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مـقـدمــــة

مقدمــة

لقــد أرخــت جائحــة "كوفيــد-19" بظاللهــا العاتمــة علــى 
وبعثــرت  وأليمــًة  غائــرًة  بصمــة  تاركــًة  ســنة 2020 
الحيــاة اليوميــة للبشــرية جمعــاء. كمــا أنهــا أماطــت اللثــام 
ــت  ــل وامتحن ــا ب ــفت فجواتن ــتنا وكش ــه هشاش ــن أوج ع
قدرتنــا علــى التحمــل واختبــرت إنســانيتنا فــي حــد ذاتهــا. 
وأخيــرًا، فإنهــا قــد أثــارت تســاؤالت عميقة حــول تصوراتنا 
وُمَســلَّماتنا وقناعاتنــا وأظهــرت مــن جهــة أخــرى أن فــي 
جعبتنــا جميعــًا إمكانيــات للتكيــف واالبتــكار والتضامــن لــم 

ــل.  ــا مــن قب ــدرك حجمه نكــن ن
  

لقــد كان لزامــًا علــى مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب 
المجتمــع  مــن  منبثقــة  مؤسســة  باعتبــاره  الجديــد، 
المغربــي المتشــبع بهويتــه األفريقيــة والمــدرك لتطلعــات 
معهــا  ويتأقلــم  المحنــة  هــذه  يواكــب  أن  الجنــوب، 
ــدور فاعــل فــي النقــاش الرامــي إلــى تبيــن  ــع ب ويضطل
ــارات المتاحــة فــي مجــال  الوقائــع وتحليلهــا وتصــور الخي

العموميــة.  السياســات 
  

ــى  ــن عل ــا أنفســنا بحكــم الضــرورة مجبري ــذا وجدن وهك
التخلــي عــن عاداتنــا اليوميــة والعــدول عــن الســفر حتــى 
نتعلــم كيفيــات جديــدة فــي العيــش والتواصــل والعمــل 
عــن بعــد وخلــف الكمامــات. لكــن رغــم هــذه اإلكراهــات 
ــا فــي مركــز السياســات مــن أجــل  ــر المســبوقة، تمكن غي
الجنــوب الجديــد، بفضــل فريــق يمــأه الحمــاس والتفاني، 
ــا  ــراء منتوجن ــة وإث ــى أنشــطتنا االعتيادي ــاء عل مــن اإلبق
ــر الجائحــة  ــي والســمعي البصــري بخصــوص تدبي الكتاب

وآثارهــا السوســيو-اقتصادية وكــذا القضايــا االقتصاديــة 
واالجتماعيــة واالســتراتيجية التــي تواجــه العالــم وأفريقيــا 

والمغــرب فــي مرحلــة مــا بعــد األزمــة الصحيــة.
  

متابعــة  علــى  المركــز  انكــب  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
وانعكاســاتها  مظاهرهــا  ودراســة  الجائحــة  تطــورات 
الجيو-اســتراتيجية  وتعقيداتهــا  السوســيو-اقتصادية 
وكــذا الســيناريوهات الممكنــة للخــروج مــن األزمــة وإدارة 

بنجــاح  "كوفيــد-19"  بعــد  مــا  مرحلــة  ناجحــة 
  

إن االهتمــام الموجــه للجائحــة لــم يلهنــا عــن مباشــرة 
هــي  التــي  والجيو-اســتراتيجية  االقتصاديــة  القضايــا 
مثــل  وأفريقيــا  للمغــرب  بالنســبة  رهانــات  بمثابــة 
التحــوالت فــي ســوق الشــغل، واألمــن الغذائــي، والهجــرة 
والقــرن  الســاحل  منطقــة  فــي  واألمــن  والتنقــل، 
األفريقــي، ونشــاطات القــوى العظمــى أو الناشــئة فــي 
أفريقيــا والشــرق األوســط وإصــالح منظومــة الحكامــة 
ــة، ال ســيما علــى مســتوى األمــم المتحــدة، التــي  العالمي

لتأسيســها.  الـــ75  الذكــرى   2020 ســنة  تصــادف 
  

وفــي الوقــت ذاتــه، أبقينــا علــى أنشــطتنا الرئيســية ومــن 
ــر "حــوارات أطلســية"  ــا النســخة التاســعة مــن مؤتم بينه
و"المؤتمــر الســنوي للســلم واألمــن بأفريقيــا" )أبســاكو( 
ــق  ــن طري ــدت ع ــي انعق ــتراتيجية"، والت ــوارات االس و"الح
منصــات افتراضيــة وتابعهــا عشــرات اآلالف مــن المهتميــن 

فــي أزيــد مــن 160 بلــدًا.
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فــي  يتمثــل   2020 ســنة  فــي  مســتجد  أبــرز  ولعــل 
ــاء"  مأسســة البرنامــج اإلذاعــي األســبوعي "حديــث الثالث
المخصــص لقضايــا الســاعة والــذي بلــغ عــدد حلقاتــه 

حلقــة.  24
  

 أمــا المســتجد اآلخــر فيتمثــل فــي إحــداث شــراكة جديــدة 
بيــن مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد ومختبــر 
عبــد اللطيــف جميــل لمكافحــة الفقــر  )J-PAL(وبرنامــج 
ــة مــن أجــل تصميــم السياســات" )EPoD( التابــع  "األدل
لمدرســة هارفــارد كينيــدي مــع وكالــة حســاب تحــدي 
األلفيــة )MCA( المغربيــة إلطــالق "مختبــر التوظيــف"  
القــدرات  تعزيــز  إلــى  يرمــي  مختبــر  إنشــاء  أجــل  مــن 
المغربيــة فــي مجــال تقييــم البيانــات العلميــة وتســخيرها 
فــي صياغــة وتفعيــل سياســة التشــغيل وســوق الشــغل. 
هــذا وســيتم اســتكمال مبــادرات أخــرى تــم إطالقهــا فــي 
مجــال االتصــال خــالل ســنة 2021 بهــدف دعــم التفاعــل 

ــوره. ــز وجمه ــن المرك بي
  

الموقــع  نجــح  الجميــع،  ودعــم  مســاعدة  وبفضــل 
اإللكترونــي للمركــز فــي جــذب مــا يقــارب 530 ألــف زائــر 
مــن 175 بلــدًا فــي ســنة 2020، مقابــل 201 ألــف 
و834 فــي 2019، أي بزيــادة تفــوق %160 فــي معــدل 

الزيــارات. 

  

أمــا فيمــا يتعلــق بالمنصــات الســمعية البصريــة، فقــد 
ــد عــن 275 ألــف مشــاهدة فــي 2020  حققــت مــا يزي
ــل 100  ــت، مقاب ــى اإلنترن ــة عل ــات المفتوح ــى المنص عل
ألــف مشــاهدة فــي 2019، أي بزيــادة بنســبة 175%. 
ــاج  ــل اإلنت ــن أج ــود م ــذل الجه ــويًا ب ــل س ــوف نواص وس
ســعيًا  والتجــاوب،  الجديــة  بنفــس  واالبتــكار،  والتأقلــم 

لخدمــة المغــرب و باقــي القــارة األفريقيــة.
  

أخيــرًا، ال يســعني أن أختــم كلمتــي هاتــه دون التعبيــر 
ــًا أو عزيــزًا،  عــن صــادق تضامننــا مــع كل مــن فقــد قريب
علــى أمــل أن تكــون ســنة 2021 ســنة التالقــيٍ والعــودة 
ــر أن  ــي األخي ــا أود ف ــة. كم ــاة الطبيعي ــة والحي ــى الحري إل
أعــرب عــن جميــل امتنانــي لشــركائنا الذيــن يواصلــون 
دعمنــا بــكل وفــاء، وكــذا لجميــع فرقنــا التــي بذلــت جهــودًا 
إعــالًء  واختصاصــه،  عملــه  مجــال  فــي  كل  مضاعفــة، 
للرســالة الراقيــة التــي يجســدها مركــز السياســات مــن أجل 

الجنــوب الجديــد. 

كريم العيناوي
الرئيس التنفيذي 
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نبذة عن مركز 
السياسات من أجل 

الجنوب الجديد 

مركــز السياســات هــو مركــز أبحــاث مغربــي 
يهــدف إلــى المســاهمة فــي تقاســم المعرفــة 
ــر المتعلــق بالرهانــات الرئيســية  وإثــراء التفكي
والعالقــات  االقتصــاد  عليهــا  يقــوم  التــي 
للتنميــة  ضروريــة  تعتبــر  والتــي  الدوليــة، 
االقتصاديــة واالجتماعيــة للبــالد وعلــى نطــاق 

أوســع بالنســبة للقــارة األفريقيــة.
 

