المغــرب فــي دفــع ديناميــات التعــاون بيــن الشــمال 

ــي. ــز التعــاون الدول ــة تعزي والجنــوب بغي

متحليــا بالشــجاعة والوضــوح، واصــل المغــرب فــي عــام 
ــوذج  ــرار النم ــى غ ــي، عل ــول الهيكل ــروع التح 2021 مش
التنمــوي الجديــد، أو توســيع التغطيــة االجتماعيــة، التــي 
ــم  ــدة مــن اإلصالحــات. وكان تنظي ــة جدي تشــكل مرحل
االســتحقاق االنتخابــي الثالثــي، التشــريعي واإلقليمــي 
والجماعــي، فــي 8 شــتنبر/أيلول 2021، لحظــة أساســية 
فــي هــذا المسلســل. مــن هــذا المنظــور، اهتــم عبــد 
الســالم جلــدي، المتخصــص فــي العالقــات الدوليــة، فــي 
موجــز بعنــوان "المــرأة المغربيــة فــي النمــوذج التنمــوي 
الجديــد" بمكانــة المواطنــة المغربيــة فــي اســتراتيجية 
المملكــة التنمويــة الجديــدة، كمــا اقتــرح أفــكارا مــن 
للمــرأة  والمجتمعــي  القانونــي  الوضــع  تعزيــز  شــأنها 

ــة.   المغربي
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ــد  ــر، ونقص ــتراتيجي المباش ــرب االس ــط المغ ــهد محي يش
تشــكيل  إعــادة  عمليــات  المغاربيــة،  المنطقــة  هنــا 
أمنــي  ســياق  فــي  وذلــك  رئيســية،  جيوسياســية 
وسوســيو-اقتصادي قاتــم، تفاقــم بســبب أزمــة فيــروس 
كوفيــد 19 الصحيــة التــي ضربــت االقتصــادات المغاربيــة 
بشــدة. هكــذا تنــاول الزميــل البــارز محمــد لوليشــكي 
فــي مقــال رأي بعنــوان "القطيعــة بيــن الجزائــر والمغــرب: 
بقطــع  األحــادي  الجزائــر  قــرار  المجهــول"،  نحــو  قفــزة 
عالقاتهــا الدبلوماســية مــع الربــاط، مــع التركيــز علــى 
التبعــات السياســية والدبلوماســية واإلنســانية لهــذا القــرار 
علــى الجزائــر. بالنســبة لتونــس، قــام عبــد الســالم جلــدي 
ــة التونســية فــي محــك  ــوان "الديمقراطي فــي موجــز بعن
االنتقــال االقتصــادي"، بالمقارنــة بيــن عــدم قــدرة الثــورة 
علــى ترجمــة الديمقراطيــة إلــى تقــدم اجتماعــي وعــدم 
ثقــة التونســيين فــي مؤسســات الجمهوريــة الثانيــة التــي 
عــن  المنبثــق  الديمقراطــي  النظــام  تهــدد  أنهــا  يــرى 
دســتور 2014. وقــام نعمــان الشــرقاوي، الباحث المســاعد 
المتخصــص فــي العالقــات الدوليــة، فــي موجــز بعنــوان: 
"االنتخابــات فــي ليبيــا: تحــول ديمقراطــي مضطــرب"، 
بســبر أغــوار رهانــات االنتخابــات الليبيــة، علــى اعتبارهــا 
ــد ينقســم  ــة فــي بل خطــوة حاســمة فــي مســيرة التهدئ
وثقافيــًا  تاريخيــًا  متجانســتين  غيــر  منطقتيــن  إلــى 
ــة:  ــة قــوى أجنبي ــع لوصاي ــر الواق ــان بحكــم األم وتخضع
فــي الغــرب، طرابلــس، حيــث مكنت القــوات التي حشــدتها 

تركيــا حكومــة الوفــاق الوطنــي بزعامــة فايــز الســراج مــن 
صــد هجــوم المشــير خليفــة حفتــر علــى العاصمــة الليبيــة 
الشــرق،  وفــي  المنطقــة،  علــى  الســيطرة  واســتعادة 
برقــة، التــي يحكمهــا المشــير خليفــة حفتــر المســتفيد مــن 
الدعــم العســكري الروســي، وهــو مــا يــؤدي إلــى تفاقــم 

ــا.  ــد الصــراع فــي ليبي ــار بع ــات إعــادة اإلعم تحدي

رســخت سياســة المغــرب اإلفريقيــة مكانتهــا، وأضحــت 
معيــارا أساســيا مــن معاييــر سياســته الخارجيــة المعاصرة. 
الســاحل  منطقــة  عمــق  يحظــى  المنظــور،  هــذا  مــن 
ــة  ــادي، بأهمي ــرد الجه ــي مــن التم ــي تعان والصحــراء، الت
كبيــرة، ليــس فقــط بالنســبة للربــاط، ولكــن لجميــع 
العواصــم المغاربيــة، حيــث تشــكل هــذه المنطقــة حلقــة 
وصــل حقيقيــة بيــن إفريقيــا المغاربيــة وإفريقيــا جنــوب 
الصحــراء. وقــد دفعــت هــذه المالحظــات كل مــن يوســف 
طوبــي ونعمــان الشــرقاوي إلــى التســاؤل فــي موجزهمــا: 
الســاحل:  منطقــة  إلــى  المغاربيــة  البلــدان  "نظــرة 
تحليــل لوجهــات نظــر المغــرب والجزائــر وموريتانيــا" عــن 
التفاعــالت الجيوسياســية بيــن الــدول المغاربيــة ومنطقــة 
الســاحل، والمنافســة فيمــا بينهــا هنــاك. حيــث ســلط 
الباحثــان الضــوء علــى رغبــة المغــرب والجزائــر وموريتانيــا 
اســتثمار عمقهــا االســتراتيجي فــي الجنــوب والحفــاظ 
علــى عالقــات مميــزة مــع جيرانهــم فــي منطقــة الســاحل.
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المغرب، الدولة االجتماعية والمجالية

آفاق المغرب االجتماعية 

النمــوذج  فــي  المغربيــة  "المــرأة  بعنــوان  موجــز  فــي 
التنمــوي الجديــد"، أشــار كل مــن عبــد الســالم جلــدي 
تحســين  يتعيــن  يــزال  ال  أنــه  إلــى  إســبايين،  وآيــة 
المســاواة بيــن الجنســين علــى الرغــم مــن التطــور األكيــد 
فــي وضــع المــرأة، التــي ورد ذكرهــا 43 مــرة فــي تقريــر 
بفضــل  ســيما  وال  الجديــد،  التنمــوي  النمــوذج  لجنــة 
التغييــرات القانونيــة. مــن أجــل تعزيــز حمايــة حقــوق 
المــرأة، أوصــى الباحثــان بتعزيــز آليــة مكافحــة العنــف 
ضــد المــرأة، ومراجعــة قانــون األســرة، وتعزيــز اســتقاللية 

واالقتصاديــة.  السياســية  المــرأة 

فــي موجــز بعنــوان "الشــركة المســؤولة وتنظيــم القطــاع 
الرابــع فــي المغــرب: الجــرد والممارســات وآفــاق التنميــة"، 
ــي  ــد أوحنين ــي وأحم ــت عل ــز آي ــد العزي ــان عب ــام الباحث ق
التــي تســمح  القانونيــة والمؤسســية  اآلليــات  بتحليــل 
للشــركات المغربيــة بالجمــع بيــن المقاربــات التجاريــة، 
الموجهــة نحــو الســوق، وبيــن الســعي لتحقيــق األهــداف 
االجتماعيــة والبيئيــة. حيــث تــم تســليط الضــوء علــى 
اآلليــات القانونيــة الحاليــة التــي تســمح لنمــاذج مختلفــة 
مــن المنظمــات الربحيــة بتحقيــق األربــاح والمشــاركة 
فــي الممارســات الموجهــة لتحقيــق رســالة معينــة. ودعــا 
الباحثــان إلــى االبتــكار القانونــي الــذي مــن شــأنه أن 

يدعــم الشــركات المســؤولبة الجديــدة، مــن خــالل إحــداث 
بعــض اآلليــات القانونيــة المحــددة التــي تنظم األنشــطة 
التجاريــة باإلضافــة إلــى الحوافــز الضريبيــة التــي يمكــن 
أن تســمح للمؤسســات الربحيــة القائمة مســبًقا بالســعي 
ــر  ــز تطوي ــة، مــع تعزي ــة أو بيئي ــات اجتماعي لتحقيــق غاي

ــة مســؤولة. ــة مقاوالتي منظوم
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مقـــــاالت الـــرأي

التعافــي  وآفــاق  الصحيــة  األزمــة  تداعيــات  اســترعت 
ــل  ــن أج ــات م ــز السياس ــراء مرك ــام خب ــادي اهتم االقتص
ــبر  ــام 2021 بس ــالل ع ــوا خ ــث قام ــد، حي ــوب الجدي الجن
ــال االقتصــادي  ــى المج ــة عل ــات هــذه األزم ــوار تداعي أغ
واستكشــافها. علــى الصعيــد العالمــي، أكــد الزميــل البــارز 
مقــال  فــي   )Otaviano Canuto( كانوتــو  أوتافيانــو 
سلســلة  فــي  واالختناقــات  "االضطرابــات  بعنــوان  رأي 
العالمــي" علــى  االنتعــاش االقتصــادي  اإلمــداد تعيــق 
العالميــة  اإلمــداد  سالســل  فــي  االضطرابــات  عواقــب 
ــر  ــي. وأق ــى التضخــم وســوق العمــل والتحــول الطاق عل
المؤلــف فــي مقــال رأي آخــر بعنــوان "االختــالالت العالميــة 
ــي  ــجلة ف ــالالت المس ــت االخت ــة عمق ــاء" أن الجائح والوب
البلــدان ذات  إلــى حاجــة  الجاريــة. وخلــص  الحســابات 
الحــد مــن  إلــى  المفرطــة  الجاريــة  الحســابات  أرصــدة 
العجــز المالــي علــى المــدى المتوســط وتنفيــذ إصالحــات 

لزيــادة قدرتهــا التنافســية.

الوضــع  يمنــع  ال  اإلفريقيــة،  القــارة  مســتوى  وعلــى 
ــر المســتقر القــارة الســمراء مــن  االقتصــادي العالمــي غي
ــارز،  ــرز االقتصــادي الب ــد أب ــل. وق ــود التكام ــة جه مواصل
ــارة  ــة التج ــوان "منطق ــال رأي بعن ــي مق ــازي، ف ــب غ طي
والتحــول  بالتجــارة  التــزام  اإلفريقيــة:  القاريــة  الحــرة 

ــي الشــامل"، أن تحقيــق أهــداف منطقــة التجــارة  الهيكل
ــرى  ــة األخ ــادرات اإلفريقي ــة والمب ــة اإلفريقي ــرة القاري الح
يســتلزم إعطــاء األولويــة إلزالــة القيــود التــي تعرقــل 
ــو،  ــة والنم ــادة اإلنتاجي ــى زي ــي إل ــي الرام ــول الهيكل التح
ناهيــك عــن خلــق فــرص العمــل الالئقــة والنهــوض 

بالتكامــل القــاري، مــن بيــن أمــور أخــرى. 

تــم تحليــل  الداخلــي،  التكامــل اإلفريقــي  إلــى جانــب 
االتحــاد  الرئيســي،  وشــريكها  إفريقيــا  بيــن  العالقــة 
األوروبــي، علــى يــد حمــزة مجاهــد، الباحــث المســاعد 
ــام  ــذي أمــاط اللث ــة، ال المتخصــص فــي العالقــات الدولي
عــن تعقيــد مهمــة تعزيــز شــراكة قويــة بيــن إفريقيــا 
واالتحــاد األوروبــي فــي مقــال رأي بعنــوان: "ضــخ دمــاء 
جديــدة فــي الشــراكة بيــن إفريقيــا واالتحــاد األوروبــي". 

وقــد دعــا الباحــث الزعمــاء األفارقــة واألوروبييــن إلى البدء 
باستكشــاف أولويــات أقــل غموًضــا وأكثر تركيــًزا من أجل 
تطويــر اســتراتيجية أكثــر شــموالً للمســتقبل. كمــا قامــت 
ــة  ــل العالق ــدي بتحلي ــوي محم ــارزة نزهــة عل ــة الب الزميل
ــال  ــي مق ــوار المتوســطي ف ــي والج ــاد األوروب ــن االتح بي
ــدة االتحــاد األوروبــي الجديــدة لجنــوب  ــوان "أجن رأي بعن
البحــر األبيــض المتوســط: اآلفــاق بالنســبة للمغــرب".
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ــارة،  ــه الق ــي تواج ــة الت ــات االقتصادي ــب التحدي ــى جان إل
تــؤدي العديــد مــن التحديــات الجيوسياســية واألمنيــة 
التعافــي  آفــاق  وإعاقــة  الصحيــة  األزمــة  تفاقــم  إلــى 
االقتصــادي. وقــد قامــت مديــرة وحــدة اليقظــة والتحليــل 
االســتراتيجي، ســارة حســناء مقــدم، باســتعراض عواقــب 
عــدم االســتقرار فــي إثيوبيــا فــي مقــال بعنــوان "إثيوبيــا: 
فــي  للصــراع  المقلــق  واالجتماعــي  االقتصــادي  األثــر 
ــي  ــة ف ــرات الداخلي ــى أن التوت ــث أشــارت إل ــراي". حي تيغ
ــا تعرقــل اســتئناف النمــو االقتصــادي فــي  شــمال إثيوبي
ــة إنســانية مزريــة. وشــددت  البــالد وتتســبب فــي وضعي
علــى أن حــل هــذا الصــراع ال يكمــن فــي العقوبــات 
ــل كل  ــة قب ــة رهين ــل أن تســوية هــذه األزم ــة، ب الدولي
شــيء بإحــداث آليــة داخليــة، علــى اعتبــار رفــض الثقافــة 
السياســية اإلثيوبيــة ألي شــكل مــن أشــكال التدخــل 

الخارجــي. 

لمؤتمــر  والعشــرين  السادســة  الــدورة  تنظيــم  شــكل 
ــي مركــز إدارة مــوارد الطاقــة فــي  ــاً لباحث األطــراف تحدي
ــاز  ــط والغ ــرة للنف ــافات األخي ــوء االكتش ــي ض ــا ف إفريقي
فــي بعــض دول القــارة. إذ قــام الزميــل البــارز فرانســيس 
بيريــن )Francis Perrin( بتحليــل هــذه القضايــا فــي 
سلســلة مــن المقــاالت الصــادرة بعنــوان "اكتشــاف النفــط 
فــي كــوت ديفــوار: خمــس نقــاط رئيســية"؛ و"النفــط 
ــا  ــداء إفريقي والغــاز فــي الســنغال: نحــو عــام 2023" و"ن
مــن أجــل الغــاز الطبيعــي". وشــدد المؤلــف علــى أن 
تفضيــل الغــاز هــو الخيــار األنســب للــدول اإلفريقيــة، 
ــاء، خاصــة  ــاج الكهرب ال ســيما الســتبدال الفحــم فــي إنت

وأن الغــاز الطبيعــي يمكــن أن يضطلــع بــدور مهــم فــي 
المشــهد الطاقــي اإلفريقــي. 

حرًصــا مــن خبرائنــا علــى دعــم الديناميــات اإلفريقيــة 
مهمــا  حيــزا  خصصــوا  فقــد  الدوليــة،  والعالقــات 
المشــهد  تشــكيل  إعــادة  لتداعيــات  اهتمامهــم  مــن 
الجيوسياســي العالمــي بعــد جائحــة فيــروس كوفيــد 19، 
التــي لوحظــت فــي جميــع أنحــاء العالــم، مــن إفريقيــا إلــى 

والهــادئ. الهنــدي  المحيطيــن 

فــي مقــال رأي بعنــوان: "حــركات العبوديــة واالحتجاجــات 
فــي منطقــة الســاحل"، استكشــف الزميــل البــارز هشــام 
عايــدي األشــكال الجديــدة للعبوديــة والعنــف فــي منطقــة 
ــن  ــن المتمردي ــن براث ــي أضحــت فريســة بي الســاحل، الت
التحتيــة  البنــى  إنشــاء  دون  يحــول  ممــا  الجهادييــن، 
هــواء  تستنشــق  جديــدة  مجتمعــات  لظهــور  الالزمــة 
اإلدمــاج الســليم. وفــي الســياق ذاتــه، قــام الزميــل البــارز 
عبــد الحــق باســو فــي مقــال رأي بعنوان:"تشــاد: انتقــال 
داخليــة"،  مخاطــر  علــى  ينطــوي  متســامح  عســكري 
بتحليــل ســمات الفتــرة االنتقاليــة فــي تشــاد، بمــا تحملــه 
مــن دالالت عســكرية، والتــي بــدأت فــي أعقــاب االختفــاء 
إدريــس ديبــي،  الســابق  التشــادي  للرئيــس  المفاجــئ 
فــي ســياق أمنــي داخلــي ووضــع إقليمــي قاتميــن، ممــا 
يضــر بجهــود الدولــة التنمويــة. مــن جهتهــا، فحصــت 
المتخصصــة فــي العالقــات الدوليــة، نهــال المقرمــي، 
فــي مقــال رأي بعنــوان "الســودان فــي مفتــرق الطــرق"، 
فــي  واالقتصــادي  الديمقراطــي  االنتقاليــن  رهانــات 
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األول  أكتوبر/تشــرين   25 انقــالب  فــي ظــل  الســودان 
2021 العســكري ضــد الحكومــة االنتقاليــة، والــذي رمــى 

بالســودان إلــى المجهــول. 

اســتمرت التأثيــرات األجنبيــة فــي إفريقيــا خــالل عــام 
2021، حيــث تعــد القــارة محــط أطماع العديــد من القوى. 
مــن هــذا المنظــور، تطــرق الزميــل البــارز رضــا الليامــوري 
ــي  ــة ف ــات المتحــدة األمريكي ــراط الوالي ــه: "انخ ــي مقال ف
منطقــة الســاحل"، إلــى خصوصيــات المشــاركة األمريكيــة 
فــي أعمــاق منطقــة الســاحل والصحــراء. وشــدد علــى أن 
المقاربــة األمريكيــة فــي دول الســاحل رهينــة باالعتبــارات 
ــنطن  ــا واش ــم دع ــاب، ث ــة اإلره ــك مكافح ــة وكذل األمني
الســاحل،  منطقــة  فــي  شــاملة  سياســة  تطويــر  إلــى 
المنطقــة  دول  صمــود  تعزيــز  علــى  قــادرة  سياســة 
التــي تواجههــا. التحديــات غيــر األمنيــة األخــرى  أمــام 
فــي مقــال رأي بعنــوان: "مفاجــآت بايــدن"، ســلط الزميــل 
البــارز يــوري دادوش )Uri Dadush( الضــوء علــى األيــام 
المائــة األولــى فــي مســيرة إدارة جــو بايــدن الجديــدة 
ــادئ  ــة؛ ب ــات انتقالي ــة عملي ــالق ثالث ــهدت انط ــي ش والت
ــل  ــاد تص ــة لالقتص ــم ضخم ــة دع ــدار خط ــدء، إص ذي ب
إلــى 6000 مليــار، أي ٪29 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
ثانيــا،  التعافــي؛  جهــود  تمويــل  أجــل  مــن  األمريكــي، 
ــرًا، ســيطرة  ــن، وأخي ــاه الصي ــة تج ــاع سياســة عدواني اتب
ــذا  ــب ه ــوري. وحس ــزب الجمه ــى الح ــه عل ــب وأتباع ترام

المؤلــف، دفــع هــذا المنظــور الرئيــس األمريكــي الســادس 
ــاق  ــع النط ــاق الواس ــة اإلنف ــاع سياس ــى اتب ــن إل واألربعي
بهــدف توفيــر احتياجــات الطبقــة الوســطى األمريكيــة، 
فضــاًل عــن األقليــة الكبيــرة مــن الطبقــة الدنيــا، مــع 
تحظــى  التــي  بكيــن،  تجــاه  متشــدد  موقــف  تبنــي 
بســمعة ســيئة للغايــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة. 
ــة تتالقــى مــع  ــاع سياســة حمائي ــك، ينطــوي اتب ومــع ذل
ــب مــع نهــج  ــى جن ــا إل ــة، جنًب ــدن االقتصادي شــعبوية باي
صــارم تجــاه بكيــن، علــى مخاطــر التســبب فــي اختــالالت 
كبيــرة فــي االقتصــاد العالمــي. فــي موقــف مماثــل، أبــرز 
 )Dominique Bocquet( الزميــل البــارز دومينيــك بوكيــه
ــأن  ــن بش ــي والصي ــاد األوروب ــاق االتح ــه: "اتف ــي مقال ف
االســتثمار: اختبــار مــزدوج الزنــاد"، مزايــا وحــدود االتفــاق 
االســتثمار،  مجــال  فــي  وبيجيــن  األوروبييــن  بيــن 
الــذي يعــد اختصاصــا حديثــا مــن اختصاصــات االتحــاد 
ــص  ــاعد المتخص ــث المس ــاول الباح ــًرا، تن ــي. أخي األوروب
مقالــه:  فــي  مجاهــد،  حمــزة  الدوليــة،  العالقــات  فــي 
"االنتخابــات فــي ألمانيــا: تغييــر دون قطيعــة"، إعــادة 
تشــكيل المشــهد السياســي بعــد االســتحقاقات االنتخابيــة 
ــا  األلمانيــة األخيــرة، والتــي أنهــت مــا يقــرب مــن 20 عاًم
مــن الهيمنــة السياســية لليميــن المحافــظ بقيــادة االتحــاد 
ــن  الديمقراطــي المســيحي، وشــهدت عــودة الديمقراطيي
عــن  ورقتــه  فــي  الباحــث  تســاءل  كمــا  االشــتراكيين. 