تحقيقــا لهــذه الغايــة، يعتمــد مركزنــا علــى 
شــبكة  توفــره  الــذي  المســتقل،  البحــث 
الذيــن  المنتســبين  والخبــراء  الشــركاء  مــن 
ترتكــز  حلــول  عــن  البحــث  فــي  ينخرطــون 
بشــكل أساســي علــى روح الصالــح العــام فــي 
إطــار منصــات التبــادل والمناقشــات المفتوحــة 

والشــاملة.
 

ــات  ــم مقترح ــع تقدي ــتقبلي، م ــر المس ــال للتفكي ــدًرا متفاع ــكار ومص ــة لأف ــون حاضن ــى أن يك ــات إل ــز السياس ــدف مرك يه
متنوعــة وتدابيــر ترتبــط بالسياســات العموميــة فــي المغــرب. كمــا يشــارك فــي تعزيــز التعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة فــي 

بلــدان النصــف الجنوبــي مــن الكــرة األرضيــة

باختصار

صار
خت

با
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مـجــاالت
تفـــكير المـركـــز

االقتصاد
يجمع هذا المحور البحثي بين تحليالت 
تتعلق باإلشكاليات بعيدة األمد، مثل 
التحول الهيكلي والتنافسية، وبين 
تحليالت تهم السياسات الماكرو-

اقتصادية على المستوى الوطني 
واإلقليمي والقاري. كما أنه يقترح 
بصفة عامة تقييمات للسياسات 

العمومي.  

العالقات الدولية
يغطي هــذا المجال أهــم التحديــات 

الجيو-سياســية الدوليــة، مثــل 
الدفــاع واألمــن وتجاذبات القوـى 

العالمية، بالتركيـز علـى أفريقيا علـى 
وجـه الخصـوص، كما أنه يتنـاول 
تموقـع المغـرب فـي محيطه الجيو-

اســتراتيجي.

صار
خت

با

9



التـــقـــريــــر
الــســنـــوي

2020

برنامج "كوفيد-19" 

لمعرفة المزيد، يرجى 
مسح الرمز 

شــهدت ســنة 2020 سلســلة مــن التحديــات بلــغ نطاقهــا مســتويات غيــر مســبوقة. فقــد أدت األزمــة الصحيــة العالميــة إلــى 
ســيل مــن العواقــب الوخيمــة التــي مــا زال العالــم بصــدد اســتيعابها تدريجيــًا، حيــث تعرضــت اقتصــادات الــدول لهــزات عنيفــة، 
وخضعــت نظــم التضامــن الوطنــي والدولــي المتحانــات عســيرة، كمــا عرفــت التوازنــات العالميــة تحــوالت مــا زلنــا نكتشــف 
آثارهــا مــع مــرور الوقــت. وهــذه كلهــا آثــار ستشــعر بهــا المجتمعــات فــي دول الجنــوب وأفريقيــا بأشــكال مختلفــة، بــل وأحيانــًا 
بدرجــات أكثــر حــدة وإيالمــًا. واكتملــت الصــورة بالتنافســات الجيو-سياســية الكبــرى التــي طبعــت الســنة الصعبــة التــي اجتزنــا، 
مــن خــالل إضافــة المزيــد مــن الغمــوض وانعــدام االســتقرار فــي وضــع عالمــي يتســم بالتعقيــد. فتضاعفــت بذلــك التقلبــات 

والقالقــل، وتراكمــت لتنضــاف إلــى االنكمــاش المفاجــئ الــذي ألــم بالنشــاط االقتصــادي العالمــي. 
  

 فــي هــذا الصــدد، وإخالصــًا منــه للرســالة التــي يحملهــا والمهمــة التــي يضطلــع بهــا، قــام مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب 
ــر حــول هــذه المســتجدات  ــر النقــاش الدائ ــه خــالل ســنة 2020 مــن أجــل المســاهمة فــي تنوي ــة فــرق عمل ــد بتعبئ الجدي
ــار  ــأ يعتمــده. ُيذكــر أن آث ــذي مــا فت ــي ال ــا مــن المنظــور الجنوب ــة، كل هــذا انطالق ــة ذات الصل وحــول السياســات العمومي
الجائحــة تأتــي علــى رأس التحليــالت التــي أجريناهــا، والتــي حاولنــا مــن خاللها جــرد االنعكاســات االقتصادية والجيو-سياســية 
ــل  ــد-19" المخصــص لتحلي ــج "كوفي ــم برنام ــز السياســات تصمي ــأى مرك ــق، ارت ــن هــذا المنطل ــد-19". وم ــة "كوفي لجائح
تداعيــات الجائحــة. وقــد كان ســعينا مــن خــالل إنجــاز تقاريــر الوضــع القائــم، واقتــراح إجــراءات اســتباقية، وطــرح توصيــات 
موضوعيــة، وإعــداد اإلصــدارات والفعاليــات، هــو تشــخيص االتجاهــات الهيكليــة وتحديــد المنظومــات الكبــرى وإبــراز خطــوط 
ــب  ــر التطــورات واستشــراف المســتقبل القري ــي آخ ــل ف ــع التفصي ــوة الرئيســية، م الق

والبعيــد واقتــراح ســبل جديــدة للتصــرف والعمــل والتفكيــر. 

 "19
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برنامج "كوفيد-19"
الوسائط المتعددة 

باإلضافة إلى اإلصدارات المكتوبة، ومن أجل تعزيز اإلنتاج خالل هذه الفترة الفريدة من نوعها، قام خبراؤنا 
بتنويع طرائق التفاعل واالتصال السمعي البصري، وذلك عبر تسجيل مقاطع الفيديو والمقابالت ونشرات 

"البودكاست"، وكلها مواد متاحة على موقعنا اإللكتروني. 

قدرة أفريقيا على الصمود: حالة "كوفيد-19"

أفريقيا في مواجهة "كوفيد-19" 

مستقبل االتحاد األوروبي في زمن ما 
بعد "كوفيد-19"

الدولة في مواجهة أزمة "كوفيد-19" 

بوركينافاسو في مواجهة "كوفيد-19"

أسواق المواد األولية بعد "كوفيد-19" 

Abdelhak Bassou

Philippe Chalmin
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https://www.youtube.com/watch?v=3oXlXcXxT6w&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=sQxAK5Pnz2M&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=u_SeemMdeqs
https://www.youtube.com/watch?v=wxpzZmTTF6Q
https://www.youtube.com/watch?v=yiDecht2QGk
https://www.youtube.com/watch?v=cm07NOmDSL0
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إصدارًا ورأيًاموظفًا 

فعالية 

أكثر من 20 مشاركة في 
مؤتمرات دولية

شريكًا

68396

40

20+

47

باحثا شريكا
(Senior Fellows)

باحثا 

متوسط اللغات التي 
يشتغل بها باحثونا

44

30

04

يضم مركز 
السياسات

التحليالت 
والمناقشات 

باألرقام 

باألرقام 
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أكثر من 1200 إشارة إعالمية 
للمركز وأنشطته 

مقاالً صحفيًا يستشهد 
بمركزنا 

مشترك في نشرتنا 
اإلخبارية 

حوارات مسجلة 

زيارة فريدة لموقعنا اإللكتروني 

مشترك في مجموعاتنا 
على وسائل التواصل 

االجتماعي 

1200+

738

13K+

206

500K+

47K+

الحضور 
اإلعالمي 

الشبكات 
االجتماعية

الندوات عبر اإلنترنت

ندوة تم تنظيمها عبر اإلنترنت 

84 مشاركة في ندوات افتراضية 
منظمة من طرف شركاء آخرين 

74

م 
قا

ألر
با
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إصدارات خاصة لسنة استثنائية:
 

قام مركز السياســات برقمنة مؤتمريه الرئيســيين إضافة إلى تنظيم منتدى فكري. 

"كوفيد-19" واألمن في أفريقيا 
أزمة "كوفيد-19" من منظور جنوب 

المحيط األطلسي 

تحديد مجاالت التعاون بين القارتين 
األفريقية واألوروبية  

تنظيم مشترك مع المعهد الفرنسي 
 )IFRI( للعالقات الدولية

مؤتمر حوارات أطلسية  حوارات المؤتمر السنوي 
للسلم واألمن بأفريقيا 

منتدى

4X4 

لمدراء مراكز التفكير 

المواعيد السنوية

سنوية
مواعيد ال

ال
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الوضع الجيو-سياسي في أفريقيااالقتصاد في أفريقيا 

االتجاهات االقتصادية والجيوسياسية 
في المحيط األطلسي 

المواد الخام في أفريقيا " أركاديا" 

يصدر مركز السياسات 4 تقارير سنوية حول:

التقرير السنوي حول االقتصاد في أفريقيا. ُيمثل هذا 
التقرير النسخة الثانية من التقرير االقتصادي الذي 

يخصصه مركز السياسات سنوياً لقارتنا األفريقية. يتم نشر 
هذا التقرير تحت إشراف الباحث العربي الجعيدي.   

"التقرير السنوي حول الوضع الجيو-سياسي في أفريقيا". 
يتم إنجاز هذا اإلصدار من طرف قسم العالقات الدولية 
والشؤون الجيو-سياسية في مركز السياسات من أجل 

الجنوب الجديد، وذلك تحت إشراف الباحث عبد الحق باسو، 
وبالتعاون مع باحثين وخبراء أفارقة مرموقين. 

إن تقرير "تيارات أطلسية" هو اإلصدار الرئيسي لمؤتمر 
"حوارات أطلسية" الذي يواظب على تنظيمه مركز السياسات 

من أجل الجنوب الجديد. َيصدر هذا التقرير سنويًا تحت 
إشراف مديرة األبحاث والشراكات والفعاليات، بشرى رحموني، 
والهدف منه هو تسليط الضوء على مختلف أبعاد الموضوع 

الذي يتناوله المؤتمر. وقد جاءت النسخة السابعة منه 
تحت عنوان "أزمة كوفيد-19 من منظور جنوب المحيط 

األطلسي"، وهو نفس عنوان هذه الدورة الخاصة من مؤتمر 
"حوارات أطلسية". 

تمت كتابة تقرير أركاديا من قبل خبراء دوليين تحت 
إشراف فيليب شالمين ، أستاذ في جامعة باريس 
دوفين وإيف جيجوريل ، محاضر في جامعة بوردو 
وخبير في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد. 

يعد التقرير جزًءا من التعاون بين مركز السياسات من 
 .(Cyclope) أجل الجنوب الجديد و سيكلوب
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تقاريرنا متاحة اآلن 
لجمهور أوسع على:

يمكنكم شراء إصداراتنا حاليا على:

يمكنكم االطالع على جميع منشوراتنا على:

التـــقـــريــــر
الــســنـــوي
2020
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موجزات السياسات

118
ورقة سياساتية

46

ورقة بحثية
18 

كتابًا وتقريرًا 
17

أعداد خاصة في مجالت 
أكاديمية

10

إصدارات 
بحثية  209

إصداراتنا 
يتــــم وضــع برنامــج إصــدارات المركــز علـــى أســاس أســبوعي خــالل اجتماعــات هيئــة التحريــر التـــي تضــم 
ــار وبرامــج األبحــاث والخــط  ــن األبحــاث. تعــد األخب ــق تثمي ــى فري ــة إل ــن والزمــالء إضاف كالً مــن الباحثي

التحريــري المعتمــد مــن طــرف المركــز، بمثابــة الموجــه الرئيســي لمواضيــع اإلصــدارات وأشــكالها. 

وقد قمنا عام 2020 بنشر 209 إصدارات بحثية و187 رأًيا/تدوينة.

صداراتنا 
إ

20



أثر "كوفيد-19" على السياحة، باوال مانيغا. 

أثر "كوفيد-19" على التنمية االقتصادية في كينيا، ساهيل س. ر. شاه. 

أثر فيروس كورونا على االقتصاد العالمي، أوتافيانو كانوتو. 

ترشيد الخوف: فيروس كورونا المستجد في زمن العولمة، سلمى الداودي. 

اســتراتيجية المغــرب فــي مواجهــة "كوفيــد-19"، عبــد العزيــز آيــت علــي، عبــد الحــق باســو، محمــد الظريــف، 
كريــم العينــاوي، رشــيد الحديكــي، يوســف الجــاي، فيصــل حســيني، العربــي الجعيــدي، محمــد لوليشــكي، 

المصطفــى الــرزرازي، عبــد اهلل ســاعف. 

الدولــة فــي زمــن "كوفيــد-19"، عبــد الحــق باســو، عزيــز بوســتة، خالد الشــكراوي، نزهــة الشــقروني، يحيى 
الدريســي الــداودي، محمــد الظريــف، كريــم العينــاوي، رشــيد الحديكــي، آمــال الوصيــف، العربــي الجعيــدي، 

محمــد لوليشــكي، المصطفــى الــرزرازي، عبــد اهلل ســاعف. 

كيف يواجه المغرب تهديد فيروس كورونا، يوري دادوش. 

التمكيــن االقتصــادي للنســاء المغربيــات فــي زمــن "كوفيــد-19" ومــا قبلــه: الفهــم مــن أجــل العمــل، عمــر 
إيبــورك، كريــم العينــاوي، الطيــب غــازي. 

العولمة وجائحة "كوفيد-19": كيف تأثر االقتصاد في أفريقيا؟ سيليمان يوسف كيتينغي. 

الوضع الجيو-سياسي في القرن األفريقي، هشام عيدي. 

قائمة أفضل عشر إصدارات  

لــم تكتــف جائحــة "كوفيــد-19" باحتــالل مكانــة مركزيــة فــي حياتنــا فــي 2020، وإنمــا 
ــا  ــة بإصداراتن ــراء. إليكــم قائم ــة مــن طــرف الق ــر متابع ــا األكث ــت أيضــاً محــور إصداراتن كان

العشــراألفضل فــي 2020.  

1
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رأًيا/تدوينة
187 آراؤنا 

آراؤنا 

تتيــح اآلراء (أو التدوينــات) لخبرائنــا وباحثينــا صيغة 
ــي  ــة، ف ــة والدولي ــار الوطني ــل األخب مناســبة لتحلي
نصــوص قصيــرة وواضحــة. خــالل ســنة 2020، 
ــات  ــز السياس ــي مرك ــن ف ــع الباحثي ــص مجتم خص
ــرًا مــن اآلراء  ــد عــددًا كبي مــن أجــل الجنــوب الجدي
"كوفيــد-19"  جائحــة  عــن  المترتبــة  للتحديــات 
واالقتصاديــة  السياســية  التداعيــات  وكذلــك 

واالجتماعيــة لهــذه األزمــة الصحيــة العالميــة. 
  

ومــن بيــن القضايــا التــي نوقشــت فــي دوائــر صنــع 
القــرار االقتصــادي والفكــر األكاديمــي، فــي ظــروف 
ــي  ــذه الت ــخ ه ــادي وتســارع التاري ــف االقتص التوق
ــي  ــوب النام ــدان الجن ــمال وبل ــدان الش ــها بل تعيش
علــى حــد ســواء، بــرز موضوع واحــد بقــوة، أال وهو 
الشــامل، والتحويــل  الدخــل األساســي  موضــوع 
غيــر المشــروط، خــالل فتــرة محــددة أو بشــكل 
دائــم. وفــي تدوينــة بعنــوان "الدخــل األساســي 
الشــامل: اســتجابة ألزمــة فيــروس كورونــا فــي 
العربــي  ســلط  الجنــوب"،  فــي  كمــا  الشــمال 
الجعيــدي وإيفــان مارتــن الضــوء علــى تحليــل أداة 
الحمايــة االجتماعيــة هــذه. ويعتقــد الباحثــان أن 
أي برنامــج للدخــل األساســي الشــامل يجــب أن 
يضمــن وجــود رابــط قــوي مــع سياســة التشــغيل 
ــك  ــى لأجــور)، وكذل واألجــور (ال ســيما الحــد األدن
مــع الخدمــات االجتماعيــة األساســية األخــرى (مثــل 
التعليــم والصحــة والمعاشــات التقاعديــة والتأميــن 
عــن البطالــة). ويكمــن الهــدف المنشــود فــي التأكد 
مــن أن البرنامــج يوظــف المــوارد العموميــة علــى 

أحســن وجــه. 
  