تركيبــة الحكومــة األلمانيــة المقبلــة. 
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إن تحفيز النقاشات واألبحاث والمواهب والنهوض بها واحدة من المهام الكبرى 
الملقاة على عاتق مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد. حيث يقوم هذا 

المركز الفكري، الذي يعد الرأسمال البشري مصدر ثروته الوحيد، بفتح المجال 
أمام الشباب بشتى الطرق. وقد أطلق على هذا النحو برنامج النهوض بالقدرات 

القيادية، وهو برنامج مصمم على مقاس الشباب المهنيين المنحدرين من 
الفضاء األطلسي وإفريقيا والبحر الكاريبي وأمريكا الالتينية وأمريكا الشمالية 
وأوروبا. ويتم انتقاء المشاركين في هذا البرنامج بعد فحص ملفاتهم قبيل 
انعقاد المؤتمر الدولي حوارات أطلسية الذي ينظم سنويا شهر دجنبر/كانون 

األول في مراكش.

ثالثة أيام قبل موعد المؤتمر، الذي يشارك فيه الحقا القادة الشباب، يجتمع 
50 من القادة الصاعدين للحوارات األطلسية، ويحظون بتدريب حول تحديات 
القيادة على يد خبراء مرموقين. وتضم هذه الشبكة اليوم 350 عضوا، من 

60 بلدا، وتجمعهم عالقات وثيقة تستمر بعد المؤتمر، بشكل عفوي أو بدعوة 
من مركز السياسات، حيث يعطيهم هذا األخير فرصة التعبير عن آرائهم خالل 

ندواته والمساهمة في إعداد تقاريره والموجزات السياسية.

يراهن مركز السياسات على تحفيز متدربيه وتسليط الضوء عليهم في هذا 
التقرير، حيث أضحى بمرور السنوات حاضنة حقيقية للمواهب الشابة. وقد 
كان جسر عبور الكثيرين منهم نحو مسيرات مهنية متميزة، ويعمل بعضهم 
حاليا في مؤسسات مرموقة على غرار منظمة األمم المتحدة وصندوق النقد 

الدولي وبنك المغرب ووزارة االقتصاد والمالية وجامعة محمد السادس المتعددة 
التقنيات. عالوة على ذلك، يناهز متوسط أعمار أطقم المركز 30 سنة، وتسود 

فيها المساواة بين الجنسين.
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 القــادة الصاعديـــن
 للحـــــــوارات

 األطلسيـــة، منصــة
على جميع الجبهات

لمعرفة المزيد، 
يرجى مسح 

الرمز 
ــز  ــوم مرك ــال، يق ــن األجي ــوار بي ــوض بالح ــدف النه به
السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد بتســليط الضــوء 
علــى الشــباب بوصفهــم فاعليــن رئيســيين فــي التغييــر 
وأصحــاب مصلحــة يشــاركون فعليــا فــي صنــع القــرار. 
للحــوارات  الصاعديــن  "القــادة  برنامــج  ويســعى 
األطلســية" إلــى تحقيــق هدفيــن رئيســيين: النهــوض 
بالحــوار والتعــاون علــى المســتوى الدولــي ومــد الجســور 
والقناطــر بيــن الثقافــات والمناطــق وقطاعــات النشــاط 
ترســيخ  علــى  السياســات  مركــز  ويعمــل  واألجيــال. 
مكانــة القــادة الصاعديــن للحــوارات األطلســية كزعمــاء 

ورواد فــي الحاضــر وخلــف للمســتقبل.

يشــكل خريجــو البرنامــج منصــة نشــيطة وشــبكة مــن 
القــادة الصاعديــن مــن منطقــة المحيــط األطلســي 
حــدود  إلــى  السياســات،  مركــز  ويمتلــك  وإفريقيــا. 
الســاعة، شــبكة مشــكلة مــن 350 خريــج مــن هــذا 
البرنامــج مــن أكثــر مــن 60 دولة ومن خلفيــات مختلفة. 
هــذا ويبقــى هــؤالء القــادة الشــباب علــى تواصــل فيمــا 
بينهــم، ويتــم إشــراكهم فــي أنشــطة مركــز السياســات 
كاألبحــاث والتظاهــرات األخــرى التــي ينظمهــا )نــدوات، 
حلقــات مؤتمــرات، حلقــات دراســية شــبكية أو عــن بعد(، 
المواضيــع  فــي  العرضيــة  عــن مســاهمتهم  ناهيــك 
ــاريع  ــاز مش ــي إنج ــى ف ــترك أو حت ــام المش ذات االهتم
ذات أثــر اجتماعــي قــوي بدعــم مــن مركــز السياســات.  

بفضــل هــذه الشــبكة، يســاهم مركــز السياســات فــي 
ــوض  ــاءات للنه ــق فض ــي خل ــال وف ــن األجي ــوار بي الح

بلقــاءات مــن هــذا النــوع. 

مــع اســتمرار جائحــة فيــروس كوفيــد 19، اضطــر مركــز 
السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد إلــى تعليــق 
تنظيــم البرنامــج الســنوي للعــام الثانــي علــى التوالــي. 
ومــع ذلــك، ركــز علــى األنشــطة المتعلقــة بمنصــة 
ــق  ــى خل ــية وعل ــوارات األطلس ــن للح ــادة الصاعدي الق
فضــاءات للحــوار بيــن األجيــال. فــي عــام 2021، ومــع 
اســتمرار جائحــة فيــروس كوفيــد 19 وتداعياتهــا علــى 
ــرى  ــرة أخ ــات م ــز السياس ــد مرك ــة، اعتم ــاة اليومي الحي
علــى المنصــات الرقميــة مــن أجــل عقــد مؤتمراتــه 
الســنوية، وال ســيما حــوارات أطلســية التــي عقــدت 
ودجنبــر/ الثانــي  نونبر/تشــرين  شــهري  مــدار  علــى 
كانــون األول 2021. فــي إطــار جهــود مركــز السياســات 
للنهــوض بالحــوار بيــن األجيــال، فقــد قــام بإشــراك 
أعضــاء منصــة القــادة الصاعديــن للحــوارات األطلســية 
فــي أعمــال الجلســات رفيعــة المســتوى المنظمــة خــالل 
البــارز، إمــا كمحاضريــن أو كمســيري  هــذا المؤتمــر 

ــات.   جلس
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العالقة بين التكنولوجيا وحقوق اإلنسان: إيجاد التوازن I  جوليان كولومبو،  جيسيكا جوتسليبن  •
إعادة بناء عقد اجتماعي شامل بعد جائحة فيروس كوفيد I 19 توسين دوروتوي وبشرى عبادي  •

تهديدات كبيرة لإلنسانية: الطاقة المستدامة وتغير المناخ I  نشيمونيا هاموكوما  •
تحويل نماذج التعليم: هل انتهى زمن حجرة الدرس؟ I  يوسف كوبو أوريغيل  •

إعادة صياغة نموذج العمل I  خوان دييجو موجيا فيليب، برانس بوادو وهناء بيزاد  •
االستفادة من البيانات الضخمة واالبتكار من أجل الجنوب في االقتصاد العالمي I بابلو مدينا  •

التحوالت الديموغرافية والوباء I عميرة عيسى ورمبيدزاي تشيسينجا  •

جوليان كولومبو يوسف كوبو أوريغيل

 جيسيكا جوتسليبنعميرة عيسى

خوان دييجو موجيا فيليب

رمبيدزاي تشيسينجا

توسين دوروتوي

برانس بوادو

بشرى عبادي

هناء بيزاد

نشيمونيا هاموكوما

بابلو مدينا

 جلسات حوارات أطلسية 

فــي دجنبر/كانــون األول 2019، تبنــت المفوضيــة األوروبيــة "االتفــاق 
األخضــر األوروبــي"، وهــو برنامــج يهــدف إلــى جعــل اقتصــاد االتحــاد 
األوروبــي مســتداًما بيئًيــا. فــي هــذا الســياق، نظــم مركــز السياســات 
ومعهــد الدراســات فــي السياســة الدوليــة حلقــة دراســية شــبكية 
األخضــر  االتفــاق  حــول   2021 األول  أكتوبر/تشــرين   21 بتاريــخ 
األوروبــي وعواقبــه علــى البلــدان المغاربيــة. وقــد شــارك عضــو شــبكة 
ــن الشــرقاوي، المنســق  ــوارات األطلســية، أيم ــن للح ــادة الصاعدي الق
والمســؤول عــن التنميــة االســتراتيجية لــدى مؤسســة محمــد الســادس 
لحمايــة البيئــة، فــي أشــغال هــذه النــدوة عبــر اإلنترنــت "إلــى جانــب" 
ــن  ــة م ــات مختلف ــق ومرجعي ــون مناط ــن يمثل ــراء الذي ــن الخب ــة م ثل

العالــم.  

 االتفاق األخضر األوروبي والدول المغاربية 

 الندوات والتظاهرات والحلقات
الدراسية الشبكية
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شــهد عــام 2021 مشــاركة العديــد مــن المنتســبين إلــى شــبكة القــادة الصاعديــن للحــوارات األطلســية فــي إعــداد موجــزات، بعضهــا 
باالشــتراك مــع متعاونيــن مــع مركز السياســات:

المدن اإلفريقية في زمن جائحة فيروس كوفيد I 19 باوال مانيجا وياسين مستنجيدي؛  •
•  "التمــرد اإلرهابــي فــي شــمال موزمبيــق: الســياق والتحليــل والتأثيــرات غيــر المباشــرة علــى تنزانيــا I  ســليمان كيتينغــي 

بالتعــاون مــع أمــل الواصيــف، باحثــة فــي مركــز السياســات؛
سياسة إيمانويل ماكرون اإلفريقية  I باتريشيا أهاندا  •

علــى غــرار األعــوام الماضيــة، فتــح مركــز السياســات موقعــه علــى اإلنترنــت فــي وجــه قاعــدة حــوارات األطلســي الصاعديــن، وكان 
نافذتهــم لنشــر مقــاالت رأي متعــددة. الهــدف: إحــداث فضــاء للحــوار بيــن األجيــال وضمــان مســاهمة الخبــراء الشــباب المنتســبين 
ــل  ــة ســتة مقــاالت رأي مــن قب ــم وكتاب ــراح وتصمي ــم اقت ــى هــذا النحــو، ت ــن. عل ــى شــبكة قــادة حــوارات األطلســي الصادعي إل

خريجــي البرنامــج فــي عــام 2021:

دور المحطات الصناعية البيئية في النمو االقتصادي المسؤول بيئيًا I نادية مقارة؛   •
منتــدى جيــل المســاواة: إيمانويــل ماكــرون يريــد أن يجعل فرنســا الدولة الرائــدة في مجال حقوق المرأة I  باتريشــيا أاندا؛  •

فتح العلم عبر تصفية االستعمار المعرفي I  بشرى عبادي؛    •
أنجيال ميركل: عندما تزعمت امرأة الساحة الدولية  I  باتريسيا أهندا؛  •

تلبيــة االحتياجــات المتغيــرة لتنظيــم الشــمول المالي I  مورتن ســيجا )وعمير عزام، تشــارلي نايت، هادلي هيلجنهورســت(؛  •
•  تصنيفــات التمويــل األخضــر - إطــار عمــل لقيــاس مــدى أداء األنشــطة االقتصاديــة الخضــراء   I مورتــن ســيجا )بالتشــارك 

ــت(. ــي هيلجنهورس ــت وهادل ــارلي ناي ــع تش م

موجزات السياسات

 مقاالت رأي

 المساهمات واإلصدارات
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يقــدم اإلصــدار الثامــن مــن تقريــر تيــارات أطلســية تحليــاًل متعمًقــا للمعــارك التــي تخوضهــا دول 
المحيــط األطلســي فــي مواجهــة جائحــة فيــروس كوفيــد 19. كمــا يغطــي اآلمــال والصعوبــات 
التــي ســتبرز بعــد الجائحــة، ومــن هنــا جــاء عنوانــه " األطلســي الموســع أمــام تحــدي التعافــي".   
وقــد ســاهم أعضــاء شــبكة القــادة الصاعديــن للحــوارات األطلســية فــي إعــداد التقريــر المذكــور،  
حيــث وقــع أحــد المنتســبين إليــه الفصــل المعنــون: -  تهديــدات كبيــرة لإلنســانية: أزمــة المنــاخ 

واالنتقــال الطاقــي. 

• إسكندر إرزيني فيرنويت )بالتشارك مع الزميلة البارزة المتخصصة في االقتصاد ريم برهاب( 

تتماشــى نســخة عــام 2021 مــن التقريــر الســنوي للجيوسياســية اإلفريقيــة، وهــي لإلشــارة 
النســخة الرابعــة، مــع روح مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، الــذي مــا فتــئ يناضــل 
كــي تصيــر إفريقيــا جــزًءا ال يتجــزأ مــن الجنــوب الشــامل وفاعــاًل متزايــد األهميــة فــي الشــؤون 
العالميــة. وتتنــاول أجــزاء التقريــر وفصولــه المختلفــة جائحــة فيــروس كوفيــد 19 والمواضيــع 
البــارزة األخــرى ضمــن مســتجدات القــارة اإلفريقيــة. وقــد ســاهم عضــوان مــن شــبكة القــادة 
الصاعديــن للحــوارات األطلســية فــي إعــداد هــذا التقريــر، حيــث تكلــف كل واحــد منهمــا بتحرير 

فصــل مــن الفصــول:

• تعزيز الجاهزية الثقافية للزخم اإلفريقي I  هناء بيزاد؛
•  األثــر االجتماعــي والثقافــي لجائجــة فيــروس كوفيــد 19: دراســة حالــة الســياحة الثقافيــة فــي 

غانــا I جــو آن تاكيــواه ســاكي.

تيارات أطلسية

 التقرير السنوي للجيوسياسة اإلفريقية 

رأى المشــروع البحثــي "الشــركات المســؤولة وتنظيــم القطــاع الرابــع" النــور بفضــل جهــود مؤسســاتية مشــتركة، تنخــرط فيهــا كل 
مــن األمانــة العامــة األيبيريــة األمريكيــة وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ومركــز األبحــاث مــن أجــل التنميــة الدوليــة. ويســعى هذا 
المشــروع البحثــي إلــى اقتــراح معاييــر تنظيميــة جديــدة لـ"القطــاع الرابــع" فــي المغــرب. ويتعلــق األمــر بقطــاع مشــكل مــن الشــركات 

الســاعية إلــى تحقيــق أثــر ثالثــي األبعــاد، اقتصــادي واجتماعــي وبيئــي، والمســاهمة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. 

ــة المناســبة،  ــر التنظيمي ــر السياســات وســن المعايي ــر نتائــج هــذه الدراســة جــزءًا مــن رؤيــة أوســع إلذكاء الوعــي العــام عب وتعتب
ــر مرونــة واســتدامة. ــر عــدالً وأكث وجعــل القطــاع المقاوالتــي أكث

تقلــد عضــو شــبكة القــادة الصاعديــن للحــوارات األطلســية البيروفــي خــوان دييجــو موخيــكا فيليبــي، وهــو متخصــص فــي القانون، 
مســؤولية تنســيق هــذا المشــروع أكاديميــا، وقــد شــهد مشــاركة خبيريــن مــن مركــز السياســات: أحمــد أوحنينــي، الباحــث المســاعد 

فــي االقتصــاد، والخبيــر االقتصــادي البــارز عبــد العزيــز آيــت علــي. 

 "موجز حول "الشركات المسؤولة وتنظيم القطاع الرابع 
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يضــع مركــز السياســات قضيــة القيــادة الصاعــدة فــي صلــب اهتماماتــه. وقــد اختــار لهــذا الســبب المشــاركة فــي مشــروع بحثــي 
حــول هــذا الموضــوع عبــر وحــدة القــادة الصاعديــن. لئــن كان البحــث العلمــي علــى المســتوى العالمــي حــول القيــادة ثرًيــا ومتعمًقا، 
إال أن بعــض جوانبــه لــم تحــظ بعــد بمــا يكفــي مــن الدراســات االستكشــافية. ونذكــر ضمــن هــذه الجوانــب علــى ســبيل المثــال 
القيــادة الشــبابية والبعــد الثقافــي للقيــادة وتنميــة القيــادة فــي ســياق البلــدان الناميــة فــي الجنــوب، فضــال عــن دور الشــبكات فــي 

ظهــور القــدرات القياديــة وتطويرهــا.
ــا HEM بشــراكة مــع مركــز السياســات: بــروز وتنميــة  وتدخــل فــي هــذا اإلطــار الدراســة التــي قــام بهــا مركــز األبحــاث إيكونومي
القــدرات القياديــة: بلــدان الشــمال وبلــدان الجنــوب". وقــد تــم وضــع اســتبيان علــى اإلنترنــت حتــى يتمكــن أعضــاء شــبكة القــادة 

الصاعديــن للحــوارات األطلســية مــن المشــاركة فــي هــذه الدراســة. 

فــي ســنة 2021، نشــر مركــز السياســات علــى موقعــه اإللكترونــي بورتريهــات 14 خريجــا مــن خريجــي برنامــج القــادة الصاعديــن 
ــي  ــة. وال تكتف ــذه المنص ــاء ه ــن أعض ــادة الصاعدي ــارات الق ــص ومس ــلة قص ــذه السلس ــرض ه ــث تع ــية. حي ــوارات األطلس للح
ــى جــذور القــدرات  ــى نهــج صحفــي يجســد النجاحــات ويلقــي الضــوء عل ــل تقــوم عل ــة، ب البورتريهــات باســتعراض الســير الذاتي
القياديــة ألعضــاء الشــبكة، ناهيــك عــن ســعيهم إلــى التأثيــر بشــكل إيجابــي علــى مجتمعاتهــم. حيــث نســتعرض فيهــا أجــزاء مــن 

هــذه القصــص الفريــدة مــن نوعهــا، ونبــرز مــن خاللهــا دور الشــباب باعتبارهــم فاعــال رئيســيا فــي التغييــر. 