ــال  ــو الح ــا ه ــة، كم ــد-19" الصحي ــة "كوفي إن أزم
ــع  ــة والوض ــاخ المقلق ــر المن ــألة تغي ــبة لمس بالنس

مــن  مختلفــة  مناطــق  فــي  الحســاس  األمنــي 
ــد،  ــوذج جدي ــور نم ــن ظه ــفرت ع ــد أس ــم، ق العال
أال وهــو تشــارك التحديــات الرئيســية مــن قبــل 
جميــع البلــدان، الغنيــة والناميــة علــى حــد ســواء. 
وفــي تدوينــة تحــت عنــوان: "اقتصاديــات كوفيــد: 
المراحــل الثــالث للهــزة"، يحلــل محمــدو مصطفــى 
ــا  ــي يحتمــل أن تمــر منه ــف المراحــل الت ــي مختل ل
اقتصــادات العالــم عقــب هــذه الهــزة المتمثلــة فــي 
جائحــة "كوفيــد-19". كمــا يؤكــد الباحــث علــى 
ــي  ــود ف ــى الصم ــدان عل ــدرة البل ــز ق ــة تعزي أهمي
فتــرة مــا بعــد األزمــة، وذلــك مــن خــالل التســجيل 
ــز البحــث  ــي، وتعزي ــر النظام الســياقي للقطــاع غي
ــي  ــة ف ــريع الرقمن ــات، وتس ــي الجامع ــي ف األساس

والمتوســطة.  الصغيــرة  الشــركات/الصناعات 
  

ــد-19"،  ــة "كوفي ــة جائح ــود مكافح ــار جه ــي إط ف
اختــار المغــرب إغــالق حــدوده الجويــة والبحريــة 
والبريــة الحتــواء انتشــار الفيــروس. ومــن خــالل 
الســلطات  فعلــت  إغــالق صــارم الحًقــا،  فــرض 
إذا كانــت هــذه  تعليقــًا جزئيــًا لالقتصــاد. لكــن 
اإلجــراءات ضروريــة اآلن، ال أحــد يعتقــد أن المغــرب 
سيســتفيد مــن اإلبقــاء عليهــا عنــد نهايــة األزمــة. 
وفــي تدوينــة بعنــوان "المغــرب ما بعــد كوفيد-19: 
اســتثمار العولمــة إلــى أقصــى حــد"، يركــز يوســف 
الجــاي علــى قضيــة االنفتــاح التجــاري، معتبــرًا أن 
اســتراتيجية االنفتــاح المغربيــة فــي أفريقيــا عــززت 
مكانــة البــالد كفاعــل اقتصــادي رئيســي علــى 
المســتوى القــاري، خاصــة وأن المناقشــات التــي 
جــرت تحــت رعايــة االتحــاد األفريقــي مــن أجــل 
ــا  ــرت، وفًق ــد أظه تنســيق االســتجابات للجائحــة ق
للباحــث، أهميــة التعــاون المتعــدد األطــراف مــن 
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عالــم  ظهــور  "كوفيــد-19:  بعنــوان  رأي  وفــي 
متفــرق"، تــدرس مهــا الســكاح، الباحثــة فــي مركــز 
السياســات، العواقــب المباشــرة لجائحــة كوفيــد-19 
علــى الفاعليــن الرئيســيين فــي العالقــات الدوليــة 
وإعــادة ضبــط موازيــن القــوة التــي يحتمــل أن 
تنتــج عــن الجائحــة. وقــد أشــارت الباحثــة إلــى أنــه 
فــي ظــل تراجــع الــدور األمريكــي علــى الســاحة 
شــهد  األوروبــي،  التضامــن  وتفــكك  الدوليــة، 
الوطنيــة  العالــم هيمنــة األحاديــة واالســتجابات 

لأزمــة الصحيــة الحاليــة. 
  

علــى   ،2020 عــام  كان  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
انتخابيــًا  عامــًا  والقــاري،  الدولــي  المســتويين 
مــن  التــي  االنتخابيــة  فاالســتحقاقات  مهمــًا. 
األزمــة  إدارة  علــى  نتائجهــا  تؤثــر  أن  المرجــح 
الصحيــة الحاليــة، باتــت تحتــل مكانــة محوريــة 
فــي القضايــا السياســية واالقتصاديــة واألمنيــة 
رأي  وفــي  المعنيــة.  البلــدان  لمســتقبل  المهمــة 
بعنــوان "تراجــع المعارضــة وظهــور أحــزاب جديــدة: 
والبلديــة  التشــريعية  االنتخابــات  نتائــج  تحليــل 
فــي الكاميــرون"، يقتــرح أســامة الطيبــي، الباحــث 
فــي مركــز السياســات، قــراءة لنتائــج االنتخابــات 
ــر  ــي انعقــدت فــي 9 فبراي ــة الت التشــريعية والبلدي
الباحــث  ويســلط  الكاميــرون.  بجمهوريــة   2020
الضــوء علــى تأثيــر إعــادة التشــكيل السياســي التي 
جــاء بهــا هــذا االقتــراع المــزدوج علــى إدارة األزمــة 
فــي المناطــق الناطقــة باإلنجليزيــة وكذلــك علــى 
االنتخابــات المقبلــة فــي هــذا البلــد الواقــع فــي 

وســط أفريقيــا. 
  

ــًا  ــة حدث ــات الرئاســية األمريكي ــت االنتخاب ــد كان وق
سياســيًا منتظــرًا للغايــة فــي عــام 2020، نظــرا 
فــي  تحدثــه  أن  يمكــن  الــذي  الكبيــر  للتحــول 
ــات المتحــدة. وفــي رأي  ــة للوالي السياســة الخارجي

بعنــوان "ماهــي اســتراتيجية الرئيــس المنتخــب جــو 
بايــدن فيمــا يخــص أفريقيا؟"، تحلل ســهى مجيدي، 
الباحثــة فــي مركــز السياســات، تداعيــات انتخــاب 
الرئيــس جــو بايــدن علــى مســتقبل العالقــات بيــن 
الواليــات المتحــدة وأفريقيــا. وتعــدد الباحثــة قائمــة 
بالملفــات ذات األولويــة بالنســبة لــإدارة األمريكيــة 
التــي  باإلجــراءات  قائمــة  تضــع  كمــا  القادمــة، 
ــة  ــات األمريكي ــز العالق ــي تعزي ــهم ف ــن أن تس يمك

األفريقيــة. 
  

هــذا وتواصــل القضايــا المرتبطــة بالهجــرة والتنقــل 
احتــالل مكانــة مركزيــة فــي الحــوار بيــن االتحــاد 
األفريقــي واالتحــاد األوروبــي. وقــد تابــع الباحثــون 
فــي مركــز السياســات المشــاورات الهامــة حــول هــذه 
ــي  ــام 2020. وف ــدت خــالل ع ــي انعق ــا والت القضاي
رأي بعنــوان "الهجــرة فــي مفاوضــات اتفــاق مــا بعــد 
كوتونــو: الــدروس واآلفــاق المســتقبلية"، تســتحضر 
السياســات،  مركــز  فــي  الباحثــة  الوصيــف،  آمــال 
الكاريبــي  والبحــر  أفريقيــا  دول  بيــن  االختالفــات 
والمحيــط الهــادئ وأعضــاء االتحــاد األوروبــي حــول 
قضيــة الهجــرة فــي ســياق المفاوضــات حــول اتفــاق 

مــا بعــد كوتونــو. 
  

وفــي رأي بعنــوان "ميثــاق االتحــاد األوروبــي بشــأن 
الهجــرة واللجــوء: خطــوة إلــى األمــام أم نكســة 
فــي  الباحــث  مجاهــد،  حمــزة  يكشــف  جديــدة؟"، 
مركــز الدراســات، عــن الرهانــات المرتبطــة باعتمــاد 
مفوضيــة االتحــاد األوروبــي مقترحــًا جديــدًا لميثــاٍق 
حــول الهجــرة واللجــوء. ويتطــرق الباحــث فــي رأيــه 
علــى وجــه الخصــوص إلــى التوتــرات التــي قــد 
تنجــم عــن هــذه االســتراتيجية الجديــدة القائمــة 
علــى الــردع فــي دول الجــوار ومــع الشــركاء األفارقــة 

الرئيســيين. 
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ــلل  ــن الش ــدءًا م ــاً: ب ــة كلي ــد اللعب ــة قواع ــرت الجائح ــد غي ــاز. فق ــكوك بامتي ــنة الش ــنة 2020 س ــت س ــد كان لق
الــذي أصــاب االقتصــاد العالمــي إلــى الهــزات الصحيــة والنفطيــة غيــر المســبوقة، مــرورا بعــدم االســتقرار الجيــو-
سياســي المتفاقم،لقــد خلخلــت الجائحــة كل شــيء فــي طريقهــا. ولتحقيــق التعافــي بعــد الجائحــة، فــإن تفعيــل 

سياســات الدعــم أضحــى أمــرًا حيويــًا. 