 مشروع بحثي حول القيادة الصاعدة 

 بورتريهات القادة الصاعدين للحوارات
األطلسية 2021
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 بودكاست القادة الصاعدين للحوارات األطلسية

فــي عــام 2021، أطلــق مركــز السياســات سلســلة بودكاســت حول التفاوتات بين الجنســين وســبل مكافحتها. تتناول هــذه المدونات 
الصوتيــة موضوعــات متداخلــة، وتدعــو إلــى المســاواة بيــن الجنســين. كمــا تذكــي هــذه البودكاســتات التبــادالت والمناقشــات حــول 
التفاوتات بين الجنسين في جميع المجاالت، وتسلط الضوء على آراء ومشاريع خريجي برنامج القادة الصاعدين للحوارات األطلسية. 
تحمــل هــذه السلســلة، التــي تشــرف علــى إدارتهــا كل مــن ليليــا رزق، مديــرة وحــدة القــادة الصاعديــن، ونهــال المقرمــي، 
المتخصصــة فــي العالقــات الدوليــة، عنــوان "ســد الفجــوة بيــن الجنســين"، وتتكــون مــن 11 حلقــة، يشــارك فــي كل واحــد منهــا 

ــه:  ــم معالجت ــذي تت ــرة فــي الموضــوع ال ــدة صاعــدة ممــن يمتلكــون خب ــد أو قائ قائ

تقاطع االضطهاد: حالة األفرو التينيات I آنا باوال باريتو؛  •
النوع االجتماعي والتنمية I رومبيزاي شيسينغا؛  •

النوع االجتماعي والعلوم والتكنولوجيا I أماندا أو ماثي؛  •
المرأة في اإلعالم I عميرة عيسى؛  •

المرأة في السياسة I باتريشيا أهاندا؛  •
تمكين المرأة من خالل التكنولوجيا I هناء بيزاد؛  •

المرأة في الفضاء I كيارا كوتشيارا؛  •
النساء والفتيات في التكنولوجيا البيولوجية I  برانس بوادو ؛  •

تمكين المرأة في إفريقيا  I شيديوغو أكونيليلي-بار ؛  •
المرأة في القيادة I  شيكا أووازي؛  •

المرأة في صنع السياسات I  سكارليت فارجا.   •

كمــا أدار الباحــث فــي مركــز السياســات أســامة طيبــي بودكاســتا آخــرا خصــص إلجــراء حــوار مــع كل مــن خريــج برنامــج القــادة 
الصاعديــن للحــوارات األطلســية، ســليمان كيتينــغ، والخبيــرة فــي العالقــات الدوليــة، أمــل الوصيــف، حــول موجزهمــا الصــادر بعنــوان 

"تمــرد كابــو ديلجــادو وآثــاره الجانبيــة علــى تنزانيــا".
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 برنـامج التداريـب
في مركز السياسات، يسعى برنامج التداريب الداخلي إلى تكوين المهنيين الشباب وصقل مؤهالتهم. في الواقع، 
تكتسي التداريب أهمية بالغة وتكون مؤثرة على المستقبل، سواء بالنسبة للشباب أو للمنظمات التي يعملون 

فيها. تتيح هذه التجارب إمكانية نقل المهارات وإنشاء عالقات قيمة، وتعطي الشباب دفعة مهمة في بداية 
حياتهم المهنية وتساعدهم على دخول سوق العمل بيسر.

ويتطلب ما سبق ذكره وضع الثقة في المتدربين وإسناد مهام مهمة لهم. 

 إكرام أكمكم 

 حمزة الصقلي 

فديلة فاللي عبد المنعم فنيدي 

سيدني مارتن مارتا موريتي ماركوس باراسطكي

ياسمين بنيسسلمى الحمري
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شهادات…

كانــت تجربتــي فــي مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد اســتثنائية، ســواء تعلــق األمــر بالمعرفــة والمهــارات المكتســبة أو 
ببيئــة العمــل. لقــد لعبــت هــذه التجربــة دوًرا رئيســًيا فــي الموافقــة علــى كتابتــي األكاديميــة وتطويــر تفكيــري التحليلــي. فقــد عــزز 
الدعــم والتوجيــه الــذي تلقيتــه طــوال فتــرة التدريــب مــن ثقتــي بنفســي، ســواء علــى المســتوى الشــخصي أو مــن حيــث القــدرات 
ــة  ــة البداي ــه فــي المركــز بمثاب ــذي قضيت ــه. وكان الوقــت ال ــو إلي ــذي أصب ــة فــي المســار ال ــل حجــر الزاوي ــا يمث ــة، وهــو م العملي

الناجحــة لمســيرتي المهنيــة فــي العالقــات الدوليــة وتطلعاتــي البحثيــة فــي الشــؤون الدبلوماســية. 

اكتســبت خــالل فتــرة التدريــب خبــرة فــي البحــث التطبيقــي، واســتكملت علــى هــذا النحــو تكوينــي األكاديمــي فــي البحــث األساســي. 
ــاء  ــة والبن ــات الوطني ــن الهوي ــة بي ــول الصل ــيرتي ح ــي مس ــي ف ــال بحث ــة أول مق ــة كتاب ــي فرص ــت ل ــه، أتيح ــت نفس ــي الوق ف
المغاربــي.  باإلضافــة إلــى ذلــك، ســاهمت فــي العديــد مــن المراجعــات البحثيــة والصحفيــة حــول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا. أخيــًرا، حظيــت بشــرف حضــور العديــد مــن المؤتمــرات الدوليــة التــي أثــرت معارفــي فــي شــتى المواضيــع. لذلــك، أنــا ممتــن 

للغايــة علــى فرصــة االنتســاب إلــى فريــق مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد. 

 عبد المنعم فنيدي 

 إكرام أكمكم 

لقــد كان مركــز السياســات مكاًنــا رائًعــا لتطبيــق التدريــب األكاديمــي الــذي حصلــت عليــه فــي الجامعــة. ويحظــى مركــز السياســات 
مــن أجــل الجنــوب الجديــد بمكانــة خاصــة عنــدي، فقــد تــم اســتقبالي بحفــاوة شــديدة مــن قبــل أطقمــه وموظفيــه. يعــد قســم 
العالقــات الدوليــة داخــل مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد أفضــل مــكان لمناقشــة وتبــادل وجهــات النظــر والتحاليــل 
حــول مجموعــة واســعة مــن المواضيــع. وتــم اقتــراح العديــد مــن المهــام علــى المتدربيــن مــن أجــل ضمــان اكتســباهم ألكبــر قــدر 

ممكــن مــن الخبــرة والمعرفــة.

 حمزة الصقلي 
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إن مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد عبــارة عــن حاضنة أفــكار متعــددة اللغات، 
وهــو أيضــا مصنــع للمواهــب الشــابة. وقــد تــم إحــداث هــذا المركــز الفكــري ســنة 2014، 
وأضحــى بســرعة واحــدا مــن أهــم مؤسســات البحــث التطبيقــي فــي العلــوم االقتصاديــة 
واالجتماعيــة فــي المغــرب وإفريقيــا والجنــوب الشــامل، ممــا يعــد إنجــازا حقيقيــا بحكــم 

أن متوســط أعمــار طاقمــه يناهــز 30 ســنة.

علــى امتــداده ســنواته الســبع، تعاقــد العديــد مــن موظفــي المركــز مــع مؤسســات 
مرموقــة، مغربيــة ودوليــة، وتقلــد بعضهــم مناصــب فــي الخــارج، مــن الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة إلــى بوغوتــا، حيــث تعاقــدت مثــال المنظمــة غيــر الحكوميــة الكولومبيــة 
العاملــة فــي مجــال مكافحــة الفقــر، إنســتغليو، مــع دالل عــزوزي، الحاصلــة علــى ماســتر 

ــة.  ــة الدولي فــي الشــؤون العامــة والتنمي

ــا ســكاح )28 ســنة( شــهر شــتنبر/ ــت مه ــا، التحق ــن جهته م
أيلــول 2021 باألمانــة العامــة لمنظمــة األمــم المتحــدة فــي 
نيويــورك لالشــتغال علــى المخاطــر األمنيــة الناجمــة عــن 
تغيــر المنــاخ. وقــد أوضحــت هــذه الباحثــة التــي التحقــت 
ــي درســت  ــة 2019 والت ــاط نهاي بمركــز السياســات فــي الرب
فــي معهــد العلــوم السياســية بباريــس، وكانــت متعاونــة 
مــع منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، أنهــا حظيــت 
ــيء  ــق مل ــن فري ــتقاللية ضم ــن االس ــوع م ــز "بن ــي المرك ف
ــول  ــاب فض ــة، وأصح ــارات مدهش ــابة، بمس ــب الش بالمواه
فكــري كبيــر". كمــا أشــارت إلــى "ازدواجيــة التخصــص" داخــل 
ــث يقــوم كل باحــث بمتابعــة أوضــاع  مركــز السياســات، حي
بلــد أو منطقــة معينــة، ناهيــك عــن االشــتغال علــى موضوع 
معيــن – المنــاخ بالنســبة لهــا. وتــم توظيــف االقتصــادي 
الســنغالي المتميــز، محمــدو لــي، في قســم إفريقيــا بصندوق 
ــي  ــد أن قضــى 3 ســنوات ف ــي ســنة 2020، بع ــد الدول النق
مركــز السياســات. وقــد كان فــي وقــت ســابق أســتاذ اقتصــاد 
بجامعــة ســان لــوي بالســنغال، وكان يكــرس وقتــه كلــه 
حينهــا للبحــث. وقــد أعطــاه مركــز السياســات، على حــد قوله، 

جسر عبور نحو مسيرة مهنية مرموقة

 مركز السياسات من أجل
 الجنوب الجديد: مصنع

المواهب الشابة
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ــادالت  ــع الخــروج مــن مع "فرصــة العمــل بشــكل شــامل، م
اقتصــاد الرياضيــات واالنفتــاح علــى العلــوم االجتماعيــة، 
دائمــا". العموميــة  السياســات  توصيــات  اســتحضار  مــع 

كمــا تضاعــف أعــداد الملتحقيــن بمناصــب مرموقــة فــي 
المغــرب بعــد المــرور بمركــز السياســات. حيــث أوكل بنــك 
المغــرب مهمــة االشــراف علــى عالقاتــه الخارجيــة نهايــة ســنة 
2018 إلــى يوســف الحيانــي، وتــم تكليفــه الحقــا بالعالقــات 
الثقافيــة مــع الفاعليــن المغاربــة فــي مجــال التــراث والفنــون. 
الطابــع  "لقــد ســاعدني  الصــدد:  وقــد أوضــح فــي هــذا 
الشــامل لعمــل مركــز السياســات علــى االضطــالع بمهــام 
ــع  ــن، م ــن الثقافيي ــزي والفاعلي ــك المرك ــن البن الوســاطة بي
الحفــاظ علــى نــوع مــن تعــدد التخصصــات. يجعلــك مركــز 
تقديــم  علــى  ويحفــزك  المســؤولية،  تتحمــل  السياســات 
ممــا  وقدراتــك،  عملــك  إبــراز  وعلــى  لديــك،  مــا  أفضــل 
يعطــي للجميــع دفعــة نحــو األمــام، دون اإلحســاس بوجــود 
أي تفــاوت بيــن األجيــال. كل هــذا فــي ظــل إيقــاع مشــحون 

وضاغــط".

https://www.policycenter.ma/content/fabrique-de-talents
https://www.policycenter.ma/content/fabrique-de-talents
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يطمح المؤتمر الدولي رفيع المستوى "حوارات أطلسية" إلى مد القناطر والجسور 
بين شمال األطلسي وجنوبه وبين إفريقيا وأمريكا الالتينية، القريبتين بقدر ما 
هما بعيدتين، وبين األجيال كذلك. ولم تخرج دورة 2021 المنظمة افتراضيا 

بسبب تبعات جائحة فيروس كوفيد 19 عن هذا اإلطار. وقد مكن تنظيم جلسات 
المؤتمر عبر اإلنترنيت من توسيع قاعدة الجمهور المستهدف، بما يربو عن 70 
ألف مشاهدة سنة 2021، وزاد اإلقبال على التظاهرة بفضل تحليالت ومواقف 

ضيوفنا من خبراء وأصحاب قرار سياسي وفاعلين اقتصاديين من 60 دولة 
من الشمال ومن الجنوب. كما عقد المؤتمر اإلفريقي السنوي للسالم واألمن 

بشكل افتراضي، وانكب على موضوع المرأة واألمن سنة 2021، وشهد مشاركة 
دبلوماسيات وباحثات وعسكريات. وتم تنظيم العديد من التظاهرات األخرى 

بالتعاون مع شركاء مرموقين، على غرار صندوق النقد الدولي ووزارة االقتصاد 
والمالية المغربية، مرورا بالمعهد اإليطالي ISPI. تشكل هذه العالقات وهذا 

االنفتاح جزء ال يتجزأ من الحامض النووي لمركز السياسات، وتمثل طريقة أخرى 
لمد الجسور والقناطر، عبر إسماع أصوات خبراء من الجنوب خالل المناقشات 

العالمية. عالوة على سلسلة لقاءات "دردشة حول التنمية"، المنظمة في 
الجامعات المغربية بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي، 

استمر مركز السياسات في تنظيم تظاهرته النصف سنوية "حوارات استراتيجية". 
وتتمخض مجموعة من اإلصدارات عن هذه المناقشات العميقة والثرية، 

المنظمة كل ستة أشهر بالتعاون مع مركز الشؤون الجيوسياسية في المدرسة 
العليا للتجارة بباريس. حيث تم استعراض القضايا الدولية الكبرى لسنة 2021، 
والسيما "تنافس القوى في إفريقيا" و"إفريقيا في مواجهة اإلرهاب"، وكذا "عجز 
القوة" في أفغانستان والتحديات الجيواستراتيجية التي ينطوي عليها الوضع في 
منطقة المحيطين الهندي والهادئ. من جهة أخرى، يعتبر "منتدى المدراء" منصة 
حوار بين معاهد أبحاث أوروبية وإفريقية ذائعة الصيت، ويعد مناسبة لفحص 
وجهات النظر المتقاطعة ألفريقيا وأوروبا حول القضايا الدولية الكبرى. في عام 

2021، تم تناول موضوع العالقات بين االتحاد األوروبي وإفريقيا، وكذا "النزاعات 
والترتيبات الدبلوماسية في منطقة الساحل" والحكامة العالمية للمناخ والتبعات 
الرئيسية ألزمة فيروس كوفيد 19. وتم أيضا استعراض القضايا ذات الصلة 
بمنطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية والبيانات الضخمة وإزالة الكربون من 

االقتصادات والنموذج التنموي الجديد في المغرب والشراكة بين أوروبا وإفريقيا...
وستجدون ملخصا لمجموع هذه النقاشات المنظمة سنة 2021 في الصفحات 

التالية، وهي لإلشارة مرتبة كرونولوجيا.
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حوارات أطلسية 
نونبر/تشرين الثاني-ديسمبر/كانون األول 2021

ركــزت النســخة العاشــرة مــن المؤتمــر الدولــي رفيــع المســتوى حــوارات أطلســية علــى موضــوع "المحيــط األطلســي الموســع ورهــان 
ــر  ــد 19. كمــا فــي عــام 2020، تــم تنظيــم المؤتمــر عب التعافــي الصعــب"، وهــو موضــوع فرضتــه مــرة أخــرى جائحــة فيــروس كوفي

اإلنترنــت، وشــهد عقــد 21 حلقــة دراســية شــبكية طــوال شــهرين. 

تمــت متابعــة الحلقــات الدراســية الشــبكية عبــر اإلنترنــت علــى منصــات يوتــوب وفايســبوك وتويتــر مــن قبــل 70000 مــن 
مســتخدمي اإلنترنــت، وهــو جمهــور تضاعــف ثــالث مــرات تقريًبــا مقارنــة بعــام 2020. 

تناولــت الحــوارات األطلســية أزمــة كوفيــد وتأثيرها على "المحيط األطلســي الموســع" من عدة جوانب: اقتصاديا وجيوسياســيا، دون 
إغفــال التعليــم والعمــل والديــون والتنميــة. وتطرقــت المناقشــات إلــى القضايــا الشــاملة التي تمثل تحديــات كبيرة بالنســبة للجنوب 
الشــامل، ســواء تعلــق األمــر بالحــرب التجاريــة بيــن الصيــن والواليات المتحــدة األمريكيــة، أو تغير المنــاخ أو ضرورات الصحــة العامة.

جنسية محاضر 
9035
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مشاهدة
70k
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ــة"  ــت الجائح ــي وق ــة ف ــات الحكام ــى "تحدي ــة عل ــة االفتتاحي ــزت الجلس رك
ــر.  ــات النظ ــي وجه ــر ف ــوع كبي ــزت بتن وتمي

مناقشات حول أزمة العمل المتعدد األطراف 

"لــم يكــن التضامــن الدولــي فعليــا"، أقــر وزيــر تعليــم نيجيريــا 
الســابق، أوبياغــي إيزيكويســيلي، ودعــا فــي الوقــت ذاتــه إلــى 
ــرة  ــرت وزي إعــادة النظــر فــي العمــل المتعــدد األطــراف. واعتب
خارجيــة إســبانيا الســابقة، آنــا باالســيو، مــن جهتهــا أن الوبــاء 
"كشــف عــن تنامــي الشــعبوية، والســيما مــع زعمــاء مثــل 
ــة  ــرا الغطرس ــن أظه ــونارو اللذي ــر بولس ــب وجايي ــد ترام دونال
ــكا  ــي أمري ــة ف ــة كارثي ــدأت وضعي ــاءة. وب ــدم الكف ــى ع وحت
متعــدد  النظــام  إلــى  الصيــن  تســلل  والحظنــا  الالتينيــة. 

ــي السياســة  ــد الدراســات ف ــر معه ــري، مدي ــو ماغ حســب باول
الدوليــة اإليطالــي، "حدثــت هــذه األزمــة العالميــة فــي خضــم 
تحــول العالــم الــذي يســيطر عليــه الغــرب كمــا عرفنــاه.  حيــث 
تتقــارب الصيــن وروســيا أكثــر فأكثــر، وهــو أمــر لــم يكــن مــن 
الممكــن تصــوره قبــل 20 عاًمــا. اليــوم، وألســباب عديــدة، 
ندفــع روســيا إلــى أحضــان الصيــن، ويمكــن أن تنضــم إليهمــا 
دول أخــرى". ورأى يونــس أبــو أيــوب )المغــرب(، المســؤول عن 

حيــث ظهــرت  األوروبــي،  االتحــاد  كفــاءة  وعــدم  األطــراف، 
لـــباولــو  األنانيــة باديــة للعيــان داخــل أوروبــا ". بالنســبة 
ــة البرتغــال الســابق، "عــدد قليــل جــًدا  ــر خارجي بورتــاس، وزي
مــن الحكومــات تمكنــت مــن التعامــل مــع الوبــاء بشــكل جيــد، 
مثــل كوريــا الجنوبيــة وتايــوان وســنغافورة، وهــي دول ســبق 
أن واجهــت الســارس. بينمــا عانــت أوروبــا، وهــي مجتمــع 
متقــدم فــي الســن، معانــاة كبيــرة ، وأظهــرت إفريقيــا أن 

ــا الوبائيــة أفضــل". ذاكرته

"بنــاء الدولــة" فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا 
لــدى منظمــة األمــم المتحــدة، مــن جانبــه أن هــذا التحــول فــي 
ــا يســود نمــوذج  ــل حقيقــي، بقــدر م ــل أي بدي ــم ال يمث العال
اقتصــادي واحــد: "لــم يعــد لدينــا طريقتــان لرؤيــة العالــم كمــا 
ــاردة، ولكــن هنــاك منافســة بيــن  كان األمــر خــالل الحــرب الب
نوعيــن مــن القوميــة.  ال ُينظــر إلــى االقتصــاد علــى أنــه فــي 

خدمــة التنميــة، وال يعتبــر العالــم أصــال مشــتركا".
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https://www.youtube.com/watch?v=z4ORaLBpDfk&list=PLWvidnYAHJJQ2UzCTRGXg7-c2VpCM5BD4&index=4
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فــي المســائل االقتصاديــة الرئيســية،  كان المؤتمــر فرصــة لتقديــم مالمــح 
"أكبــر موجــة ركــود منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة" واالســتماع آلراء القطــاع 

الخــاص.

أقــر عــدة خبــراء أن الحــرب التجاريــة بيــن الصيــن والواليــات المتحــدة 
األمريكيــة نســبية

بينمــا دعــت أنابيــل غونزاليــث، نائبــة مديــر عــام منظمــة 
التجــارة العالميــة، "الصيــن والواليــات المتحــدة األمريكيــة إلــى 
مواصلــة تعاونهمــا االســتراتيجي. منظمــة التجــارة العالميــة 
هــي المــكان المناســب لذلــك، حتــى وإن أدت التوتــرات التجاريــة 
بيــن البلديــن إلــى إضعــاف المنظمــة". وســلطت الضــوء علــى 

ينبغــي معالجــة ثالثــة قضايــا فــي رأي هارينــدر كوهلــي، 
جــروب  ســينتينيال  لمجموعــة  التنفيــذي  والمديــر  الرئيــس 
ــدول  ــن ال ــدم المســاواة بي ــة(: "ع ــدة األمريكي ــات المتح )الوالي
والديــون والتغيــر المناخــي، األمــر الــذي يتطلــب حلــواًل عالميــة، 
ــي  ــط، والت ــدول المصــدرة للنف ــي ال ــددة ف ــات مح ــع إصالح م
ســتعاني أكثــر مــن غيرهــا علــى المــدى المتوســط والطويــل". 

وتطــرق الخبيــر التنزانــي، فرانــي لوتييــه، رئيــس صنــدوق 
مكوبــا لألســهم الخاصــة، إلــى ضــرورة "اســتعادة الثقــة علــى 
المســتوى الكلــي والجزئــي"، وضمــان التلقيــح ودعــم سلســلة 
اإلمــدادات الغذائيــة، مــع التركيــز علــى الديــون ودعــم الشــركات 

ــر تضــررا. ــرة والمتوســطة األكث الصغي

الجوانــب اإليجابيــة للتعــاون الصينــي األمريكــي فــي مجــال 
اللقاحــات والتــزام البلديــن إلــى جانــب 54 عضــًوا فــي منظمــة 
السياســات  المنــاخ عبــر  لتغيــر  بالتصــدي  العالميــة  التجــارة 

ــة.  ــة والبيئي التجاري
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في النقاشات حول تغير المناخ

كان الحوار بين الشمال والجنوب خالل المؤتمر حوارا بين األجيال كذلك

 أدلــى ســونجوي جوشــي، مديــر مؤسســة ORF، بعبــارات 
ــدث  ــب أن نتح ــاخ، يج ــن المن ــدث ع ــا نتح ــًدا: "عندم ــرة ج مؤث
عــن المنــاخ وليــس السياســة. ال يتعلــق األمــر بإنقــاذ الكوكــب، 
بــل اإلنســانية. الكوكــب ســينجو". وأشــار إلــى وجــود إفــالس 
الــدول  "بعــض  الطاقــي:  االنتقــال  تمويــل  فــي  جماعــي 

 وذلــك بفضــل حضــور مهنييــن شــباب مــن المنطقــة األطلســية كلهــا، مــن أعضــاء شــبكة القــادة 
ــا  ــوا برنامج ــابقة، وتابع ــدورات الس ــالل ال ــم خ ــم انتقاؤه ــث ت ــية. حي ــوارات األطلس ــن للح الصاعدي
ــز  ــذي لمرك ــس التنفي ــاوي الرئي ــم العين ــر كري ــد أق ــر. " وق ــي المؤتم ــل المشــاركة ف ــن أج خاصــا م
سياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد فــي هــذا الصــدد: "يكتســي هــذا التبــادل الجماعــي قيمــة كبيــرة، 
وهــي قيمــة محوريــة بالنســبة لمركــز السياســات، ولكنهــا أيًضــا قيمــة أساســية للمغــرب ومــا يمثلــه: 
كمــكان يمكننــا فيــه إجــراء حــوار مفتــوح، مــع ســيادة التســامح واالحتــرام المتبــادل، وقيــادة مناقشــة 

تســتند إلــى الحقائــق والبحــث والعمــل التجريبــي لتحســين السياســات العموميــة".

يهــدف المؤتمــر الســنوي الرئيســي الــذي ينظمــه مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد 
إلــى تغييــر الســرديات و"الخرائــط الذهنيــة" وتوفيــر منصــة للحــوار بيــن شــمال المحيــط 
األطلســي وجنوبــه. شــارك فــي دورات المؤتمــر الحضوريــة الســابقة المنظمــة فــي مراكــش 
450 محاضــر مــن أكثــر مــن 60 جنســية، ويشــكل فرصــة فريــدة لمتابعــة حــوار مفتــوح بيــن 
ــارة  ــات، يمكنكــم زي ــن المعلوم ــد م ــى الواســع. لمزي ــط األطلســي بالمعن ــة المحي دول منطق

موقــع المؤتمــر: 

بشأن 
مؤتمر 

حوارات 
أطلسية

خصصــت 14 تريليــون دوالر لمحاربــة جائحــة فيــروس كوفيــد 
ــغ  ــدول تخصيــص مبال ــه بعــض ال 19. فــي وقــت ترفــض في
أقــل لمعالجــة قضيــة المنــاج. ثمــة مشــكلة مــا.  لســنا جاديــن 

ــاخ".  ــر المن فــي مكافحــة تغي

www.ad.policycenter.ma 
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يواجــه تنفيــذ أجنــدة الســالم واألمــن تعقيــدات بســبب 
األمــن  تهــدد  التــي  التدخليــة  الديناميــات  مــن  العديــد 
البشــري. وتشــمل هــذه األخيــرة األزمــات والحــروب األهليــة 
وعــدم المســاواة الســائدة فــي صنــع القــرار بشــأن قضايــا 
الســالم واألمــن والتجنيــد فــي القــوات العســكرية والعنــف 
ضــد النســاء والفتيــات واســتخدام النســاء كانتحاريــات. 
اإلفريقيــة  الــدول  تفاعلــت  القــاري،  المســتوى  علــى 
والمنظمــات اإلقليميــة بشــكل إيجابــي مــع أجنــدة الســالم 
التــي واجهتهــا،  الصعوبــات  الرغــم مــن  واألمــن، علــى 
إمــا ألســباب فنيــة تتعلــق بعــدم وجــود آليــات تنســيق 
لتنفيــذ األجنــدة علــى أرض الواقــع، أو ألســباب أخــرى 
ــارة. ــن الق ــدة م ــزاء عدي ــي أج ــن ف ــدام األم ــة بانع متعلق

فــي هــذا اإلطــار، شــارك أكثــر مــن 40 من كبار المســؤولين 
الحكومييــن واألكاديمييــن واإلعالمييــن وممثلــي المجتمــع 
وأوروبــا،  وآســيا  واألمريكيتيــن  إفريقيــا  مــن  المدنــي 
ــي  ــم، ف ــاء العال ــع أنح ــن جمي ــن م ــى مفكري ــة إل باإلضاف
النســخة الخامســة مــن المؤتمــر األفريقي الســنوي للســالم 
يونيو/حزيــران   23 إلــى   21 مــن  الفتــرة  فــي  واألمــن، 
ــدد  ــزام المتج ــى االلت ــد عل ــادة التأكي ــل إع ــن أج 2021، م
بالســالم واألمــن فــي إفريقيــا، وذلــك تحــت شــعار "المــرأة 
والســالم واألمــن فــي إفريقيــا" مــع التركيــز علــى األولويــات 
اإلفريقيــة بشــأن المشــاركة والوقايــة وإجــراءات الحمايــة.

23-21 يونيو/حزيران

المؤتمر األفريقي 
السنوي للسالم 

واألمن )النسخة الخامسة( 
المرأة والسالم 

واألمن في إفريقيا 

ــر العالقــات الدوليــة، مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب  ــارز ؛ مهــدي بــن عمــر، مدي ــاوي، الرئيــس التنفيــذي ؛ رشــيد الحديكــي، باحــث ب مــن اليســار إلــى اليميــن: كريــم العين
الجديــد ؛ ديفــورا مارغوليــن، أســتاذة مســاعدة، جامعــة جــورج واشــنطن ؛ دينــا حســين، مســؤولة سياســة مكافحــة اإلرهــاب فــي أوروبــا والشــرق األوســط وإفريقيــا، فايســبوك؛ 
المصطفــى رزرازي، باحــث بــارز، مركــز سياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد ؛ ليتــي شــيوارا ، ممثلــة هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة فــي إثيوبيــا ؛ بينيتــا ديــوب، المبعوثــة الخــاص 
لمفوضيــة االتحــاد األفريقــي للمــرأة والســالم واألمــن ؛ مابينــج نغــوم، المديــر اإلقليمــي لغــرب ووســط إفريقيــا، صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان ؛ إبراهيــم ديــارا ســيراتيغ، رئيــس 
أركان ســابق، رئاســة جمهوريــة مالــي ؛ حفصــة أبيــوال، رئيســة منظمــة المــرأة فــي إفريقيــا ؛ جونــا نومانــن، أخصائيــة المســاواة بيــن الجنســين وحقــوق اإلنســان للمــرأة، مكتــب 
منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة للمؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان ؛ بيــرام ديــوب، رئيــس أركان الدفــاع الســابق للقــوات المســلحة الســنغالية ؛ جاكانــا تومــاس، 

أســتاذ مشــارك، جامعــة واليــة ميتشــيغان.

لمعرفة المزيد، 
يرجى مسح الرمز 
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كان قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325 بشــأن المــرأة والســالم 
واألمــن المعتمــد فــي عــام 2000 فــي صلــب المناقشــات: 
وطــرح ســؤال مــدى تنفيــذه فــي إفريقيــا. أشــارت بينيتــا 
اإلفريقــي  االتحــاد  مفوضيــة  مبعوثــة  )الســنغال(،  ديــوب 
الخاصــة المعنيــة بقضايــا النســاء والســالم واألمــن، إلــى 
أن 30 دولــة إفريقيــة اعتمــدت خطــط عمــل وطنيــة بشــأن 
انطــالق  عــدم  مــن  حــذرت  ذلــك،  ومــع  القضيــة.  هــذه 
مرحلــة التنفيــذ. بينمــا أشــارت ليتــي شــيوارا )زمبابــوي(، 
ــا واالتحــاد  ــرأة فــي إثيوبي ــة األمــم المتحــدة للم ــة هيئ ممثل
اإلفريقــي واللجنــة االقتصاديــة إلفريقيــا، إلــى أن خطــط 
ــة  ــن الناحي ــا م ــم تقديره ــة ال يت ــة واإلقليمي ــل الوطني العم

ذكــر يونــس أبــو أيــوب، مديــر شــعبة األمــم المتحــدة للحكامــة 
وبنــاء الدولــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، وجــود 
8000 امــرأة ضمــن وحــدات حفــظ الســالم، وأنهــن يمثلــن ٪5 فقــط 
ــدة  ــة جي ــه نقط ــد ذات ــي ح ــكل ف ــذا يش ــى أن ه ــي. عل ــن اإلجمال م
ــم نشــر ٪65 مــن  ــث ت ــي تتقــدم فــي هــذا المجــال، حي ــا الت إلفريقي
النســاء ضمــن المدنييــن والعســكريين فــي عمليــات حفــظ الســالم. 
وقــدرت أنيــت ليجينــار، رئيســة األبحــاث حــول عمليــات حفــظ الســالم 
وبنــاء الســالم فــي معهــد الدراســات األمنيــة، أنــه بالمعــدل الحالــي، 
سيســتغرق األمــر 700 ســنة لتحقيــق المســاواة علــى مســتوى إطــارات 

المجتمــع.

وانتهــى المؤتمــر بعــرض "ملــف داعــش"، وهــو تقريــر مــن جامعــة جــورج واشــنطن يركــز علــى تحليــل 15 ألــف وثيقــة إداريــة تركهــا 
تنظيــم الدولــة اإلســالمية، ناهيــك عــن تقديــم التقريــر الســنوي للجيوسياســية اإلفريقيــة الصــادر عــن مركــز السياســات. قامــت ديفــورا 
مارغوليــن، األســتاذة المســاعدة فــي جامعــة جــورج واشــنطن، باســتعراض مالمــح هــذا العمــل الجماعــي الــذي قــام بإعــداده خبــراء فــي 
التطــرف ومــن مكتبــة الجامعــة، حيــث عملــوا علــى تحليــل هــذه الوثائــق التــي تعكــس أيديولوجيــة تنظيــم داعــش ونظامــه التعليمــي 

والخدمــات التــي يقدمهــا.

مــن منظــور آخــر، قالــت دينــا حســين، المســؤولة عــن سياســة مكافحــة اإلرهــاب فــي فايســبوك، أن هــذا األخيــر يعمــل مــع شــركائه 
علــى االتجاهــات الســائدة فــي أوســاط الجماعــات اإلرهابيــة مــن أجــل تطويــر ذكاء اصطناعــي مــن شــأنه التعــرف علــى خطــاب هــذه 
الجماعــات علــى اإلنترنــت وإزالــة المحتــوى ذي الصلــة بــه. وأشــار الزميــل البــارز لــدى مركــز السياســات، المصطفــى رزرازي، إلــى أن بعض 
الجماعــات المتطرفــة أطلقــت فــي عــام 2018 اســتراتيجية تســمى "مراقبــة المراقــب"، حيــث يتــم االعتمــاد علــى أشــخاص متعلميــن، 
ينتمــون إلــى النخــب، مــن أجــل مراقبــة مخــاوف الخبــراء بشــأن أنشــطتهم. أخيــرا، قــام الزميــل البــارز عبــد الحــق باســو بتقديــم التقريــر 
الســنوي للجيوسياســية اإلفريقيــة، وقــد كانــت ســمته البــارزة هــي "الواقعيــة اإلفريقيــة": "حيــث تــم تقديــم وصــف إفريقيــا كمــا يراهــا 
الخبــراء األفارقــة، مــن منظــور إفريقــي منفتــح." يســاهم التقريــر فــي تفكيــك العالقــات بيــن الشــمال والجنــوب، ويتميــز عــن توجهــات 

وســائل اإلعــالم ألنــه لــم يخصــص ســوى فصــل واحــد مــن أصــل خمســة فصــول ألزمــة فيــروس كوفيــد 19.

المرأة في عمليات حفظ السالم

تقديم التقارير: ملف داعش والتقرير السنوي للجيوسياسية اإلفريقية
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ــال  ــدت مامفي ــات. أي ــي الميزاني ــا ف ــم إدراجه ــة أو ال يت المالي
رامفيلي)جنــوب إفريقيــا(، الرئيســة المشــاركة لنــادي رومــا 
وعضــوة مؤسســة ReimagineSA، فرضيــة تعزيز دور المرأة 
ــات وتســويتها إذا ظــل الســياق االجتماعــي  ــع النزاع ــي من ف
الرجــل  بيــن  العالقــات  دون تغييــر.  وأكــدت أن "تحويــل 
ــة  ــي طريق ــدة ف ــرات معق ــب تغيي ــا نرغــب يتطل ــرأة كم والم
التفكيــر، والتخلــي عــن التقاليــد والعــادات التــي تمنــع اندمــال 
ــابق  ــس األركان الس ــاف رئي ــة". وأض ــامات االجتماعي االنقس
للجيــش الســنغالي، الجنــرال بيــرام ديــوب، أن تعميــم مراعــاة 
المنظــور الجنســاني فــي صلــب تنميــة جميــع القطاعــات وهــو 

ــة. ــتخبارات الجماعي ــين االس ــي لتحس ــرط أساس ش
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ــي  ــد 19 ف ــروس كوفي تســببت جائحــة في
أزمــة غيــر مســبوقة ذات آثــار ســلبية علــى 
االقتصــاد العالمــي والتقــدم االجتماعــي 
المســتدامة.  التنميــة  أهــداف  وتحقيــق 
ويــرى كل مــن مركــز السياســات مــن أجــل 
الجنــوب الجديــد وبرنامــج األمــم المتحــدة 
هــذه  فــي  الدولــي  والبنــك  اإلنمائــي 
فرصــة  الحاليــة  األزمــة  وفــي  الشــكوك 
جديــدة للتفكيــر الجماعــي فــي رهانــات 
ــرى. تجمــع هــذه  ــة المســتدامة الكب التنمي
حــول  "دردشــة  جلســات  مــن  السلســلة 
والخبــراء  الفاعليــن  مختلــف  التنميــة" 
أطوارهــا  وتــدور  والدولييــن،  الوطنييــن 
ــرب  ــون أق ــة لتك ــات المغربي ــل الجامع داخ
مــا يمكــن إلــى همــوم الطــالب والباحثيــن 
إثــارة  بغيــة  التدريــس  هيئــة  وأعضــاء 
النقــاش وإثــراء التحاليــل الجامعيــة بشــأن 

الكبــرى. الصحيــة  األزمــة  دروس 

22 أبريل/نيسان، 28 مايو/أيار، 17 شتنبر/أيلول، 2 نونبر/تشرين الثاني، 8 دجنبر/كانون األول

)5 جلسات(دردشة حول التنمية 

لمعرفة المزيد، 
يرجى مسح الرمز 

54



التـــقـــريــــر الــســنـــوي 2021

ضمــن  جلســات   5 عقــد  تــم   ،2021 عــام  خــالل 
ــدورة  ــت ال ــد كان ــة". وق ــول التنمي ــة ح ــلة "دردش سلس
األولــى حــول موضــوع "االبتــكار فــي خدمــة التنميــة 
ــد  ــة محم ــع جامع ــراكة م ــا بش ــم تنظيمه ــة"، وت الترابي
أهميــة  خاللهــا  الخبــراء  وتباحــث  وجــدة،  فــي  األول 
االبتــكار كوســيلة لتعزيــز التنميــة الترابيــة، ال ســيما 
ــع  ــراكة م ــة بش ــدورة الثاني ــدت ال ــة. وعق ــالل الجائح خ
جامعــة مــوالي إســماعيل بمكنــاس، وتناولــت موضــوع 
ــث ناقــش  ــة". حي ــة الترابي ــم السياســات العمومي "تقيي
الخبــراء الجهويــة المتقدمــة، باإلضافــة إلــى األدوات 
للنهــوض  للجهــات  المتاحــة  والمؤسســية  التنظيميــة 
بالتقييــم. وتطرقــت الــدورة الثالثــة لموضــوع "الشــباب، 
وكالء للتغييــر نحــو التنميــة المســتدامة"، وســعت إلــى 
فتــح نقــاش حــول مشــاركة الشــباب المغربــي المدنيــة 
والسياســية والمقاوالتيــة. وتــم تنظيــم الــدورة الرابعــة 
االقتصاديــة  والعلــوم  الحكامــة  كليــة  مــع  بشــراكة 

بوشتى المومني
رئيس جامعة عبد المالك السعدي

نسمة جروندي
مستشارة في التنمية المستدامة

محمد ملولي اإلدريسي
مدير المركز الجهوي للمعهد الوطني 

للبحث في الصيد البحري بطنجة

فاطمة الزهراء منكوب
متخصصة بارزة في االقتصاد

واالجتماعيــة التابعــة لجامعــة محمــد الســادس متعــددة 
التقنيــات، حــول موضــوع "الفقــر والحمايــة االجتماعيــة 
فــي حقبــة فيــروس كوفيــد 19: مــا هــي الــدروس 
أن  وبمــا  للمغــرب؟".  بالنســبة  المســتخلصة  والعبــر 
المغــرب لــم يفلــت بــدوره مــن التداعيــات القويــة للوبــاء 
علــى االقتصــادات والفقــر، فقــد تناولــت هــذه الجلســة 
ــة  ــة المغربي ــا الحكوم ــي اتخذته ــة الت ــراءات النقدي اإلج
للتخفيــف مــن هــذه الصدمــة الســلبية وتســريع إصــالح 
الــدورة  وتناولــت  البــالد.  فــي  االجتماعيــة  الحمايــة 
الخامســة موضــوع "االقتصــاد األزرق: رافعــة للتنميــة 
مــع  بشــراكة  تنظيمهــا  وتــم  المســتدامة"،  المحليــة 
ــث ناقــش  ــك الســعدي بتطــوان. حي ــد المال ــة عب جامع
الخبــراء العناصــر األساســية ليكــون االقتصــاد األزرق 
بيئيــا،  اجتماعيــا ومســؤوال  ودامجــا  اقتصاديــا  فعــاال 
التنميــة المســتدامة علــى  ويصيــر لبنــة مــن لبنــات 

الصعيــد المحلــي.
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نظــم مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، بشــراكة 
مــع مركــز القضايــا الجيوسياســية بالمدرســة العليــا للتجــارة، 
عشــر  والحاديــة  العاشــرة  النســختين   2021 عــام  خــالل 
ــرة  ــذه التظاه ــهد ه ــتراتيجية. وتش ــوارات اس ــر ح ــن مؤتم م
متعــددة  فكريــة  مجامــع  مــن  وباحثيــن  خبــراء  حضــور 
الممارســين  عــن  ناهيــك  األكاديميــة،  األوســاط  ومــن 
وصنــاع القــرار السياســي، وتعــد مناســبة لتحليــل وتــدارس 
الدولــي  الصعيــد  علــى  واألمنيــة  الجيوسياســية  القضايــا 

أمــا الــدورة الحاديــة عشــر، فقــد ركــزت المناقشــات فيهــا 
علــى عجــز القــوة خاصــة فــي منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال إفريقيــا بعــد عــودة طالبــان وعلــى مالمــح وتحديــات 

4 ماي/أيار و29 أكتوبر/تشرين األول

حوارات استراتيجية
الدورتان العاشرة والحادية عشرة 

باسكال شينيو، مدير مركز الشؤون الجيوسياسية بالمدرسة العليا للتجارة؛ كريم العيناوي، الرئيس التنفيذي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد

 مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد

لمعرفة المزيد، 
يرجى مسح الرمز 

بالنســبة  المشــتركة  األهميــة  ذات  اإلشــكاليات  وكــذا 
ألوروبــا وإفريقيــا علــى حــد ســواء. تناولــت الــدورة العاشــرة 
موضوعــي المنافســة علــى القــوة فــي إفريقيــا وإفريقيــا فــي 
مواجهــة اإلرهــاب. وأتاحــت هــذه النســخة فرصــة اســتعراض 
ــرار  ــى غ ــة، عل ــات األمني ــة التحدي ــة لمواجه ــود المبذول الجه
األمــن االقتصــادي الدولــي ومكافحــة اإلرهــاب، وال ســيما 
ــاب  ــف أصح ــا مختل ــوم به ــي يق ــراءات الت ــور اإلج ــن منظ م

المصلحــة.