االقتصاد 

برنامج "كوفيد-19" 
التداعيــات  بتحليــل  االقتصاديــون  خبراؤنــا  قــام 
ــم مــن خــال  ــد-19" فــي العال ــة لـ"كوفي االقتصادي

إصــدارات متنوعــة. 
  

التداعيات االقتصادية 
واالجتماعية لـ"كوفيد-19" 

على أفريقيا 
  

أفريقيــا جنــوب الصحــراء: مــن الهــزة الصحيــة 
إلــى الهــزة النفطيــة 

  
أدت األزمــة الصحيــة إلــى تفاقــم الوضــع االقتصــادي 
ــوب  ــا جن ــي أفريقي ــدان المصــدرة للنفــط ف ــب للبل الصع
"بلــدان  بعنــوان  سياســاتي  موجــز  وفــي  الصحــراء. 
النفــط األفريقيــة تحــت تهديــد 'كوفيــد-19': الرهانــات 
االقتصاديــة وســبل الخــروج مــن المــأزق"، حللــت ريــم 
برحــاب، الباحثــة فــي مركــز السياســات، حجــم الهــزة التــي 
تعرضــت لهــا هــذه االقتصــادات التــي تعتمــد إلــى حــد 
ــة  ــات الطاقي ــن المنتج ــادرات م ــدات الص ــى عائ ــر عل كبي
(%88 ألنغــوال و%76 لنيجيريــا). ففــي عــام 2020، بلغــت 
أســعار النفــط المدرجــة فــي الميزانيــة 55 دوالرًا و57 
دوالرًا للبرميــل، وقــدرت الخســائر فــي عائــدات المحروقــات 
األفريقيــة بحوالــي 65 مليــار دوالر، تتحمــل نيجيريــا جــزءًا 
كبيــرًا منهــا. مــن جهــة أخــرى، كانــت لأزمــة الصحيــة 
انعكاســات تقنيــة أخــرى علــى هــذه البلــدان، ال ســيما 
فــي  يهــدد بخســائر  النفطيــة، ممــا  المشــاريع  تأجيــل 

االســتثمارات قــد تصــل إلــى 10 مليــار دوالر. 

مــا بعــد "كوفيــد-19": مــا هــي السياســات التــي 
ينبغــي اعتمادهــا؟ 

  
أظهــرت األزمــة المترتبــة عــن "كوفيــد-19" مــدى االعتمــاد 
وعــدم  هشاشــتها  ومــدى  االقتصــادات  بيــن  المتبــادل 
الحجــم، وهــي  جاهزيتهــا لمواجهــة هــزة صحيــة بهــذا 
ــة العظمــى.  ــى القــوى العالمي ــق أيضــًا عل مالحظــة تنطب
وفــي موجــز سياســاتي بعنــوان "'كوفيــد-19': أي تداعيــات 
بالنســبة للبلــدان الناميــة؟"، يســلط حمزة ســعودي، الباحث 
فــي مركــز السياســات، الضــوء علــى األثــر االقتصــادي 
ــدان الناميــة. ويشــير إلــى  واالجتماعــي للجائحــة علــى البل
أن البلــدان األكثــر فقــرًا، علــى وجــه الخصــوص، ال تملــك 
هامــش المنــاورة والقــدرة الميزانياتيــة الكافيــة اللذيــن 
يســمحان لهــا بمواجهــة انتشــار الفيــروس. عــالوة علــى 
ذلــك، فــإن أنظمتهــا الصحيــة الهشــة إن لــم نقــل البدائيــة 
فــي بعــض األحيــان، غيــر قــادرة علــى تحمــل األعبــاء 

ــة.   ــرات طويل ــدة لفت المتزاي
  

وفــي موجــز سياســاتي بعنــوان "االقتصــادات األفريقيــة 
سياســات  العواطــف،  عــن  بعيــدًا  'كوفيــد-19':  بعــد 
ــد أزروال  ــي وفه ــى ل ــي مصطف ــة"، يوص ــة جريئ اقتصادي
بمواصلــة الــدول لجهودهــا االســتثمارية مــن أجــل تســريع 
ــاًل  ــر عام ــا يعتب ــة، وهــو م ــة التحتي ــي البني ســد الفجــوة ف
حاســمًا فــي النمــو االقتصــادي للقــارة. إضافــة إلــى ذلــك، 
ســيكون التشــغيل والقابليــة للتشــغيل رافعتيــن مهمتيــن 
ينبغــي علــى الــدول اســتخدامهما لدعــم االقتصــاد الجديــد 

ــد-19".  ــد "كوفي بع
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حــول موقــف  دراســة  "كوفيــد-19":  برنامــج 
الجائحــة  المغاربــة تجــاه 

  
إن فهــم موقــف الســكان فــي ســياق جائحــة فيــروس 

كورونــا يعتبــر رهانــا رئيســيًا. 
فــي إطــار دراســة أنجزهــا مركــز السياســات مــن أجــل 
الجنــوب الجديــد بنــاء علــى 3 جــوالت اســتطالعية أجرتهــا 
شــركة "إبســوس-المغرب" (IPSOS Maroc) فــي يونيــو 
الســكان  نظــرة  دراســة  تمــت   ،2020 ويوليــو وســبتمبر 
العموميــة  والسياســات  "كوفيــد-19"  لجائحــة  المغاربــة 
ــدرج هــذه الدراســة  ــا. وتن ــى الحــد مــن تأثيراته ــة إل الرامي
 Attitudes) "19-ضمــن برنامــج "المواقــف تجــاه كوفيــد
Towards Covid-19)، الــذي تــم وضعــه بالتعــاون مــع 
(معهــد  الدولييــن  األكاديمييــن  الشــركاء  مجموعــة مــن 
الدراســات السياســية وكليــة هارفــارد لأعمــال وجامعــة 
ــى وجــه الخصــوص). ويهــدف هــذا البرنامــج  بوكونــي عل
إلــى مقارنــة البيانــات التــي تــم جمعهــا فــي 8 بلــدان 
أوروبيــة و7 بلــدان أفريقيــة، بمــا فيهــا المغــرب، إضافة إلى 
البرازيــل وكنــدا والواليــات المتحــدة وأســتراليا ونيوزيلنــدا. 

  
ــالث مــن االســتطالعات  ــل هــذه الجــوالت الث ــر تحلي وُيظه
أن المغاربــة أبانــوا، عنــد نهايــة اإلغــالق، عــن ثقتهــم 
ــة والمؤسســات  ــات الطبي ــل الهيئ ــاء مــن قب فــي إدارة الوب
اإلجــراءات  فــي  وكذلــك  والــدرك)  (الشــرطة  الســيادية 
المتخــذة للتعامــل مــع الجائحــة. وكانــت لــدى المغاربــة 
أيضــًا مخــاوف محــدودة نســبيًا بشــأن المســتقبل الصحــي 
بشــأن  أكبــر  لديهــم مخــاوف  إن  قالــوا  لكنهــم  للبــالد، 

التداعيــات االقتصاديــة للجائحــة. أمــا فــي الفتــرة التــي تلت 
ذلــك (مــن يونيــو إلــى النصــف الثانــي مــن ســبتمبر 2020)، 
ظلــت الثقــة فــي المؤسســات قويــة، لكــن الشــكوك حــول 
فعاليــة التدابيــر المتخــذة، والمخــاوف بشــأن المســتقبل 
ــور  ــذا التط ــابيع. ه ــرور األس ــع م ــدت م ــم، تزاي ــكل أع بش
ينطبــق علــى بلــدان أخــرى، فــي ظــل عــودة الجائحــة 
إلــى الواجهــة واســتمرارها، حيــث أصبحــت آثارهــا الصحيــة 
واالقتصاديــة والنفســية واالجتماعيــة أكثــر حــدة ووضوحــًا. 