المحيطيــن الهنــدي والهــادئ. وقــد اســتلزم الموضوعــان 
ــة ودور الفاعليــن  ــه الســاحة الدولي ــدا فيمــا تعني ــر جدي تفكي

فيهــا ورهاناتهــم ووســائلهم وحدودهــم.
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نظــم مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد والمعهــد 
الفرنســي للعالقــات الدوليــة النســخة الثالثــة مــن منتــدى 
وذلــك  اإلفريقية-األوروبيــة،  الفكــر  مراكــز  حــوار  المــدراء: 
ــن  ــة بي ــات قوي ــاء عالق ــاون وبن ــاالت التع ــد مج ــة تحدي بغي
ــر دوًرا  ــز التفكي ــب مراك ــة. تلع ــة واألوروبي ــن اإلفريقي القارتي
مهًمــا فــي تطويــر السياســات والبرامــج فــي جميــع المجــاالت. 
حيــث تعــد أرضيــات مــن أجــل فهــم التحــوالت الســريعة 
المســتويات  علــى  أفضــل  بشــكل  المعقــدة  والتحديــات 

1و 2 فبراير/شباط 2021

تناولت هذه النسخة الثالثة المواضيع التالية: 

العالقات بين االتحاد األوروبي وإفريقيا• 
النزاعات والترتيبات الدبلوماسية في منطقة الساحل• 

الحكامة العالمية للمناخ• 
العواقب الرئيسية لجائحة فيروس كوفيد 19• 

منتدى المدراء: حوار مراكز 
الفكر اإلفريقية-األوروبية

ــة، وتســاهم فــي مــد  ــة والعالمي ــة والقاري ــة والوطني المحلي
ــة،  الجســور بيــن الحكومــات والباحثيــن واألوســاط األكاديمي
ناهيــك عــن المجتمــع المدنــي ووســائل اإلعــالم. فــي عالــم 
الحاضــر المعولــم والمترابــط بشــكل متزايــد، يواجــه المجتمــع 
تحديــات جديــدة مثــل المناطــق "الخاليــة مــن الوقائــع" و"مــا 
ــكار  ــرؤى واألف ــا تجاهــل ال ــم أحياًن ــث يت ــد الحقيقــة"، حي بع
ــى  ــؤدي إل ــا ي ــا، مم ــى رفضه ــة، أو حت ــى األدل ــتندة إل المس

ــع السياســات. ــن بشــأن صن ــدم اليقي ــم ع تفاق
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نظــم مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، فــي 28 
ــع  ــع المســتوى بشــراكة م ــرا رفي ــوز 2021، مؤتم يوليوز/تم
المعهــد األوروبــي للبحــر األبيــض المتوســط، حــول موضــوع 
ــروس  ــة في ــد جائح ــدة بع ــة الجدي ــوار األوروبي "سياســة الج
كوفيــد 19: أي دعــم يقدمــه االتحــاد األوروبــي للمغــرب 
هــذه  عقــدت  الصحيــة؟".  التغطيــة  تعميــم  أجــل  مــن 
التظاهــرة فــي إطــار اعتمــاد التصريــح المشــترك لالتحــاد 

28 يوليوز/تموز

سياسة الجوار األوروبية 
الجديدة بعد جائحة 
 فيروس كوفيد 19:

أي دعم يقدمه االتحاد 
األوروبي للمغرب من أجل 
تعميم التغطية الصحية؟  

من اليسار إلى اليمين: أنس الدكالي وزير الصحة سابقا، عبد العزيز عدنان، مدير الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي؛ نزهة شقروني، باحثة بارزة، مركز السياسات 
من أجل الجنوب الجديد؛ كلوديا ويدي سفيرة االتحاد األوروبي في المغرب، العربي الجعيدي ، باحث بارز، مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد.

األوروبــي الــذي يهــدف إلــى إعــادة إطــالق وتعزيــز الشــراكة 
االســتراتيجية بينــه وبيــن شــركائه فــي الجــوار الجنوبــي. 
كان هــذا اللقــاء مناســبة لمناقشــة إصالحــات نظــام الحمايــة 
االجتماعيــة بعــد جائحة فيروس كوفيد 19، وال ســيما عنصر 
التغطيــة الصحيــة فــي إطــار التعــاون بيــن المغــرب واالتحــاد 
ــن  ــراء وممثلي ــي. وشــهد هــذا النقــاش مشــاركة خب األوروب
مؤسســيين مــن أجــل مقارنــة أعمالهــم ووجهــات نظرهــم.

لمعرفة المزيد، 
يرجى مسح الرمز 
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نظــم مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد سلســلة مــن النــدوات حــول تنفيــذ النمــوذج التنمــوي الجديــد مــع التركيــز علــى 
أربعــة محــاور رئيســية، وهــي حكامــة اإلصالحــات وإدارة االقتصــاد الكلــي واإلصالحــات القطاعيــة والحمايــة االجتماعيــة واألنشــطة 
العموميــة علــى الصعيــد المحلــي. وشــهدت كل واحــدة مــن النــدوات المذكــورة نقــاش بيــن ممثــل عــن اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج 
التنمــوي، وباحــث مــن مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد وخبيــر، عــالوة علــى مناقشــة مفتوحــة مــع الجمهــور. ســلطت 
الجلســة األولــى الضــوء علــى موضــوع حكامــة اإلصالحــات، وقــد انعقــدت فــي 15 نونبر/كانــون الثانــي 2021، وأبــرزت الطريــق 
الــذي ينبغــي نهجــه مــن أجــل إطــالق مســار التنميــة. كيــف يمكــن تحســين التنســيق بيــن الجهــات الفاعلــة العامــة والخاصــة؟ 
ــوذج  ــذ النم ــة لتنفي ــة الضروري ــراءات المهيكل ــة أو االج ــراءات ذات األولوي ــا هــي اإلج ــة؟ وم ــر أســاليب الحكام ــف يمكــن تطوي كي
التنمــوي الجديــد؟ لقــد كانــت تلــك بعــض األســئلة التــي تــم طرحهــا خــالل هــذه الجلســة. وتنــاول االجتمــاع الثانــي موضــوع إدارة 
االقتصــاد الكلــي واإلصالحــات القطاعيــة، وقــد عقــد بتاريــخ 2 دجنبر/كانــون األول 2021، وطرحــت خاللــه األســئلة التاليــة: كيــف 
ــرة جائحــة فيــروس  ــة خــالل فت ــة اإلطــار الماكــرو اقتصــادي والسياســات المالي يمكــن تجــاوز مشــكل ضعــف المدخــرات؟ مــا حال

كوفيــد 19؟ مــا هــي العقــد المنتظمــة التــي حددتهــا اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي ومــا هــي الحلــول؟

بلــغ نظــام الحمايــة االجتماعيــة فــي المغــرب مرحلــة محوريــة. وقــد ناقــش المشــاركون خــالل الجلســة الثالثــة المنعقــدة بتاريــخ 
9 دجنبر/كانــون األول 2021 موضــوع الحمايــة االجتماعيــة، وتطرقــوا للصعوبــات والتحديــات التــي يواجههــا هــذا النظــام، ناهيــك 
ــد خــالل الخمــس ســنوات القادمــة. وركــزت الجلســة الرابعــة  ــة الجدي ــة االجتماعي ــة فــي نظــام الحماي عــن المحــاور ذات األولوي
واألخيــرة مــن هــذه السلســة، والتــي انعقــدت بتاريــخ 16 دجنبر/كانــون األول 2012، علــى موضــوع العمــل العمومــي المحلــي. 
وقــام الخبــراء بتعميــق النقــاش حــول الجهــود والعمــل العمومــي الميدانــي. وقــد تــم فــي هــذا البــاب رصــد العقبــات التاليــة: عــدم 
االنســجام وااللتقائيــة بيــن االســتراتيجيات والبرامــج التــي يتــم تطويرهــا علــى المســتوى المركــزي فــي عــدة مجــاالت، وتباطــؤ 

وتيــرة التحــول الهيكلــي لالقتصــاد، وضعــف قــدرات القطــاع العــام مــن حيــث المــوارد البشــرية.

15 نونبر/تشرين الثاني، 2 – 9 - 16دجنبر/كانون األول

سلسلة ندوات: قراءات 
متقاطعة حول تنفيذ النموذج 

التنموي الجديد 

من اليسار إلى اليمين: أحمد رضا شامي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، محمد بن عبيد، رئيس تحرير ليكونوميست؛ العربي الجعيدي، باحث بارز، مركز السياسات من 
أجل الجنوب الجديد؛ شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي

لمعرفة المزيد، 
يرجى مسح الرمز 
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الجديــد  الجنــوب  أجــل  مــن  السياســات  مركــز  نظــم 
الدراســات  ومديريــة  الفرنســية  التنميــة  ووكالــة 
مؤتمــرا  والماليــة  االقتصــاد  بــوزارة  الماليــة  والتوقعــات 
التجــارة  منطقــة  تأثيــر  "تقييــم  موضــوع  حــول 
المغربــي". االقتصــاد  علــى  اإلفريقيــة  القاريــة  الحــرة 
الماليــة  والتوقعــات  الدراســات  مديريــة  مــن  كل  قامــت 
ــة الفرنســية،  ــة التنمي ــة ووكال ــي وزارة االقتصــاد والمالي ف

17 نونبر/تشرين الثاني

تقييم تأثير منطقة التجارة الحرة 
القارية اإلفريقية على االقتصاد 

المغربي 

كريستيان يوكا، مدير إفريقيا، وكالة التنمية الفرنسية

بالتعــاون مــع المعهــد الدولــي لبحــوث األغذيــة والسياســات، 
بتنفيــذ مشــروع نمذجــة يجمــع بيــن التدريــب علــى نمــوذج 
آثــار  تحليــل  بهــدف  دراســة  وإجــراء   MIRAGRODEP
منطقــة  عبــر  التجــارة  لتحريــر  المختلفــة  الســيناريوهات 
التجــارة الرحــة القاريــة اإلفريقيــة علــى االقتصــاد المغربــي 
فرصــة  النــدوة  هــذه  كانــت  وقــد   .2050 عــام  بحلــول 

لعــرض نتائــج هــذه الدراســة ومناقشــتها. 
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وفــي  والعشــرين،  الســادس  األطــراف  مؤتمــر  عقــب 
الخــاص  والتنميــة"  المنــاخ  "تغيــر  تقريــر  تحضيــر  إطــار 
أجــل  مــن  السياســات  مركــز  مــن  كل  نظــم  بالمغــرب، 
مســتديرة  مائــدة  الدولــي  والبنــك  الجديــد  الجنــوب 
موضــوع  حــول   ،2021 األول  دجنبر/كانــون   1 بتاريــخ 
التحديــات  المغربــي:  االقتصــاد  مــن  الكربــون  إزالــة   "
."26 األطــراف  مؤتمــر  أعقــاب  فــي  والفــرص 

ــوغ فهــم أفضــل  ــى بل ــدة المســتديرة إل ســعت هــذه المائ

1 دجنبر/كانون األول 

إزالة الكربون من االقتصاد 
المغربي: التحديات والفرص 

في أعقاب مؤتمر األطراف 26  

سعادة سيمون مارتن سفير المملكة المتحدة بالمغرب

مــن اليســار إلــى اليميــن: هــدى بوشــتية، مســؤولة لجنــة االقتصــاد األخضــر، االتحــاد العــام لمقــاوالت المغــرب ؛ كريــم بــن عمــارة، رئيــس التنقــل المســتدام واالبتــكار، وزارة النقــل 
واللوجســتيك ؛ هشــام كديــرة، مديــر البنــى التحتيــة بــوزارة الصناعــة والتجــارة ؛ معــز شــريف، منســق قطــاع البنيــة التحتيــة المغاربــي، البنــك الدولــي ؛ بوزكــري الــرازي، مديــر 
التغيــر المناخــي والتنــوع البيولوجــي واالقتصــاد األخضــر، وزارة االنتقــال الطاقــي والتنميــة المســتدامة ؛ فاطمــة حمــدوش، مديــر التوجيــه االســتراتيجي، مــازن ؛ محمــد بورمتــان، 

مديــر قســم التنميــة، المكتــب الوطنــي للمــاء والكهربــاء.

جيسكو هينتشل، المدير القطري للمغرب العربي ومالطا، البنك الدولي

لمعرفة المزيد، 
يرجى مسح الرمز 

للقضايــا المتعلقــة بإزالــة الكربــون علــى الصعيــد العالمــي 
مؤتمــر  أعقــاب  فــي  المغربــي  االقتصــاد  علــى  وتأثيــره 
األطــراف فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن 
تغيــر المنــاخ. كمــا شــكلت فرصــة لمناقشــة السياســات 
واإلصالحــات الالزمــة لمواجهــة تحديــات إزالــة الكربــون، ال 
ســيما فــي قطاعــات البنــى التحتيــة. وتمــت كذلــك مناقشــة 
القطــاع  ودور  للتســريع  كمحــرك  الرقمنــة  دور  موضــوع 

الخــاص فــي تقديــم التمويــل واالبتــكار.
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نظــم مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد حلقــة 
دراســية شــبكية عبــر اإلنترنــت لعــرض تقريــره الســنوي 
حــول اقتصــاد إفريقيــا 2020. وبهــذه المناســبة، قــدم 
العديــد مــن مؤلفــي التقريــر نتائــج أبحاثهــم وتحليالتهــم. 

مــن  الثانيــة  النســخة  هــو   "2020 إفريقيــا  "اقتصــاد 
التقريــر االقتصــادي الــذي يكرســه مركــز السياســات مــن 
أجــل الجنــوب الجديــد كل عــام للقــارة الســمراء. فــي هــذا 
ــج  ــم للنه ــى وفائه ــون عل ــظ المؤلف ــد، حاف ــدد الجدي الع
األداء  وضــع  أي  المبــادرة:  هــذه  إطــالق  عنــد  المتبــع 
االقتصــادي إلفريقيــا فــي ســياقه، وفهــم التغييــرات التــي 
ــي مســار  ــة ف ــة اإلقليمي ــات االقتصادي تعيشــها المجموع
اتخذتهــا  التــي  القــرارات  وتحليــل  األفريقــي،  التكامــل 
ــارة  ــة التج ــروع منطق ــذ مش ــي تنفي ــة ف ــة القاري المنظم

ــوح.  ــرة الطم الح

3 فبراير/شباط

عرض التقرير 
السنوي حول 

اقتصاد إفريقيا 
 2020

مــن اليســار إلــى اليميــن: العربــي الجعيــدي، نزهــة علــوي محمــدي، باحثــان بــارزان فــي مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد؛ أمــل الواصيــف، متخصصــة فــي العالقــات 
الدوليــة لــدى مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد؛ محمــد بــا، أســتاذ وباحــث فــي االقتصــاد، جامعــة غاســتون بيرغــر، ســانت لويــس )الســنغال(؛ محمــدو لــي، خبيــر اقتصــادي 

بــارز، مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد؛ بييــر جاكمــو، ســفير ســابق - أســتاذ محاضــر، معهــد الدراســات السياســية بباريــس.

لمعرفة المزيد، 
يرجى مسح الرمز 
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مــن  كل  نظــم 
السياســات  مركــز 
ــوب  ــل الجن ــن أج م
وقســم  الجديــد 

ــر  ــدوة عب ــازون ن ــدى أم ــب ل ــات الوي خدم
اإلنترنــت بعنــوان "التكنولوجيــات والبيانات 
الضخمــة فــي تشــكيل الخدمــات العامــة 
اإلفريقيــة: نحــو مزيــد مــن النجاعــة حلــول 
ــة.  ــا االجتماعي ــل إفريقي ــن أج ــة م - رقمي
علــى  الضــوء  المتحدثــون  ســلط  وقــد 
فــرص اســتخدام التكنولوجيــات والبيانــات 
العامــة وتحدياتهــا.  الخدمــات  بنــاء  فــي 
فــي الواقــع، أصبحــت التكنولوجيــا الرقميــة 
جــزًءا ال يتجــزأ مــن اســتراتيجيات التحديــث 
ــات  ــن الخدم ــى تثمي ــة إل ــة الرامي الحكومي
أيًضــا  المتحدثــون  وحــاول  العامــة. 
اإلجابــة علــى ســؤالين بالغــي األهميــة: 
ــات  ــم خدم ــات تقدي ــن للحكوم ــف يمك كي
باســتخدام  للمواطنيــن  أفضــل  عامــة 
يمثــل  هــل  الســحابية؟  التكنولوجيــا 
التحــول الرقمــي فرصــة إنمائيــة حقيقيــة 

إلفريقيــا؟ بالنســبة 

13 أبريل/نيسان 

التكنولوجيات والبيانات 
الضخمة في تشكيل 

الخدمات العامة 
اإلفريقية: نحو مزيد من 
النجاعة حلول رقمية من 
أجل إفريقيا االجتماعية 

مــن اليســار إلــى اليميــن: أميــر عبــد الرضــا، أســتاذ مســاعد، جامعــة محمــد الســادس متعــددة التقنيــات؛ أليكــس هولمــز ، مديــر أول متخصــص فــي تحــول الحكامــة، خدمــات 
أمــازون ويــب؛ أكــرم الــزاوي، مديــر مختبــر السياســات العامــة التابــع لمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد.

لمعرفة المزيد، 
يرجى مسح الرمز 
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أجــل  مــن  السياســات  مركــز  نظــم 
النقــد  وصنــدوق  الجديــد  الجنــوب 
الدولــي نــدوة عبــر اإلنترنــت بعنــوان 
"مــاذا تعنــي آفــاق االقتصــاد العالمــي 
الشــرق  ومنطقــة  للمغــرب  بالنســبة 

األوســط وشــمال إفريقيــا؟" بتاريخ 19 أبريل/نيســان 2021، 
وذلــك مــن أجــل مناقشــة خالصــات الفصــل األول مــن آفــاق 
االقتصــاد العالمــي المتعلقــة بالظرفيــة العالميــة وكذلــك 

.2021 أبريل/نيســان  لشــهر  اإلقليمــي  االقتصــاد  آفــاق 

فــي الواقــع، ال تــزال الشــكوك قائمــة بخصــوص اآلفــاق 
العالميــة بعــد عــام واحــد مــن بدايــة الوبــاء. وتثيــر الطفــرات 
ــر مــن  ــروس وتراكــم الخســائر البشــرية الكثي ــدة للفي الجدي
إلــى  التطعيــم  زيــادة تغطيــة  أدت  وإن  المخــاوف، حتــى 
تحســين الــروح المعنويــة للســكان. ويســجل تبايــن فــي 
ممــا  والقطاعــات،  البلــدان  حســب  االقتصــادي  التعافــي 
يعكــس االختالفــات فــي االضطرابــات الناجمــة عــن الجائحــة 
واتســاع نطــاق الدعــم السياســي. ال تتوقــف التوقعــات علــى 
نتيجــة المعركــة بيــن الفيــروس واللقاحــات فحســب، بــل 
ــي  ــة الت ــة السياســات االقتصادي ــا بمــدى فعالي ــط أيًض ترتب
ــر  ــم لهــذه األزمــة غي ــم تنفيذهــا للحــد مــن الضــرر الدائ يت
ــن  ــة م ــة عالي ــم بدرج ــياق يتس ــي س ــك ف ــبوقة، وذل المس

ــن.  عــدم اليقي

19 أبريل/نيسان

ماذا تعني آفاق 
االقتصاد العالمي 
بالنسبة للمغرب 
ومنطقة الشرق 
األوسط وشمال 

إفريقيا؟ 

مــن اليســار إلــى اليميــن: عبــد العزيــز آيــت علــي، مديــر اقتصــادي أول لــدى مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد؛ روبرتــو كارداريلــي، رئيــس بعثــة المغــرب، MCD، صنــدوق 
النقــد الدولــي؛ بيليــن بيركميــن، رئيــس قســم التحليــالت اإلقليميــة واالســتراتيجيات، MCD، صنــدوق النقــد الدولــي؛ مــاالر نبــار، رئيــس قســم الدراســات االقتصاديــة العالميــة، 
مديريــة األبحــاث، صنــدوق النقــد الدولــي؛ كريــم العينــاوي، الرئيــس التنفيــذي لمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد؛ تاليــن كورانشــيليان، نائــب مديــر إدارة الشــرق األوســط 

وآســيا الوســطى، صنــدوق النقــد الدولــي؛ أوتافيانــو كانوتــو ، باحــث بــارز، مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد.

لمعرفة المزيد، 
يرجى مسح الرمز 
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قــام مركــز السياســات مــن أجــل 
مــع  بشــراكة  الجديــد،  الجنــوب 
مبــادرة مركــز الجنــوب الجبائيــة، 
بتنظيــم حلقــة دراســية شــبكية 

منظــور  مــن  الدولــي  الجبائــي  "النظــام  موضــوع  حــول 
الشــامل". الجنــوب 

ــة  ــة تعبئ ــى أهمي ــوء عل ــه الض ــاركون في ــلط المش ــد س وق
ــة االقتصاديــة  المــوارد الجبائيــة ودورهــا فــي تمويــل التنمي
واالجتماعيــة فــي البلــدان. فــي الواقــع، تكــون للسياســة 
الجبائيــة تبعــات على االقتصاد واالســتثمار والعمــل واالبتكار، 
ــك،  ــرة. لذل ــة المباش ــتثمارات األجنبي ــذب االس ــى ج ــذا عل وك
التــي ال يتــم تصميمهــا  الجبائيــة  يكــون تأثيــر السياســة 
ــى نتائــج  ــى النمــو االقتصــادي وتــؤدي إل بإحــكام ســلبيا عل
اقتصاديــة ســيئة. أمــا إذا تــم تصميمهــا وتنفيذهــا كمــا 
زيــادة  الناميــة علــى  البلــدان  يجــب، فبإمكانهــا مســاعدة 
مداخيلهــا والرفــع مــن اســتثماراتها، والســيما فــي القطاعــات 
التفاوتــات. وتقليــص  والصحــة  كالتعليــم  االجتماعيــة، 

11 ماي/أيار

النظام الجبائي 
الدولي من منظور 

الجنوب الشامل

ــة حــول النظــام الجبائــي،  ــا ســابقا فــي مفاوضــات منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنمي ــة كولوبي ــا كينــوس كــروز، ممثل ــن: ناتالي ــى اليمي مــن اليســار إل
عبــد المحيــط شــودهاري، مســؤول برامــج بــارز، مبــادرة مركــز الجنــوب الجبائيــة، مركــز الجنــوب، العربــي الجعيــدي، باحــث بــارز، مركــز السياســات مــن أجــل 
الجنــوب الجديــد، كيــم س. خانســينتو إيناريــس، اللجنــة المســتقلة إلصــالح النظــام الجبائــي الدولــي، كارلــوس ماريــا كوريــا، مديــرة تنفيذيــة، مركــز الجنــوب.

خالل هذه التظاهرة، حاول المتدخلون اإلجابة على األسئلة الرئيسية التالية:

مــا هــي اإلصالحــات الضروريــة علــى مســتوى المعاييــر الدوليــة مــن أجــل تعزيــز قــدرة الحكومــات علــى تحصيــل الضرائــب • 
مــن الشــركات المتعــددة الجنســيات دون التأثيــر ســلبيا علــى النشــاط االقتصــادي؟

مــا هــي كلفــة المــالذات الضريبيــة بالنســبة للبلــدان الناميــة ومــا هــو الــدور الــذي يمكــن أن يضطلــع بــه التعــاون الدولــي • 
فــي حــل هــذا المشــكل؟

كيف سيكون مستقبل اإلصالح الجبائي بعد أزمة فيروس كوفيد 19، والسيما بالنظر إلى الرقمنة المتزايدة لالقتصاد؟• 

لمعرفة المزيد، 
يرجى مسح الرمز 
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 19 كوفيــد  فيــروس  أزمــة  عطلــت  لقــد 
ــة  ــة واالقتصادي ــا المسلســالت االجتماعي جزئًي
الجاريــة. وبينمــا تتعيــن مواجهــة التحديــات 
عمليــة  تعتــرض  التــي  الهائلــة  والعقبــات 
ــة الشــاملة - خاصــة فــي مواجهــة أول  التنمي
انكمــاش اقتصــادي خــالل الســنوات الخمــس 

ــون  ــركاء الدولي ــوم الش ــى أن يق ــة إل ــة حاج ــة-، فثم ــرين الماضي والعش
بانتهــاز الفــرص المتزايــدة علــى صعيــد القــارة اإلفريقيــة. ويعــد االتحــاد 
المفوضيــة  أعلنــت   ،2020 مــارس/آذار  فــي  منهــم:  واحــدا  األوروبــي 
األوروبيــة عــن مشــروع اســتراتيجية جديــدة إلفريقيــا، مؤكــدة علــى 
الثنائيــة بيــن الجهــات الفاعلــة فــي  الحاجــة إلــى مواءمــة المبــادرات 
الــدول األوروبيــة واإلفريقيــة، وجعلهــا عالقــة شــاملة بيــن القارتيــن، 
علــى أســاس االعتــراف المتبــادل والمعاملــة بالمثــل فــي مجــاالت التجــارة 

والرقمنــة واالقتصــاد األخضــر والهجــرة واألمــن.

ــد  ــوب الجدي ــل لجن ــن أج ــات م ــز السياس ــق مرك ــياق، أطل ــذا الس ــي ه ف
الدوليــة مبــادرة بعنــوان "مبــادرة االتحــاد  ومعهــد دراســات السياســة 
األوروبــي وإفريقيــا"، وقــد شــملت ثــالث نــدوات عبــر اإلنترنــت تهــدف إلــى 

ــا. ــي وإفريقي ــاد األوروب ــن االتح ــراكة بي ــرص الش ــات وف ــل التحدي تحلي

15 شتنبر/أيلول
21 أكتوبر/تشرين الثاني
16 نونبر/تشرين الثاني

مبادرة االتحاد 
األوروبي 
وإفريقيا

 ،2021 شــتنبر/أيلول   15 بتاريــخ 
افتتــح مركــز السياســات مــن أجــل 
دراســات  ومعهــد  الجديــد  الجنــوب 
"االتحــاد  مبــادرة  الدوليــة  السياســة 
خــالل  مــن  وإفريقيــا"  األوروبــي 
تنظيــم نــدوة مشــتركة عبــر اإلنترنــت 
التعــاون  منظمــة  مــع  بالتعــاون 
االقتصــادي والتنميــة حــول موضــوع 
التنميــة فــي إفريقيــا مــا  "تحديــات 
."19 فيــروس كوفيــد  بعــد جائحــة 

دور  علــى  المناقشــات  وركــزت 

تحديات التنمية في إفريقيا ما بعد جائحة كوفيد 19  •

الشــركاء األوروبييــن والدولييــن فــي دعــم البلــدان اإلفريقيــة وهــي تتصــدى لتحديــات التنميــة، واألثــر المحتمــل للتحــول الرقمــي 
والمســتدام. األخضــر  التعافــي  ضمــان  ســبل  عــن  فضــاًل  اإلفريقيــة،  والمجتمعــات  االقتصــادات  علــى 

مــن اليســار إلــى اليميــن: جيوفانــي كاربونــي، رئيــس برنامــج إفريقيــا، معهــد دراســات السياســة الدوليــة؛ جوزيبــي ميســتريتا، المديــر الرئيســي لبلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء، 
ــة؛  ــة، منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنمي ــر مركــز التنمي ــا، نائــب مدي ــة لمجموعــة العشــرين؛ فيديريكــو بوناغلي ــي - الرئاســة اإليطالي ــة والتعــاون الدول وزارة الشــؤون الخارجي
روز نغوجــي، المديــر التنفيــذي، معهــد كينيــا ألبحــاث وتحليــل السياســات العامــة؛ إليزابيــث ســيديروبولوس، الرئيــس التنفيــذي لمعهــد جنــوب إفريقيــا للشــؤون الدوليــة؛ كريــم 

العينــاوي، الرئيــس التنفيــذي لمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد

لمعرفة المزيد، 
يرجى مسح الرمز 
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 ،2021 األول  أكتوبر/تشــرين   21 فــي 
نظــم مركــز السياســات للجنــوب الجديــد 
ومعهــد دراســات السياســة الدوليــة ندوة 
ــت حــول موضــوع "االتفــاق  ــر اإلنترن عب
ــة". ــدول المغاربي األخضــر األوروبــي وال

كانــت هــذه الحلقــة الدراســية الشــبكية 
المزايــا  لمناقشــة  منصــة  بمثابــة 
تجنيهــا  أن  يمكــن  التــي  المحتملــة 
البلــدان المغاربيــة مــن االتفــاق األخضــر 
األوروبــي وأثــره المتوقــع علــى الــدول 

ــات  ــز السياس ــم مرك ــي 2021، نظ ــرين الثان ــي 16 نونبر/تش ف
ــة  ــد ومعهــد دراســات السياســة الدولي ــوب الجدي مــن أجــل الجن
نــدوة عبــر اإلنترنــت حــول موضــوع " أوروبــا وإفريقيــا: بحًثــا عــن 

أرضيــة مشــتركة وشــراكة جديــدة".

وقــد كانــت هــذه النــدوة هــي التظاهــرة الثالثــة واألخيــرة ضمــن 
مبــادرة االتحــاد األوروبــي وإفريقيــا، وكانــت فرصــة للتعريــف 
بتقريــر معهــد دراســات السياســة الدوليــة "أوروبــا وإفريقيــا: 
البحــث الطويــل عــن أرضيــة مشــتركة" ونســخة 2021 مــن 
الجيوسياســية  حــول  السياســات  لمركــز  الســنوي  التقريــر 
واآلفــاق  األخيــرة  التطــورات  المناقشــة  وتناولــت  اإلفريقيــة. 

•  االتفاق األخضر األوروبي والدول المغاربية 

أوروبا وإفريقيا: بحثا عن أرضية مشتركة وشراكة جديدة   •

المصــدرة للنفــط، مثــل الجزائــر ومصــر، وكيــف يمكــن لالتحــاد األوروبــي التعامــل مــع هــذه الــدول لتعزيــز تنوعهــا االقتصــادي 
ــرة  ــة معاي ــى آلي ــة عل ــدان المغاربي ــن البل ــع م ــل المتوق ــن رد الفع ــاًل ع ــادي، فض ــي واالقتص ــا االجتماع ــى رفاهه ــاظ عل والحف

األوروبيــة. الكربــون 

المســتقبلية للعالقــات بيــن أوروبــا وإفريقيــا - ال ســيما فــي إطــار "االســتراتيجية الجديــدة إلفريقيــا" التــي اقترحهــا االتحــاد األوروبــي 
- فــي أفــق قمــة االتحــاد األفريقــي واالتحــاد األوروبــي المقــرر عقدهــا فــي أوائــل عــام 2022.

مــن اليســار إلــى اليميــن: جيوفانــي كاربونــي، رئيــس برنامــج إفريقيــا، معهــد دراســات السياســة الدوليــة؛ أســتاذ بجامعــة ميالنــو - إيطاليــا؛ نزهــة علــوي محمــدي، زميلــة بــارزرة، 
مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد - المغــرب ؛ أليكــس بنكينشــتاين، رئيــس برنامــج إدارة مــوارد إفريقيــا، معهــد جنــوب إفريقيــا للشــؤون الدوليــة - جنــوب إفريقيــا؛ أمانــدا 
بيســونغ، مســؤولة السياســات، المركــز األوروبــي إلدارة سياســات التنميــة - نيجيريــا؛ دومينيكــو روزا، رئيــس وحــدة الشــراكة اإلســتراتيجية مــع إفريقيــا و ACP ، المديريــة العامــة 

للشــراكات الدوليــة، المفوضيــة األوروبيــة - بلجيــكا.

مــن اليســار إلــى اليميــن: أوري دادوش، باحــث بــارز، مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد؛ أيمــن الشــرقاوي منســق ومســؤول التنميــة اإلســتراتيجية فــي مؤسســة محمــد 
الســادس لحمايــة البيئــة، ريــم برحــاب، متخصصــة فــي االقتصــاد؛ العربــي الجعيــدي، باحــث بــارز، مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد؛ إيالريــا أوربانــي، مديــر مشــروع 
.CARE ؛ أميــن بنيــس، زميــل زائــر، المجلــس األوروبــي للعالقــات الخارجيــة؛ ســليم عثمانــي، رئيــس منظمــةRES4Africa منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، مؤسســة
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فــي عــام 2021، شــارك باحثــو مركــز السياســات وزمــالؤه البــارزون فــي أكثــر مــن 150 تظاهــرة بمــا 
فــي ذلــك منتديــات وموائــد مســتديرة ومؤتمــرات ونــدوات عبــر اإلنترنــت حــول مواضيــع مختلفــة، بــدًءا 

مــن الطاقــة واألمــن الغذائــي والــذكاء االصطناعــي وصــوال إلــى األمــن والدفــاع.

االبتكارات السياسات في خدمة تحويل 
النظم الغذائية وبناء المرونة والتكيف 

مع تغير المناخ - منتدى ماالبو 
مونبلييه

مجموعة الفكر T20، فريق العمل 7

إعادة تأهيل وإعادة دمج العائدين: 
التحديات والفرص في تعزيز الحوار بين 
صانعي سياسات منع التطرف العنيف / 

مكافحة التطرف العنيف ومنظمات المجتمع 
المدني: ورشة عمل من السياسة إلى 

الممارسة

االتفاق األخضر األورومتوسطي؟ نحو 
اقتصاد أخضر في جنوب البحر األبيض 

المتوسط 

جلسات ماالبو مونبلييه

مركز الفكر -T20 مركز الملك عبد اهلل للدراسات 
والبحوث البترولية ومركز الملك فيصل للبحوث 

والدراسات اإلسالمية

المنظمة الدولية للهجرة والوكالة األمريكية للتنمية الدولية

مركز البيئة واألمن البشري والحوكمة

كريم العيناوي - الرئيس التنفيذي

أوتافيانــو كانوتــو - باحــث بــارز فــي مركــز السياســات 
مــن أجــل الجنــوب الجديــد

المصطفى رزرازي - باحث بارز

عفاف زرقيق - باحثة مساعدة متخصصة في االقتصاد

مشــــاركـــــات
فـي فعاليـــــات أخـرى
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دور الغاز الطبيعي الشامل في عالم إزالة 
الكربون: أوروبا ومنطقة البحر األبيض 

المتوسط: اتجاهات وسيناريوهات سوق 
طاقي مترابط

الجيوسياسية واالقتصاد المغاربي 

الحلفاء الرئيسيون من خارج الناتو في القرن 
21: التعاون الدفاعي في المحيط األطلسي 

والمحيط الهادئ

الذكاء االصطناعي والمواطنة الرقمية: من 
أجل ذكاء اصطناعي أخالقي يحترم حقوق 

اإلنسان

برنامج زمالة الشباب التابع لصندوق 
النقد الدولي

المياه كمحفز للتنمية االقتصادية الريفية

تغير المناخ: رهانات جهة فاس - مكناس

حلف شمال األطلسي

معهد بحوث ودراسات الشرق األوسط

مجلس العالقات الدولية األرجنتيني 

المنظمة الدولية للهجرة والوكالة األمريكية للتنمية الدولية

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

صندوق النقد الدولي

مجلس المياه العالمي

تظاهرة من تنظيم جامعة يوروميد في فاس والبنك 
الدولي بمشاركة مركز السياسات من أجل الجنوب 

الجديد ومعهد البحوث والدراسات األوروبية والمتوسطية 
واإلفريقية

ريم برهاب - متخصصة في االقتصاد

فرانســيس بيريــن - باحــث بــارز فــي مركــز السياســات 
مــن أجــل الجنــوب الجديــد

محمد لوليشكي - باحث بارز 

عبد السالم جلدي - متخصص في العالقات الدولية

حمزة السعودي - متخصص في االقتصاد

ــن  ــات م ــز السياس ــي مرك ــارز ف ــث ب ــار - باح ــع مخت ربي
ــد ــوب الجدي ــل الجن أج

محمد ظريف، باحث بارز
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تقديم النسخة السابعة من تقرير تيارات أطلسية: فصول حول االقتصاد والطاقة• 
 تقديم التقرير السنوي حول اقتصاد إفريقيا 2020 • 
السباق نحو اللقاح المضاد لـفيروس كوفيد 19: على مفترق طرق المصالح الجيوسياسية والجيواقتصادية• 
ندرة المياه: تحدي واحد وأجوبة مختلفة• 
تقديم النسخة السابعة من تقرير تيارات أطلسية خالل المؤتمر العالمي للجمعية الدولية للعلوم اإلقليمية 2021• 
تقديم النسخة السابعة من تقرير تيارات أطلسية: فصول عن الشؤون الجيوسياسية والعالقات الدولية• 
أسعار المواد األولية: نحو حلقة إيجابية جديدة؟• 
االزدهار في ظل عدم اليقين والشكوك: الفرصة الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد 19 بالنسبة للجماعات اإلرهابية• 
الطريــق إلــى مؤتمــر األطــراف 26 التفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ: رؤيــة مــن الهنــد: بنــاء اقتصــاد • 

مــرن مناخيــا
نموذج مغربي للذكاء الجماعي: اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي• 
المؤتمر األفريقي السنوي للسالم واألمن، النسخة الخامسة• 
حوارات األطلسي، النسخة العاشرة• 
إصالحــات اإلدارة العموميــة فــي ســياق مــا بعــد جائحــة فيــروس كوفيــد 19: تجــارب مقارنــة| بشــراكة مــع المعهــد العالــي • 

للتجــارة وإدارة المقــاوالت والمدرســة الوطنيــة للعلــوم التطبيقيــة، المغــرب
الدولة والمواطن والمعرفة | بشراكة مع المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاوالت، المغرب• 
ــرف •  ــول التط ــي ح ــد المغرب ــع المرص ــراكة م ــوب | بش ــن الجن ــراءات م ــبتمبر/أيلول: ق ــن س ــر م ــادي عش ــد الح ــا بع 20 عاًم

ــرب ــف، المغ والعن
رقمنة أنظمة الطاقة | بشراكة مع إينيل غرين باور موروكو، المغرب• 
حوارات استراتيجية، الدورة العاشرة  • 
اإلرهاب الشامل: حالة منطقة الساحل| بشراكة مع معهد االقتصاد والسالم، أستراليا• 
لمــاذا تكتســي مؤسســات الفكــر والــرأي أهميــة خــالل األزمــات | بشــراكة مــع برنامــج المراكــز الفكريــة والمجتمعــات المدنيــة، • 

الواليــات المتحــدة األمريكيــة
اجتماع الشبكة رقم 1: شبكة جون موني للدراسات األطلسية | بشراكة مع شبكة جون موني األطلسية، البرازيل• 
قمــة األمــم المتحــدة للنظــم الغذائيــة 2021: تحديــد أولويــات السياســة اإلفريقيــة | بشــراكة مــع بانيــل ماالبــو مونبولييــه، • 

الواليــات المتحــدة األمريكيــة )العديــد مــن الشــركاء علــى الملصــق ولكــن النــص يشــير فقــط إلــى بانيــل ماالبــو مونبولييــه(
 عــدم المســاواة فــي حقبــة فيــروس كوفيــد 19: آثــار الوبــاء علــى المســيرة نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة • 

| بشراكة مع البنك الدولي، الواليات المتحدة األمريكية
التكنولوجيــات والبيانــات الضخمــة فــي تشــكيل الخدمــات العامــة اإلفريقيــة: نحــو حلــول رقميــة فعالــة إلفريقيــا االجتماعيــة • 

| بشــراكة مــع خدمــات ويــب أمــازون، الواليــات المتحــدة األمريكيــة

قائمــــة التظاهــــرات
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مــاذا تعنــي آفــاق االقتصــاد العالمــي بالنســبة للمغــرب ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا؟ | بشــراكة صنــدوق النقــد • 
الدولــي، الواليــات المتحــدة األمريكية