  
هــل أصبــح تعزيــز قــدرة األنظمــة الصحيــة فــي 

أفريقيــا علــى الصمــود ضــرورة جديــدة؟ 
  

فــي موجــز سياســاتي بعنــوان "األنظمــة الصحيــة فــي 
االقتصــادي  الخبيــر  يســلط  المحــك"،  علــى  أفريقيــا 
ــى نقــاط الضعــف  ــر جاكمــو الضــوء عل والدبلوماســي بيي
إلــى  واســتنادًا  أفريقيــا.  فــي  الصحيــة  األنظمــة  فــي 
األرقــام، يوضــح الباحــث أن هــذه األنظمــة تحقــق فقــط 
%49 مــن مســتوياتها الوظيفيــة الممكنــة. علــى النحــو 
ذاتــه، واســتنادًا إلــى البيانــات المتعلقــة بالنظــام الصحــي 
األلمانــي، يقتــرح محمــدو لــي ومريــم أودمــان ســباًل لتعزيــز 
قــدرة األنظمــة الصحيــة فــي أفريقيــا علــى الصمــود. ففــي 
موجــز سياســاتي بعنــوان "تعزيــز قــدرة األنظمــة الصحيــة 
فــي أفريقيــا علــى الصمــود: المرجــع األلمانــي"، يقتــرح 
ــرد  ــادة حصــة الف ــور، زي ــن األم ــة م ــن جمل ــان، ضم الباحث
مــن اإلنفــاق الصحــي إلــى مــا ال يقــل عن %10 مــن نصيب 
الفــرد مــن إجمالــي الناتــج المحلــي علــى المــدى المتوســط، 
وتعزيــز نســبة أِســرة المستشــفيات وتقنيــي الصحــة لــكل 
فــرد بحلــول عــام 2030، واســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة 
مــن أجــل ســد الفجــوة الموجــودة بيــن الســكان مــن حيــث 

ــي الطــب التخصصــي.  ــى االستشــارات ف الحصــول عل
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فيروس كورونا والتغيرات في عالم الشغل: 
الضوابط والممارسات 

  
عميــق  الشــغل  علــى  "كوفيــد-19"  جائحــة  تأثيــر  إن 
والقلــق كبيــر بيــن األجــراء وأربــاب العمــل، حيــث ُفرضــت 
عليهــم معضلــة ُتفاضــل بيــن خوفهــم مــن التعــرض 
ضمــان  فــي  ورغبتهــم  العمــل،  مــكان  فــي  للعــدوى 
الجائحــة)،  (المتأثــر بالفعــل بســبب  النشــاط  اســتدامة 
ومســؤولية أربــاب العمــل فيمــا يتعلــق بواجــب حمايــة 
ــون  ــن يمثل ــخص الذي ــار ش ــن 3.3 ملي ــن بي ــراء. وم األج
ــل  ــن أص ــن 4 م ــر م ــر أكث ــة، يتأث ــة العالمي ــوة العامل الق
5 أشــخاص باإلغــالق الكلــي أو الجزئــي ألماكــن العمــل. 

  
وفــي موجــز سياســاتي بعنــوان "عالــم الشــغل فــي زمــن 
فيــروس كورونــا: نزيــف فــي الوظائــف وتغييــرات فــي 
ــب  ــان الطي ــر، والباحث ــورك عم ــب الباحــث إيب ــق"، ينك األف
غــازي وبــدر منظــري، علــى تحليــل وضــع ســوق الشــغل 
فــي العالــم فــي ســياق هــذه األزمــة الصحيــة. واســتنادًا 
إلــى تقديــرات منظمــة العمــل الدوليــة، يوضــح الباحثــون 
قــد تتجــاوز خســائر  الشــغل  الخســائر فــي ميــدان  أن 
األزمــة الماليــة العالميــة لســنتي 2009-2008 التــي أدت 
إلــى زيــادة عــدد العاطليــن عــن العمــل بـــ22 مليونــًا. 
ومــع ذلــك، علــى الرغــم مــن آثــار الجائحــة واالســتجابات 
أنهــا تمثــل فرصــة جديــدة  الباحثــون  الحاليــة، يؤكــد 
لتحســين منــاخ العمــل، ال ســيما فــي البلــدان الناميــة، 
ويتــم ذلــك عــن طريــق إزالــة الحواجــز التــي تحــول دون 
ــة أفضــل  ــة اجتماعي ــر حماي ــق وظائــف الئقــة، وتوفي خل

ــب.  ــى التدري ــول إل ــز الوص ــن، وتعزي للعاملي

األمن الغذائي على المحك: اآلثار واالستجابات 
والتحديات الموروثة 

  
وضعــت العديــد مــن الــدول تدابيــر الحتــواء األزمــة الصحيــة 
اتخــذت شــكل قيــود علــى حركــة الســكان للحــد مــن انتشــار 
الفيــروس. وفــي ضــوء هــذه األحــداث، قامــت فاطمــة 
الزهــراء منكــوب، مــن خــالل موجــز سياســاتي بعنــوان: 
'كوفيــد-19':  جائحــة  خــالل  الغذائــي  األمــن  "ضمــان 
اســتعراض االســتجابات علــى المــدى القريــب فــي مجموعــة 
مختــارة مــن البلــدان"، بتحليــل التدابيــر التي اتخذتهــا الدول 
ــر هــذه الجائحــة  ــف مــن تأثي ــب للتخفي ــى المــدى القري عل
وإنعكاســاتها علــى األمــن الغذائــي. وتعتبــر الباحثــة أن 
الحكومــات قــد طبقــت تدابيــر متنوعــة للتخفيــف مــن آثــار 
ــى  ــة إل ــي. إضاف ــن الغذائ ــى األم ــد-19" عل ــة "كوفي جائح
ذلــك، مــن الصعــب دائمــًا وضــع خطــط الطــوارئ لمواجهــة 

ــد.  المجاعــة نظــرًا لإكراهــات الخاصــة بــكل بل
  

إلــى جانــب تدابيــر االســتجابة العرضيــة أو الظرفيــة، تعتمــد 
ــد  ــة. وق ــل هيكلي ــدة عوام ــى ع ــي عل ــن الغذائ ــة األم حال
أوضحــت إيزابيــل تســاكوك، فــي موجــز سياســاتي بعنــوان 
"األمــن الغذائــي فــي ســياق 'كوفيــد-19': تحــدي الصحــة 
ــا"، أن  ــة جمهوريــة جنــوب أفريقي العامــة مجســدًا فــي حال
األمــن الغذائــي لبلــد معيــن يعتمــد بشــكل أساســي علــى 
الحالــة الصحيــة لهــذا البلــد. وباتخــاذ حالــة جنــوب أفريقيــا 
كنمــوذج، تؤكــد الباحثــة أن األمــن الغذائــي يرتبــط ارتباطــًا 
وثيقــًا بمــدى وصــول النــاس إلــى بنيــة تحتيــة عاليــة 

الجــودة فــي مجــال الصحــة العامــة. 

صاد 
االقت

26



التـــقـــريــــر
الــســنـــوي
2020

آثار األزمة الصحية على 
االقتصاد المغربي: حصيلة 

أولية 
  

ــذي لمركــز  ــد الوطنــي، يقــوم الرئيــس التنفي ــى الصعي عل
السياســات، كريــم العينــاوي، وخبــراء االقتصــاد عبــد العزيــز 
بإنجــاز  منظــري،  وبــدر  الحســيني  وفيصــل  علــي  آيــت 
ــى  ــة عل ــة الصحي ــات األزم ــي لتداعي ــي أول ــم تفصيل تقيي
االقتصــاد المغربــي. وفــي ورقتهــم للسياســات التــي تحمــل 
المغربــي:  االقتصــاد  علــى  'كوفيــد-19'  "آثــار  عنــوان: 
ــون عــن انكمــاش حــاد فــي  ــي"، كشــف الباحث ــم أول تقيي
راجــع  وذلــك   ،7% تقــارب  بنســبة  االقتصــادي  النشــاط 
ــاد  ــاض الح ــالق واالنخف ــر اإلغ ــى تدابي ــي إل ــكل رئيس بش
فــي الطلــب األجنبــي. كمــا أن التوزيــع الجهــوي للهــزة 
ليــس متســاويًا ويكشــف عــن تضــرر أكبــر بالنســبة لجهــات 
المملكــة حيــث القطــاع غيــر الرســمي يكتســي أهميــة أكبر، 
ــطة  ــن األنش ــام، وتهيم ــاع الع ــب القط ــع نس ــث تتراج وحي
تطويــر  تــم  وقــد  التحويليــة.  والصناعــات  الســياحية 
عمليــات محــاكاة إلخضــاع التوازنــات االجتماعيــة والماكــرو-
ــة هــذا.  ــة لســيناريو األزمــة االقتصادي ــة المحلي االقتصادي
العميــق  الركــود  يؤثــر  االجتماعــي،  المســتوى  فعلــى 
ــة هشاشــة،  ــات االجتماعي ــر الطبق ــى أكث ــر عل بشــكل أكب
ــي مليــون شــخص فــي براثــن الفقــر  ألنــه ســيلقي بحوال