الثــورة الرقميــة فــي إفريقيــا: الفــرص والتحديــات | بشــراكة مــع مركــز مجلس إفريقيــا األطلســي، الواليات المتحــدة األمريكية• 
تقريــر رئيســي "تحويــل األســواق مــن أجــل وظائــف أكثــر وأفضــل فــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا" | بشــراكة مــع • 

مركــز التكامــل المتوســطي، فرنســا، والبنــك الدولــي، الواليــات المتحــدة األمريكيــة
تقديــم تقريــر: التحديــث االقتصــادي لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا للبنــك الدولــي، أكتوبر/تشــرين األول 2021 • 

| بشــراكة مــع البنــك الدولــي، الواليــات المتحــدة األمريكيــة
قمة تنمية الساحل: تجاوز االحتواء العسكري | بالشراكة مع ACAC، الواليات المتحدة األمريكية• 
اجتماع الشبكة رقم 3: شبكة جان مونيه األطلسية 2.0: شمال المحيط األطلسي وجنوبه: التفاعالت،• 
االهتمامات والتحديات | بشراكة مع شبكة جون موني األطلسية، البرازيل• 
االقتصاد الرياضي في المغرب | بالشراكة مع وكالة التنمية الفرنسية، فرنسا• 
سياســات الــدواء والتنميــة: صــراع أم تعايــش؟ | بشــراكة مــع مجلــة سياســة التنميــة الدوليــة )معهــد الدراســات العليــا، جنيــف( • 

واللجنــة العالميــة لسياســة المخــدرات )جنيــف(، جنيــف
اســتراتيجيات الطاقــة - أوروبــا والبحــر األبيــض المتوســط: اتجاهــات وســيناريوهات ســوق طاقــي مترابــط | بشــراكة مــع • 

مؤسســة كليــة الدفــاع التابعــة لحلــف شــمال األطلســي، برنامــج الناتــو للعلــوم مــن أجــل الســالم واألمــن ،
األنبوب العابر للبحر األدرياتيكي | االتحاد من أجل المتوسط وكلية الدفاع التابعة لحلف الناتو، إيطاليا• 
الهند: فاعل كبير في الساحة الجيوسياسية | بشراكة مع سفارة الهند وأكاديمية بروكسل الدبلوماسية، بلجيكا• 
عرض تقديمي لحزمة تقييم مخاطر منطقة التجارة الحرة | بشــراكة مع المعهد الملكي للخدمات المتحدة، المملكة المتحدة• 
االســتثمار فــي البنــى التحتيــة الخضــراء: تمهيــد الطريــق أمــام القطــاع الخــاص | بشــراكة مــع معهد الشــؤون الدوليــة، إيطاليا• 
ــي •  ــة البحــر الكاريب ــة فــي منطق ــرة النامي ــة الصغي ــدول الجزري ــف تؤمــن ال ــات القــوى العظمــى: كي ــرة وعالق ــدول الصغي ال

ــكا ــية، بلجي ــل الدبلوماس ــة بروكس ــع أكاديمي ــراكة م ــا؟ | بش مصالحه
ــدن •  ــة لن ــع كلي ــراكة م ــة| بش ــارة اإلفريقي ــع الق ــة م ــط االقتصادي ــيع الرواب ــدة: توس ــا الجدي ــاه إفريقي ــرب تج ــة المغ سياس

لالقتصــاد والعلــوم السياســية، المملكــة المتحــدة
ــة •  ــع منظم ــاون م ــة بالتع ــات الدولي ــد دراســات العالق ــع معه ــة | بشــراكة م ــد الجائح ــا بع ــا م ــي إفريقي ــة ف ــات التنمي تحدي

التعــاون االقتصــادي والتنميــة، إيطاليــا
قراءات متقاطعة حول التنقل والهجرة في البحر األبيض المتوسط | بشراكة مع مركز التكامل المتوسطي، فرنسا• 
النظام الجبائي الدولي من منظور الجنوب الشامل | بشراكة مع مبادرة مركز الجنوب الجبائية، سويسرا• 
االتفاق األخضر األوروبي والدول المغاربية | بشراكة مع معهد دراسات العالقات الدولية، إيطاليا• 
أوروبا وإفريقيا: بحث عن أرضية مشتركة وشراكة جديدة | بالشراكة مع معهد دراسات العالقات الدولية، إيطاليا• 
المؤتمــر الدولــي الســنوي الثالــث لمركــز التميــز جان موني "الهجرة وحقوق اإلنســان في الحدود األوروبية الخارجية" | بشــراكة • 

مــع مركــز التميــز جــان مونــي، ومرصــد الهجــرة وحقــوق اإلنســان التابــع لجامعــة SEA-EU، مــع أعضــاء المجموعــة البحثيــة 
فــي "مرصــد دراســات البحــر المتوســط"، جامعــة عبــد المالــك الســعيدي، المغــرب )نشــاط حضــوري وعلــى اإلنترنيت- إســبانيا(

العالقات المغربية التركية: القضايا الحالية واآلفاق المستقبلية | بشراكة مع مركز دراسات الشرق األوسط، تركيا• 
اإلرهاب الشامل: حالة منطقة الساحل | بشراكة مع معهد االقتصاد والسالم، أستراليا• 
الركــود والتعافــي فــي أســواق العمــل: األنمــاط والسياســات واالســتجابات لصدمــة فيــروس كوفيــد  19| بشــراكة مــع • 

ــي ــد الدول ــدوق النق صن
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يعــد مختبــر ســوق العمــل فــي المغــرب نتيجــة شــراكة بيــن كيانيــن تابعيــن لمدرســة هارفــارد كينيــدي، وهمــا مختبــر عبــد اللطيــف 
جميــل لمكافحــة الفقــر وبرنامــج األدلــة لتصميــم السياســات، ومــن ناحيــة أخــرى، وكالــة حســاب األلفيــة. ويســعى المختبــر إلــى 
القيــام بثــالث مهــام أساســية. أوال، تعزيــز البحــث العلمــي مــن أجــل تحســين السياســات العموميــة. وبنــاء القــدرات فــي مجــال 
ــي  ــر ف ــة للمختب ــة الثالث ــن المهم ــرار. وتكم ــاذ الق ــة واتخ ــم السياســات العمومي ــاث وتصمي ــام باألبح ــد القي ــة عم اســتخدام األدل
نشــر البيانــات مــن أجــل تحســين السياســات العموميــة، ال ســيما مــن خــالل التركيــز علــى تعــدد الفاعليــن فــي القطاعيــن العــام 

والخــاص الذيــن تتــم مشــاركة هــذه البيانــات معهــم. 

تحقيقــا لهــذه الغايــة، يســاهم المختبــر فــي النهــوض بالبحــث عبــر ثــالث وســائل. أوالً، مــن خــالل تمويــل أربعــة عمليــات تقييــم 
عشــوائية، مــع العديــد مــن الشــركاء الرئيســيين فــي ســوق العمــل مثــل المكتــب الوطنــي المغربــي للســياحة والمرصــد الوطنــي 

للتنميــة البشــرية والوكالــة الوطنيــة إلنعــاش الشــغل والكفــاءات. 

ثــم عبــر نشــر التقريــر األول حــول تأثيــر جائحــة فيــروس كوفيــد 19 علــى ســوق العمــل فــي أكتوبر/تشــرين األول 2020، حيــث 
تمكــن المختبــر مــن تحديــد مجمــوع آثــار األزمــة علــى ســوق العمــل وكذلــك تقييــم االســتجابة العموميــة الراميــة إلــى النهــوض 
بالتعافــي. أخيــًرا، يتــم أيًضــا تعزيــز البحــث مــن خــالل إطــالق دراســة وطنيــة حــول األســر بالتعــاون مــع المرصــد الوطنــي للتنميــة 

البشــرية مــن أجــل قيــاس تأثيــر جائحــة فيــروس كوفيــد 19 علــى ســوق العمــل. 

فيمــا يتعلــق بالمهمــة الثانيــة للمختبــر، أي تعزيــز القــدرات الخاصــة باســتخدام البيانــات واألدلــة العلميــة، أفلــح المختبــر فــي جمــع 
100 مشــارك فــي دورة تدريبيــة SPDI فــي أكتوبر/تشــرين األول 2020. 

كمــا قــام بتنظيــم دورات تدريبيــة عــن بعــد بعنــوان" تقييــم البرامــج االجتماعيــة"، وهــو برنامــج رائــد ل MIT نظــم شــهري مارس/
آذار وشــتنبر/أيلول 2021. وقــد كانــت هــذه الــدورات التدريبيــة مفتوحــة فــي وجــه الشــركاء العمومييــن والخــواص العامليــن فــي 

ســوق الشــغل بالمغــرب.

مختبر سوق العمل 
في المغرب
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علــى صعيــد آخــر، تــم تنظيــم ورشــة عمــل بعنــوان "تدريــب المدربيــن مــن أجــل التنفيــذ األمثــل لبرنامــج BCURE" فــي الفتــرة 
ــات  ــن جامع ــن م ــاتذة الباحثي ــن األس ــة م ــه ثل ــي وج ــة ف ــت مفتوح ــد كان ــان 2021، وق ــى 2 أبريل/نيس ــارس/آذار إل ــن 23 م م
ومؤسســات مغربيــة مرموقــة. وبفضــل هــذه الــدورة، تــم نشــر برنامــج BCURE فــي العديــد مــن الجامعــات، وال ســيما المدرســة 
ــاء القــدرات  ــدرج تنظيــم هــذه الورشــة فــي إطــار برنامــج بن ــة وجامعــة ابــن طفيــل بالقنيطــرة. وين ــوم التطبيقي ــة للعل الوطني

الخاصــة باســتخدام أدلــة البحــث )  BCUREالتابــع لـــ EPoD )مدرســة هارفــارد كينيــدي(. 

ــر والتعريــف بهــا. وقــد تــم فــي هــذا اإلطــار  ــة التــي توجــد فــي حــوزة المختب وتتمثــل المهمــة الثالثــة فــي نشــر البيانــات واألدل
تنظيــم أربعــة ورشــات بحثيــة. أوالً، حلقــة دراســية شــبكية بتاريــخ 16 دجنبر/كانــون األول حــول تجربــة فــي جنــوب إفريقيــا - 
قيمــة الخطابــات المرجعية/األدلــة التجريبيــة مــن جنــوب إفريقيــا- مــن تنشــيط األســتاذ مارتــن أبيــل مــن كليــة ميدلبــري. وعقــدت 
حلقــة دراســية شــبكية ثانيــة بتاريــخ 24 مــارس/آذار مــع األســتاذة جينيفــر بيــك، مــن كليــة ســوارثمور، لتقديــم ورقــة بعنــوان 
تكاليــف التكامــل والنســاء المفقــودات فــي الشــركات.  بعــد ذلــك، تــم تنظيــم حلقــة دراســية شــبكية ثالثــة بتاريــخ 15 يونيــو/

حزيــران مــع األســتاذة ســيما جاياشــاندران مــن جامعــة نــورث وســترن مــن أجــل تقديــم ورقــة بحثيــة بعنــوان "األعــراف االجتماعيــة 
ــرا، عقــد حلقــة دراســية شــبكية رابعــة بتاريــخ 11 أكتوبر/تشــرين األول  ــة". أخي ــدان النامي كعائــق أمــام عمــل النســاء فــي البل
مــع األســتاذ برونــو كريبــون مــن ENSAE وPolytechnique X مــن أجــل تقديــم ورقــة بحثيــة بعنــوان "هــل أثبتــت سياســات  
ســوق العمــل الموجهــة للشــركاء نجاعتهــا؟ بيانــات تقييــم عشــوائي لــوكاالت التوظيــف المحليــة". وقــد جمعــت هــذه النــدوات عبــر 

اإلنترنــت العديــد مــن الباحثيــن وصنــاع القــرار المغاربــة. 

لمعرفة المزيد، 
يرجى مسح الرمز 
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الوسائط المتعددة
ــع  ــل مواضي ــا األســبوعية فرصــة لتحلي ــل مواعيدن تمث

ــا. الســاعة ومناقشــتها وتفكيكه

فــي عــام 2021، أطلــق مركــز السياســات 
 ،)Africafé(ــي ــري كاف ــًدا، أف ــا جدي برنامًج
وهــو موعــد نصــف شــهري جديــد، مــن 
تقديــم الباحــث المتخصــص فــي العالقــات 
إلــى  الدوليــة، يوســف طوبــي، ويهــدف 
اإلفريقيــة  المنظمــات  أخبــار  تحليــل 

والقــارة الســمراء مــع خبــراء أفارقــة.

مــن أخبــار االتحــاد األفريقــي إلــى تحديــات 
منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة اإلفريقيــة، 
قــام ضيوفنــا بتحليــل تحديات المؤسســات 

اإلفريقيــة وتأثيرهــا.

تحليل الباحـث البارز عبد 
الحق ألخبار مجموعة 
دول الساحل الخمس

تحليل الباحـث البارز 
خالد الشكراوي 

لمستجدات التحاد 
االفريقي

تحليل الباحـث البارز 
محمد لوليشكي 

للتحديات التي تواجهها 
الهيئة الحكومية الدولية 

المعنية بالتنمية.

قراءة الباحثة 
المتخصصة في المراقبة 

والتحليل االستراتيجي، 
سارة حسناء مقدم، في 
تحديات مجموعة شرق 

إفريقيا.

6 حلقــات
2+ مشاهـدة 400 

G5 SAHEL

UNION AFRICAINE

IGAD

CAE

لمعرفة المزيد، 
يرجى مسح الرمز 

أفــري كـافـي
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مــن  أســبوعي  برنامــج  الثالثــاء"  "حديــث 
تقديــم مديــرة البرامــج إيمــان لهريــش، ويتــم 
أجــل  مــن  وباحثيــن  خبــراء  اســتقبال  خــالل 
واالقتصاديــة  االجتماعيــة  التحديــات  تحليــل 
الوطنــي  الصعيديــن  علــى  والسياســية، 
والدولــي.  ويتــم بــث البرامــج مباشــرة علــى 

االجتماعــي. التواصــل  شــبكات 

الضيف: محمد أمين بن عبد اهلل، أستاذ بكلية الحوكمة واالقتصاد 
والعلوم االجتماعية بجامعة محمد السادس متعددة التقنيات

الضيف: رشيد فياللي مكناسي، عضو لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية

الضيف: بثينة فالسي، مستشارة في العلوم االجتماعية، مديرة الحماية 
االجتماعية للعمال سابقًا.

الضيف: نسمة جروندي، خبيرة في التنمية المستدامة.

44 حلقة 
60 خبيًرا

37+ مشاهـدة 000

لمعرفة المزيد، 
يرجى مسح الرمز 

حديــــث الثالثــــاء
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+256

يدلــي خبراؤنــا بآرائهــم وتحليالتهــم بخصوص 
مواضيــع الســاعة عبــر حــوارات فــي برامــج 
إزالــة  تحديــات  مــن  إذاعيــة.  أو  تلفزيونيــة 
الكربــون إلــى تجــارة الموانــئ الدوليــة واألمــن 

ــفله. ــافها أس ــم اكتش ــي، ويمكنك ــي مال ف

توفيق ماجد، صحفي فرانس 24 ؛ خالد الشكراوي باحث بارز

نزهة الشقروني، باحثة بارزة خديجــة احســان ، مقدمــة صحفيــة Medi1TV ؛ امنيــة بوطالــب، 
باحثــة فــي العالقــات الدوليــة

إيفان مارتن، باحث بارز

تأشيرات فرنسا / المغرب

 المغرب | توقعات متشائمة ينتهي بها المؤتمر الوزاري
للتغذية والفالحة

منصة دبي في التجارة اإلقليمية والعالمية التقرير السنوي حول الوضع الجيوسياسي في إفريقيا

مالي: المرحلة االنتقالية ضحية النزعة االنقالبية

فاطمة الزهراء منغوب، باحثة بارزة في االقتصاد

لمعرفة المزيد، 
يرجى مسح الرمز 

مقـابلـــــــــــــــة
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20000+ إستماع
 50 مــن  يقــرب  مــا  بودكاســتاتنا  اســتقبلت 
خبيــًرا، وكانــت مناســبة إلدالئهــم بآرائهم حول 
مواضيــع وقضايــا الســاعة المتنوعــة مثــل قمة 
األطــراف السادســة والشــعرين وارتفــاع أســعار 
الســلع وتحديــات اإلرهــاب واألمن وأفغانســتان 
االجتماعــي خــالل سلســلتنا  النــوع  وقضايــا 
"ســد الفجــوة بيــن الجنســين". تمــت دعــوة 
ــة  ــات صوتي ــا أيًضــا للتحــدث فــي مدون خبرائن

ــاه. أخــرى. يمكنكــم اكتشــافها أدن

IFRI بالشراكة مع

هنري لويس فيدي

لمعرفة المزيد، 
يرجى مسح الرمز 

 بـودكــاســـــــت

64 بودكاست

77



التـــقـــريــــر الــســنـــوي 2021

مركز السياسات في وسائل اإلعالم
يتميــز مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد بحضــوره القــوي فــي المشــهد اإلعالمــي المغربــي والدولــي، حيــث 
ورد ذكــر المركــز فــي الصحافــة مــا يقــرب مــن 2000 مــرة ســنة 2021، وســاهم خبــراؤه وباحثــوه بقــوة فــي مناقشــة 
 )AP News( أخبــار الســاعة والمســتجدات. تــم ذكــر مركــز السياســات فــي وســائل اإلعــالم الدوليــة علــى غــرار إب نيــوز
ــد )Le Monde( وجــون أفريــك )Jeune Afrique( وفــي وســائل  ونيويــورك تايمــز )The New York Times( ولومون
 )Maroc Hebdo( اإلعــالم الوطنيــة مــن قبيــل وكالــة المغــرب العربــي لألنبــاء وميــدي 1 تيفــي و مــاروك إيبــدو

وليكونومســت )L'Economiste( وغيرهــا.

« Dans une tentative de retourner la situation en sa faveur, Bolsonaro a soumis une 
demande de destitution de l’un des juges qui lui sont les plus défavorables, mais son projet 
au Sénat a été un échec. L’expert brésilien en géopolitique et relations internationales, 
Marcus Vinicius de Freitas explique à la MAP que les juges ne sont pas élus, mais ils tirent 
leur légitimité de ceux qui les ont nommés, en l’occurrence les sénateurs ».
« La crise institutionnelle brésilienne expliquée par le politologue Venicius De Freitas »  
| Agence marocaine de presse, 16 septembre 2021 

« The violence that emerged from the groups’ move has fueled one of the fastest-growing 
displacement crises in the world, with more than 1.2 million people forced to flee their 
homes in Burkina Faso ».
Rida Lyammouri | "More Than 100 People Killed in Attack in Burkina Faso"  
| The New York Times (nytimes.com), 11 octobre 2021

"على مستوى التكامل القاري، إن آمال أفريقيا بخصوص التنمية الصناعية اإلقليمية والتنويع االقتصادي كانت وما 
تزال معلقة على منطقة التجارة الحرة؛ فيما لم يؤثر تفشي فيروس )كوفيد - 19( على الصحة فحسب، إذ كانت 

له آثار سلبية على المشهد التجاري في أفريقيا التي شهد عدد من دولها اضطرابات في سالسل التوريد اإلقليمية، 
 وتراجعاً في التجارة البينية، وانخفاضا في أسعار السلع األساسية، مع تراكم مدفوعات الديون التجارية."