ــة.  ــط الهشاش ــت خ ــف آخريــن تح ــي 900 أل وبحوال
  

وعلــى المســتوى القطاعــي، ُيفــرد عبــد العزيــز آيــت علــي 
موجــزًا سياســاتياً لتحليــل تداعيــات األزمــة الصحيــة علــى 
صناعــة الســيارات، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى أثرهــا 
علــى ميــزان الحســابات الجاريــة. وفــي ورقتــه البحثيــة التــي 
ــة فــي مواجهــة  ــوان "صناعــة الســيارات الوطني تحمــل عن
'كوفيــد-19': هــل يجــب أن نقلــق بشــأن التأثيــر علــى 
ميــزان الحســابات الجاريــة؟"، يــرى الباحــث أنــه علــى الرغــم 
مــن انخفــاض حجــم التــداول بمــا يقــارب %40 فــي النصــف 
ــاش  ــذا االنكم ــي له ــر الصاف ــإن التأثي ــن الســنة، ف األول م
ــة.  ــرًا للغاي ــن يكــون كبي ــة ل ــى دخــول العمــالت األجنبي عل
اعتمــاد  أولهمــا  رئيســيين:  ســببين  إلــى  ذلــك  ويرجــع 
القطــاع بشــكل كبيــر علــى المدخــالت المســتوردة ممــا 
يقلــل مــن طلــب القطــاع علــى الســلع الوســيطة، وثانيهمــا 
وفــرة رأس المــال األجنبــي فــي القطــاع، والــذي ســتتقلص 

عمليــات إرســال أرباحــه خــارج البــالد. 
  

التعليم عن بعد في المغرب: ما بين التحديات 
والفرص 

  
إن التعليــم فــي المغــرب، كمــا فــي باقــي البلــدان، مجبــر 
علــى اللجــوء إلــى بدائــل التعليــم عــن بعــد. ويــرى البعض 
ــر يهــدد بتوســيع الفــوارق الموجــودة فيمــا  أن هــذا التغيي
ــه،  ــه واالســتمرار في ــم وجودت ــى التعلي ــوج إل ــق بالول يتعل
بينمــا يســتغل آخــرون هــذه التجربــة الجديــدة لتمهيــد 
ــودة  ــي الج ــم عال ــاق تعلي ــيع نط ــكار وتوس ــق لالبت الطري
ــوان "مدرســة  ــة سياســات بعن ــع. وفــي ورق يشــمل الجمي
المســتقبل واإلنصــاف والجــودة علــى االنترنــت مــن أجــل 
الجميــع: تأمــالت حــول نمــوذج جيــد"، يحلــل عمــر إيبــورك 
والطيــب غــازي أربــع مكونــات فــي منظومــة التعلــم عــن 
بعــد، وهــي: شــروط الولــوج واالســتخدام، وإشــراك أوليــاء 
األمــور فــي إطــار اســتقاللية مســموح بهــا أو مطلوبــة، 
وتمكــن المدرســين وتفاعلهــم، وأخيــرًا، مالءمــة المنصــات 

مــن أجــل تعليــم فعــال عالــي الجــودة. 

البيئة االقتصادية واالجتماعية 
في أفريقيا 

تأثيرات السياسات التجارية على التنويع 
االقتصادي 

  
ــًا بالنســبة  ــاً مهم ــع االقتصــادي رهان ــر مســألة التنوي تعتب
الوطنيــة.  والصناعيــة  والتجاريــة  اإلقليميــة  للسياســات 
فــي  حيويــة  أهميــة  أيضــًا  المســألة  هــذه  وتكتســي 
المناقشــات حــول سياســات التنميــة. وفــي موجز سياســاتي 
بعنــوان "التنويــع ونظــام التجــارة العالمــي"، يقــوم يــوري 
دادوش وعبــد العزيــز آيــت علــي ومحمــد الدوغــان ومحمــد 
بهاتــي وكارلــوس براغــا وعبــد اإللــه درنــدري وأنابيــل 
تأثــر  كيفيــة  بتحليــل  بواتييــه  ونيــكالس  غونزاليــس 
تنويــع الصــادرات بالسياســات التجاريــة، بمــا فــي ذلــك 
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القواعــد متعــددة األطــراف واالتفاقيــات التجاريــة اإلقليميــة 
والتدابيــر الوطنيــة. ويوضــح الباحثــون أن ســجل التنويــع 
متواضــع فــي العديــد مــن البلــدان الناميــة، ال ســيما فــي 
أفريقيــا والشــرق األوســط وأمريــكا الالتينيــة. ولتعزيــز 
تنويــع الصــادرات فــي هــذه البلــدان ودعــم النمــو العالمــي 
الباحثــون أن مجموعــة  المــدى الطويــل، يعتقــد  علــى 
العشــرين (G20) يجــب أن تســتعيد مصداقيــة النظــام 

ــد.  ــى القواع ــم عل القائ
  

االندماج النقدي في غرب أفريقيا: الرهانات 
والتحديات 

  
فــي موجــز سياســاتي بعنــوان "التكامــل النقــدي فــي 
غــرب أفريقيــا: التاريــخ والنظريــات والسياســة"، يســتعرض 
ــس  ــات، األس ــز السياس ــي مرك ــث ف ــاي، الباح ــف الج يوس
النظريــة للتكامــل النقــدي فــي غــرب أفريقيــا ويحلــل، مــن 
ــة  ــه السياس ــذي اتبعت ــار ال ــة، المس ــة تاريخي ــالل مقارب خ
النقديــة فــي المنطقــة. ويوضــح الباحــث أن مقتــرح "إيكو" 
كعملــة للمجموعــة االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا هــو 
ــة  ــدان وعملي ــًا بالنســبة لبعــض البل ــدة تمام خطــوة جدي
أن  الباحــث  ويضيــف  أخــرى.  لبلــدان  بســيطة  تكيــف 
اعتبــارات التقــارب الحقيقــي الريــادة القائمــة علــى القواعــد 
والمخاطــر الجيو-سياســية يجــب أن تؤخــذ بعيــن االعتبــار 
ــى  ــن عل ــك، يتعي ــن ذل ــم م ــاد. واأله ــالق االتح ــل إط قب
البلــدان أن تكــون واضحــة بشــأن األهــداف التــي تســعى 

ــا.  ــا وأن تعمــل بشــفافية مــن أجــل تحقيقه إليه
  

نظرة فاحصة على تمويل البنية التحتية في 
أفريقيا 

  
لقــد بــات ضعــف االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة أكثــر 
معالجــة  ولعــل  الوقــت.  مــرور  مــع  أفريقيــا  فــي  حــدة 
ــدان  ــة" للبل ــرات العالمي ــرة المدخ ــن "وف ــق بي عــدم التواف
المتقدمــة و"نقــص االســتثمار" فــي البلــدان األفريقيــة 
قــد تكــون حــاًل مربحــًا للجميــع. ولتســهيل هــذه المزاوجــة، 
ــي  ــر. وف ــف المخاط ــض أدوات تخفي ــتخدام بع ــن اس يمك
موجــز سياســاتي بعنــوان "تمويــل البنيــة التحتيــة فــي 
كانوتــو  وأوتافيانــو  أربــوش  محمــود  يبيــن  أفريقيــا"، 
ــف  ــر أدوات تخفي ــالل توفي ــن خ ــه م ــكيز أن ــل فاس وميغي
المخاطــر هــذه، ســتكون المؤسســات التنمويــة والحكومــات 
قــادرة علــى جــذب االســتثمار الخــاص إلى أفريقيــا وبالتالي 
ســد الفجــوة علــى مســتوى البنيــة التحتيــة الالزمــة إلرســاء 

ــاري.  ــد الق ــى الصعي ــة عل ــس التنمي أس

 إنشاء مؤشر األمن البشري
 

فــي إطــار مشــروع إنشــاء مؤشــر األمــن البشــري الــذي 
 ،2013 فــي  المعتمــد  األفريقــي  االتحــاد  قــرار  أطلقــه 
ــد  ــوب الجدي ــز السياســات مــن أجــل الجن تمــت دعــوة مرك
لالنضمــام إلــى فريــق عمــل مكــون مــن العديــد مــن 
ــاع  ــي اجتم ــاركة ف ــل المش ــن أج ــن" م ــركاء المعرفيي "الش
الكميــة  والمناهــج  المؤشــرات  تصميــم  حــول  تشــاوري 

إلنشــائها. 
  