التقرير السنوي حول اقتصاد أفريقيا دعوة لمستقبل قائم على »اقتصاد الحياة« والحفاظ على الموارد في أفريقيا

« Les pays partenaires qui coopèrent le plus avec l’Europe sur un certain nombre de dossiers 
se voient attribuer plus de soutien financier et institutionnel et vice versa (…) toutefois, 
c’est la première fois qu’un pays européen prend une telle mesure dite de conditionnalité 
négative, impliquant la baisse de l’octroi des visas aux ressortissants maghrébins ». 
Amal El Ouassif | « Maroc : ce (non-)visa français vécu comme un appât électoral »  
| Le Point, 30 septembre 2021
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 ُذِكـــرنــــــا أيًضـــــا من ِقَبـــل

« O programa de infraestrutura [Estados Unidos] expressa forte ambição no que diz respeito 
à agenda da mudança climática, incluindo suporte a carros elétricos e energia renovável, 
além de projetos experimentais em tecnologias consideradas com potencial ».
Otaviano Canuto | « A mãe de todas as recuperações nos Estados Unidos » 
| Poder 360, 1er mai 2021

« Il est temps de voir grand et d'être plus ambitieux (…). Le Maroc et l’Union européenne 
devraient renforcer davantage leur coopération, basée sur la confiance, dans plusieurs 
domaines, notamment le commerce ». 
Karim El Aynaoui, Président du PCNS | « Le Maroc, « une success story » en matière de 
développement économique dans la région » | 2M, 5 décembre 2021

« En soi, le projet [de mécanisme européen d’ajustement carbone aux frontières] part d’une 
bonne intention. Il n’est pas motivé par le protectionnisme, mais par des préoccupations 
climatiques on ne peut plus justifiées. Seul problème : si ce mécanisme est adopté en l’état, 
il risque de faire plus de mal que de bien ». 
Uri Dadush | « Le mécanisme européen d’ajustement carbone aux frontières risque de faire 
plus de mal que de bien » .
| Le Monde, 23 juillet 2021

“Botswana’s burgeoning women entrepreneurs are important drivers and contributors of 
the country’s sustainable socio-economic growth. Innovative business ventures with digital 
solutions are important in a post-pandemic era and gender-sensitive national domestic 
policies that consider gender disparities will ensure the equitable inclusion of women in 
Botswana’s developmental strategy.”
Mary-Jean Nleya (Atlantic Dialogues Emerging Leader) | " Towards Gender Equality Through 
Digital Entrepreneurship: Botswana’s Burgeoning Female Entrepreneurs "
| CNBC Africa, 11 octobre 2021
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مقتطفات
من الصحافـــة
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أسئلــــــة لخبيـــــــر
التحديات المستمرة بالنسبة 
للمرأة المغربية و كوفيد 19 

كوفيد 19: الغرب في حالة غير 
مستقرة و الصين تنتهز الفرصة 

مغاربة العالم: رافعة للتنمية 
االجتماعية واالقتصادية 

للمغرب

الواليات المتحدة األمريكية، 
الدروس المستفادة من نهاية غير 

عادية للوالية

كيف يتم إنجاح الفترة ما بعد 
الجائحة في دول النامية؟ 

انسحاب فرنسا من مالي إغالق أنبوب الغاز المغاربي-األوروبي

يتطور المجتمع المغربي ويشهد 
مسلسالت تحديث، وتوجد النساء 
ضمن المساهمين في التغييرات 

اإليجابية.

يتم استغالل الفراغ القيادي في 
الحوكمة العالمية بشكل استراتيجي 

وانتهازي من قبل الصين.

يستطيع مغاربة العالم أن يسهلوا 
التجارة مع المغرب.

فالديمقراطية تفترض الثقة في 
أهمية النقاش وفي قدرة المؤسسات 

على اتخاذ القرارات الصحيحة.

بالنظر إلى المشاعر المتزايدة 
المعادية لفرنسا في مالي، إن نفوذ 

فرنسا في مالي وفي منطقة الساحل 
بشكل عام في أدنى مستوياته.

إغالق أنبوب الغاز المغاربي-األوروبي 
قابل للتدبير بالنسبة للمغرب.

نزهة الشقروني

لين اشمائيل

محمود عربوش

دومينيك بوكيه

أوتافيانو كانوتو

رضا اللياموري
فرانسيس بيران

لقــد تــم اســتيحاء هــذه التجربــة مــن المقابــالت 
وســائل  مــع  خبراؤنــا  يجريهــا  التــي  الحواريــة 
اإلعــالم، حيــث تكــون حلقــات "أســئلة لخبيــر" 
مناســبة لطــرح 3 أو 4 أســئلة علــى أحــد خبرائنــا 
ترجمــة حلقــات  وتتــم  فــي مجــال تخصصــه. 
ــر" إلــى اللغــات الفرنســية والعربيــة  "أســئلة لخبي
واإلنجليزيــة، ويتــم توزيعهــا إلــى جميــع شــركائنا 

اإلعالمييــن حــول العالــم.

“

“ “

“
“

“ “

إن التعافي سيبقى رهينًا كذلك بالقدرة 
على تدارك الصدمات الخارجية التي 
أثرت على تلك البلدان، من ناحية  

التحويالت المالية الواردة من الخارج أو 
انخفاض عدد السياح الوافدين، ناهيك 

عن أسعار السلع األساسية.
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خـبــراؤنـــــــــــــــــا
نزهة علوي محمدي، 
سفيرة المغرب لدى 
إثيوبيا وجيبوتي
إثيوبيا

ألفريدو دا غما أبريو 
فاالدو، أستاذ في معهد 
الدراسات السياسية 
بباريس
فرنسا

لين اشميل،
السفير السابق لدول 
شرق البحر الكاريبي لدى 
االتحاد األوروبي
 بلجيكا

عزيز مكوار،
سفير المغرب 
لدى الصين
المغرب

محمد الضريف،
الوالي سابق )عامل( في 
كل من الدار البيضاء 
وفاس والعيون
المغرب

كيدان كيروس،
المدير السابق لمعهد 
دراسات السالم واألمن 
)IPSS(
 إثيوبيا

جمال مشروح،
أستاذ بالمدرسة الوطنية 
للتجارة والتسيير، جامعة 
ابن طفيل
المغرب

رضا الياموري،
مستشار دولي متخصص 
في قضايا منطقة الساحل
 الواليات المتحدة

إيفان مارتين،
باحث مشارك في 
مجموعة األبحاث متعددة 
التخصصات حول الهجرة 
)GRITIM( في جامعة 
بومبيو فابرا ببرشلونة 
إسبانيا

ماركوس فينيسيوس 
دي فريتاس، أستاذ في 
مؤسسة أرماندو ألفاريس 
بنتيادو
الصين

محمد لوليشكي،
مندوب المغرب السابق 
لدى منظمة االمم المتحدة 
المغرب

المصطفى الرزرازي،
أستاذ بجامعة
محمد الخامس
المغرب

جالل عبد اللطيف،
كبير مستشاري السياسات 
االجتماعية، قسم 
النوع االجتماعي والفقر 
والسياسات االجتماعية 
لدى لجنة األمم المتحدة 
االقتصادية إلفريقيا
إثيوبيا

عبد الحق باسو،
 المدير السابق للمعهد 
الملكي للشرطة
المغرب

خالد الشكراوي،
نائب عميد العلوم 
السياسية والعالقات 
الدولية بكلية االقتصاد 
والعلوم االجتماعية 
بجامعة محمد السادس 
متعددة التقنيات - المغرب

رشيد الحديكي،
أستاذ بجامعة عبد 
المالك السعدي
المغرب

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

هيلموت سورج،
كاتب 
ألمانيا

عبداهلل ساعف،
وزير التربية والتعليم 
سابقا وأستاذ بجامعة 
محمد الخامس
المغرب

ماتسوموتو شوجي،
رئيس معهد سابورو 
للتضامن الدولي
اليابان
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هشام عايدي،
أستاذ بجامعة 
 )SIPA( كولومبيا
الواليات المتحدة

دومينيك بوكيه،
أستاذ محاضر، معهد 
العلوم السياسية بباريس
فرنسا

محمد رشيد الدكالي، 
أستاذ بمعهد الحسن 
الثاني للزراعة والبيطرة
المغرب

عمر إيبورك،
أستاذ بجامعة 
القاضي عياض
المغرب

براكاش لونغاني، 
مستشار لدى صندوق 
النقد الدولي وأستاذ 
بجامعة فاندربيلت 
بالواليات المتحدة 
األمريكية

الندري سينييه،
باحث بارز لدى مركز 
الدراسات اإلفريقية 
بجامعة ستانفورد
الواليات المتحدة 
األمريكية

ادواردو أمارال حداد، 
استاذ بجامعة ساو باولو 
البرازيل

أوتافيانو كانوتو،
المدير التنفيذي السابق 
لصندوق النقد الدولي
البرازيل

كريم العيناوي،
الرئيس التنفيذي لمركز 
السياسات من أجل 
الجنوب الجديد
المغرب

العربي الجعيدي،
أستاذ بجامعة 
محمد الخامس
المغرب

فتح اهلل ولعلو،
وزير االقتصاد والمالية 
سابقا وأستاذ سابق 
بجامعة محمد الخامس 
المغرب

إيزابيل تساكوك،
أستاذة في جامعة 
كولومبيا، كلية الشؤون 
الدولية والعامة
 الواليات المتحدة 
األمريكية

طيب أمكرود،
 GPower مؤسس
 Consultants
المغرب

يوري دادوش،
مدير سابق في البنك 
الدولي وباحث مشارك 
Bruegel في 

الواليات المتحدة 
األمريكية

هيليت جيمان،
أستاذة بجامعة 
جونز هوبكنز 
المملكة المتحدة

إيف جيكوريل،
أستاذ في جامعة بوردو 
وكلية تولوز لألعمال 
فرنسا

فرانسيس بيرين،
مدير األبحاث في 
معهد العالقات الدولية 
واالستراتيجية وأستاذ في 
جامعة جان موالن ليون 3
فرنسا

هنري لويس فيدي،
أستاذ فخري، المدرسة 
العليا للتجارة بباريس 
فرنسا

مينا بليامون،
أستاذة االقتصاد بجامعة 
نورث فلوريدا بالواليات 
المتحدة األمريكية

هينه دينه،
باحث أول بجامعة 
إنديانا

الواليات المتحدة 
األمريكية

ربيع مختار،
أستاذ، جامعة 
تكساس إيه آند إم

الواليات المتحدة 
األمريكية

مبارك لو،
 Emergence رئيس معهد
ومستشار رئيس الوزراء
السنغال

إيمانويل بينتو موريرا،
مدير إدارة االقتصادات 
القطرية في البنك 
األفريقي للتنمية
كوت ديفوار
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بتاريخ : 25 مارس 2022

كريم العيناوي
 الرئيس التنفيذي 

أمنية بوطالب
متخصصة في

العالقات الدولية

زينب فتحي
مسؤولة برنامج

الشراكات

أمين الغالي
مسؤول برنامج
تثمين البحث

خديجة كرواجي
مسؤولة برامج 

التضاهرات والمؤتمرات

مريم بنيس
مسؤولة الشؤون

المالية

زينب القرشي
مشرفة على التضاهرات 

والمؤتمرات

سكينة المجيدي
مسؤولة برامج 

التضاهرات والمؤتمرات

جمال آيت باسو
مسؤول برنامج

االستوديو والسمعي البصري
الدعم الفني

اسماعيل بن ابراهيم
مشرف على الشؤون

العامة والمالية

محمد باسي
متخصص

إدارة المعرفة

نعمان الشرقاوي
باحث مساعد في
العالقات الدولية

فاتين الشرقاوي غزواني
مسؤولة برنامج

وحدة القادة الصاعدون

يوسف آيت القاضي 
مسؤول عن عمليات 

تثمين البحث

هشام الشفادي
مسؤول عن عمليات

تثمين البحث

نهال المقرمي
متخصصة

العالقات الدولية - وحدة
اليقظة والتحليل االستراتيجي

فهد أزروال
باحث مساعد في

االقتصاد

صوفيا أشيتوان
مسؤولة برامج مشرفة 

على المرافق

عبد العزيز آيت علي
مشرف على البحث في 

االقتصاد

مهدي بن عمر
مشرف على البحث في 

العالقات الدولية

محمود عربوش
متخصص في االقتصاد

ليليا بنوحود
مشرفة على

الموارد البشرية

طارق الدرقاوي
مسؤول مساعد عن برنامج

في االستوديو والسمعي
البصري

محيي الدين بن طاهر
مدير

الشؤون العامة والمالية

أميمة بوغريبة
متخصصة في االقتصاد

نسرين العلوي
مسؤولة برامج )التضاهرات 

والمؤتمرات

ندى دريس
مسؤولة برنامج
تثمين البحث

أمل الوصيف
متخصصة

العالقات الدولية

مونيا بن ابراهيم
مساعدة

 الرئيس التنفيذي 

ريم برحاب
متخصصة بارزة في 

االقتصاد

طاقم مركز السيـــاســات
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زبير هديم
مسؤول مساعد لبرامج
التضاهرات والمؤتمرات

فاطمة الزهراء لعرج
مسؤول عمليات
الشؤون المالية

سهى مجيدي
باحثة مساعدة في

وحدة اليقظة والتحليل
االستراتيجي

احمد أوحنيني
باحث مساعد في

االقتصاد

ليليا رزق
مشرفة

وحدة القادة الصاعدون

أسماء الطهراوي
مشرفة

إدارة المعرفة

رضوان نجاح
متخصص

العالقات الدولية - وحدة
اليقظة والتحليل االستراتيجي

سناء الرحبي
مشرفة

تكنولوجيا المعلومات

أسامة طيبي
باحث  في

وحدة اليقظة والتحليل
االستراتيجي

يحيى زكريا الجوهري
مشرف على
الشراكات

ريم ريوش
مسؤولة برنامج
تثمين البحث

مختار غيالني
مدير - النشر

ومراقبة الجودة

محمد السويسي
مسؤول عمليات

تكنولوجيا المعلومات

إيمان لهريش
مسؤولة برامج 

الشراكات

اسماعيل الصبيحي
مشرف

تثمين البحث

توفيق سماوي
مساعد برنامج

االستوديو والسمعي البصري
الدعم الفني

سكينة العبيري
مسؤولة برامج

المشتريات

أمين لعسيبي
مسؤول عمليات

االستوديو والسمعي البصري

أكرم الزاوي
مشرف

مختبر السياسات العمومية

عفاف زرقيق
باحث مساعد في

االقتصاد

يوسف طوبي
متخصص

العالقات الدولية

عبد السالم سعد جلدي
متخصص

العالقات الدولية

بدر مندري
متخصص في االقتصاد

حسناء تاديلي
مشرفة

العالقات مع الصحافة

منصف طيبة
مشرف

االستوديو والسمعي البصري
الدعم الفني

حمزة مجاهد
باحث مساعد في

وحدة اليقظة والتحليل
االستراتيجي

فاطمة الزهراء منكوب
متخصصة بارزة في

االقتصاد

نسيم حجوجي
مكلفة بمهمة لدى
 الرئيس التنفيذي 

حمزة السعودي
متخصص في االقتصاد

الطيب غازي
متخصص بارز في 

االقتصاد

سارة حسناء مقدم
مشرفة

وحدة اليقظة والتحليل
االستراتيجي
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قائمــــــــة
 إصداراتــــنا فــــي

2022
الجنوب الجديد في خضم تطور العولمة

« Risques globalisés » et sécurité hydrique au Moyen-Orient Cas de la vallée du Jourdain

A New Evil is Bringing Down the World

A Regional Connectivity Partnership for the Mediterranean

AFTER THE COVID-19 PANDEMIC: HOW DOES THE WORLD CHANGE?

ARCADIA 2021

Atlantic Currents: The COVID-19 Crisis Viewed from the South

Between a tolerable status quo and a disastrous conflict

China: Developing Country and World Trade Giant

China’s Renminbi Needs Convertibility to Internationalize

Confronting “Deglobalization” in the Multilateral Trading System

Cooperation Critical to Reducing Divergent Paths to Recovery in Middle East and Central Asia

Could the U.S. and China Spoil Latin America’s Rebound?

Covid-19 and the Fiscal Space of Developing Countries

COVID-19 crisis monitor: assessing the effectiveness of exit strategies in the State of São Paulo, Brazil

Delenda est Cotonou ? L’Union européenne et les États ACP : un partenariat sans partenaires

DP World ou le levier diplomatique en Afrique

Emmanuel Macron impose son leadership en matière de politique africaine avant 2022

Expanding NATO’s Partnerships in the Southern Region. Why and How?

Forum Génération Égalité : Emmanuel Macron veut faire de la France, le pays leader des droits des femmes

Global Imbalances and the Pandemic

Global Recovery May Not Be Enough for Latin America: Three risks threaten another economic and social lost decade for the region

INSIGHTS INTO THE EU-OACPS NEGOTIATIONS 2018-2021 : What are the implications for the future partnership?

Investing in China: myths and realities

Is China a Developing Country?

Is rising inflation a global risk?

Is Vietnam a Currency Manipulator? Implications for Developing Countries – Comments on the U.S. Treasury Report

It is the beard in which all power lies - Molière (1662)

La Chine & l’espace arabo-africain

La diplomatie des forums de la Chine en Afrique : le “Focac” 2021 apportera-il des surprises ?
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La vaccination peut-elle guérir le monde de la Covid-19 ?

Largely inadequate to manage the challenges we face

L’économie afghane au bord du chaos

Les engagements de Joe Biden sur le climat : quel impact en attendre

Matchmaking Private Finance and Green Infrastructure

Opening Science Through the Decolonization of Knowledge

Risk Mitigation Tools to Crowd in Private Investment in Green Technologies

Summary Report - International Taxation from Global South Perspectives

Supply Chain Disruptions and Bottlenecks Dampen the Global Economic Recovery

The African Continental Free Trade Agreement (AfCFTA): Legal Overview

The Pandemic Will Leave Scars on the Job Market

The Role of Eco-Industrial Parks in Environmentally-Responsible Economic Growth

Venezuela Agriculture and Food: Resilience or Total Collapse of Food Security Under Repeated Crises?

What Can Brazil Expect From Joining The OECD?

بناء إفريقيا مستقلة في عالم مترابط
Africa and the Decline of American Primacy

African Cities in Times of Covid 19

Climate Change and Ecological Pan-Africanism

Dialogues Stratégiques: Les rivalités de puissance en Afrique - L’Afrique face au terrorisme

Dilemme français, avancées indiennes, désintérêt américain, tassement chinois, appétits russes et turcs… l’état des rivalités de puissance 
en Afrique

For Mali and the Sahel, New Tensions and an Old — and Worsening — Security Problem

La diplomatie économique du Japon en Afrique: Un bilan de l’ère Abe, entre priorités stratégiques et réalités de terrain

Quel partenaire allemand pour l’Afrique ? Le continent face au gouvernement Scholz

Resilience Against All Odds

Revitalizing the Africa-EU Partnership

The Tigray War and the African Union

Tillabéri Region, Niger: Concerning Cycle of Atrocities

Africa and the Decline of American Primacy

فهم الديناميكيات الداخلية اإلفريقية
African Peace and Security Annual Conference – APSACO : COVID-19 & SECURITY IN AFRICA

African Peace and Security Annual Conference – APSACO : Women, Peace & Security in Africa

Boosting Cultural Readiness for a Pan-African Momentum

Cabo Delgado: ‘Al Shabaab/ISIS’ and the Crisis in Southern Africa

Confronting the Impossible Without Fear of Dealing With the Worse

Control of the Nile

COVID-19 and Digital Repression in Africa

Dialogues Stratégiques : La démondialisation

Double plus ungood

Elections in Libya: A Troubled Democratic Transition

Éthiopie : l’inquiétant impact économique et social du conflit au Tigré
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Guerre aux migrants…et à leurs concitoyens: La limitation du nombre des visas français accordés aux citoyens des pays du Maghreb 
franchit une ligne rouge

Inequality and Political Identity in South Africa

Islamic Insurgents in Northern Mozambique: Is Tanzania National Security under threat?»

L’agenda de l’Union africaine sur les migrations: Une alternative aux priorités européennes en Afrique ?

L’insurrection de Cabo Delgado au Mozambique: un conflit interne à dimension transfrontalière

La nouvelle situation en Libye au révélateur VICA De l’espoir mais beaucoup de vulnérabilités

Le Maghreb en 2020 : quels constats pour quelle perspective ?

Le Soudan à la croisée des chemins : quel avenir pour Khartoum ? »

Le Tchad face au FACT : Une offensive de rebelles et une résistance d’Etat

Le Tchad: une transition militaire tolérée, mais confrontée à des embûches internes

Les trois scénarios possibles au Sahel à l’horizon 2040

New Pact of Migration and Asylum in the European Union: What Stakes for the Maghreb and Africa?

Ocean of Tears

Province de Cabo Delgado au Mozambique : points communs et différences avec les autres terres du «djihadisme autoproclamé» en 
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