وقــد أســفر االجتمــاع، الــذي عقــد فــي أديــس أبابــا فــي 5 
ــى  ــددة عل ــل مح ــن وضــع خطــة عم ــارس 2020، ع و6 م

النحــو التالــي: 
   

•  إنشــاء شــبكة مناقشــة حــول مؤشــر األمــن البشــري 
تشــمل المشــاركين فــي ورشــة العمــل؛ 

• تطوير خارطة طريق؛ 

• إعداد مبادئ توجيهية حول منهجية إنشاء المؤشرات؛ 

• تنظيم اجتماع مناقشة الختيار البلدان التجريبية؛ 

العامــة  األمانــة  البشــري علــى  األمــن  •  عــرض مؤشــر 
المتحــدة.  لأمــم 

صاد 
االقت
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الهجــرة والتنميــة: التأثيــرات الخارجيــة للمغاربة 
المقيميــن فــي الخارج 

  

علــى الصعيــد الوطنــي، يســاهم المغاربــة المقيمــون فــي 
الخــارج بشــكل كبيــر فــي التنميــة االقتصاديــة للمغــرب 
فــي  والقصــور  البطالــة  مــن حــدة مشــاكل  ويخففــون 
التحويــالت  ويرســلون  البــالد،  داخــل  المزمنــة  التشــغيل 
ــًا  ــم غالب ــا أنه ــد المنشــأ، كم ــي بل ــة، ويســتثمرون ف المالي
مــا يــزورون المغــرب كســائحين. عــالوة علــى ذلــك، يحافــظ 
المغــرب  مــع  وثيقــة  روابــط  علــى  عمومــًا  المهاجــرون 
ويســاعدون بطريقــة غيــر مباشــرة فــي إقامــة روابــط 
ــد المضيــف. وفــي  تجاريــة واســتثمارية بيــن المغــرب والبل
موجــز سياســاتي بعنــوان "المغاربــة المقيمــون فــي الخــارج 
والسياســة العموميــة"، يــدرس محمــود أربــوش ويــوري 
دادوش محــركات الهجــرة المغربيــة والطــرق المختلفــة التــي 
يؤثــر بهــا المغاربــة المقيمــون فــي الخــارج علــى االقتصــاد. 
كمــا يناقــش الباحثــان مــا يمكــن لصانعــي السياســات 
ــذه  ــن ه ــر م ــكل أكب ــتفادة بش ــه لالس ــام ب ــة القي المغارب
الفئــة مــع تقليــل اآلثــار الســلبية لوجــود أعــداد كبيــرة مــن 

ــارج.  ــي الخ ــن ف المهاجري

  

أجــل  مــن  النضــال  الشــغل:  وســوق  المــرأة 
المــرأة  تحريــر 

  

فــي موجــز سياســاتي بعنــوان "جــذور قضيــة المــرأة فــي 
المغــرب: قــراءة للنقاشــات الفكريــة"، ســلط الزميــل األول 
العربــي الجعيــدي الضــوء علــى تاريــخ الحــركات النســائية 
فــي المغــرب موضحــا أن المكانــة االجتماعيــة للمــرأة هــي 
ثمــرة نضــج يعكــس التغيــرات السياســية والتحــول فــي 
الهيــاكل األســرية والمجتمعيــة فــي البــالد، والتــي حدثــت 
علــى مــدار ســنوات طويلــة. لكــن علــى الرغــم مــن الجهــود 
المبذولــة لتعزيــز تمكيــن المــرأة، فــإن حصتهــا فــي ســوق 
الشــغل ال تــزال ضعيفــة بشــكل ملحــوظ، ليــس فقــط في 
المغــرب، ولكــن أيضــًا فــي العديــد مــن البلــدان األفريقيــة 
والعربيــة. ففــي ورقــة بحثيــة بعنــوان "التجــارة وعمــل 
المــرأة المأجــور"، تحلــل الزميلــة األولــى مينــا بليمــون-
لوتــز تأثيــر تحريــر التجــارة علــى ولــوج المــرأة إلــى الوظائف 
الباحثــة  وتــرى  الفالحــي.  غيــر  القطــاع  فــي  المأجــورة 
ــي  ــرأة ف ــاركة الم ــى مش ــة عل ــار متباين ــا آث ــارة له أن التج
العمــل المأجــور وأن هــذه اآلثــار بشــكل عــام غيــر خطيــة. 
لالهتمــام  المثيــر  مــن  لبليمون-لوتــز،  وفقــًا  وبالتالــي، 
أن النتائــج تبــدو متوافقــة مــع "مفارقــة المســاواة بيــن 
د الجنســين فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا". 
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برنامج "كوفيد-19" 
  

ــدًا  ــة جه ــات الدولي ــي العاق ــا ف ــر خبراؤن ــم يدخ ل
العاقــات  فــي  الجديــدة  التوازنــات  الســتيعاب 
ــي  ــا يل ــة، وفيم ــة الصحي ــياق األزم ــي س ــة ف الدولي
بعــض تحلياتهــم لتأثيــرات هــذه الجائحــة العابــرة 

للحــدود بســهولة متناهيــة. 
  

عالم غير متضامن 
  

واالجتماعيــة  السياســية  التحديــات  مواجهــة  فــي 
واالقتصاديــة الهائلــة التــي ترتبــت عــن الجائحــة، فضلــت 
العديــد مــن البلــدان مســار القوميــة واالنعزاليــة علــى 
اإلخفاقــات  إن  الدولييــن.  والتضامــن  التعــاون  حســاب 
دولــي  دعــم  علــى  الحصــول  فــي  ســواء  المســجلة، 
حقيقــي لدعــوة األميــن العــام لأمــم المتحــدة لوقــف 
إطــالق نــار عالمــي، أو فــي المفاوضــات بشــأن تخفيــف 
الناميــة،  البلــدان  كاهــل  تثقــل  التــي  الديــون  عــبء 
ــدان  ــن البل ــد م ــزوع عــدد متزاي ــى ن ــة عل مؤشــرات مهم

إلــى العمــل خــارج األطــر متعــددة األطــراف. 
  

العالقات الدولية 

انكسار النظام متعدد األطراف 
في مواجهة الجائحة 

  
ــذ  ــة من ــم أســوأ أزمــة الصحــة العمومي بينمــا يواجــه العال
قــرن مــن الزمــن، تســتمر المنافســات بيــن القــوى العالميــة 
فــي تقويــض التنســيق والتعــاون الدولييــن. ويرجــع غيــاب 
مقاربــة فعالــة متعــددة األطــراف إلــى الميــول للنزعــة 
الســيادية القويــة التــي لوحظــت فــي العديــد مــن البلــدان 
خــالل العــام الماضــي. ويشــير محمــد لوليشــكي، الزميــل 
األول فــي مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، في 
ــي 75 ســنة:  ــدة ف ــم المتح ــوان "األم ــة سياســات بعن ورق
نهضــة أم انحطــاط؟" إلــى مــا يصفــه بأنــه تراجــع مقلــق 
للتعدديــة وإضعــاف متزايــد لمؤسســاتها األكثــر تمثيــاًل فــي 
ســياق األزمــة الحاليــة. كمــا يشــرح مختلــف العقبــات التــي 

تعتــرض إصــالح اإلطــار األممــي. 
  

إن عــام 2020 قــد قلــب األجنــدة الدوليــة رأســاً علــى عقــب بســبب طابعــه غيــر المســبوق والشــكوك التــي أثارهــا. 
وعلــى الرغــم مــن أن هــذا العــام يصــادف الذكــرى الخامســة والســبعين لتأســيس األمــم المتحــدة، فإنــه تميــز 

بتراجــع ملحــوظ فــي الدبلوماســية متعــددة األطــراف. 
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ــة فــي مركــز  ــداودي، الباحث مــن جهتهــا، تقــوم ســلمى ال
موجــز  فــي  الجديــد،  الجنــوب  أجــل  مــن  السياســات 
زمــن'  فــي  اللقاحيــة  "القوميــة  بعنــوان:  سياســاتي 
كوفيــد-19': تعطيــل الحتــواء الجائحة"، بدراســة الرهانات 
ــى لقــاح "كوفيــد-19". كمــا  الجيو-سياســية للتســابق عل
للقوميــة  الســلبية  االنعكاســات  علــى  الضــوء  تســلط 
اللقاحيــة علــى موازيــن القــوى علــى المســتوى العالمــي 
وتحــدد ســبل التفكيــر فيمــا يتعلــق بالتدابيــر التــي يمكــن 
أن تســهل الوصــول العــادل إلــى اللقــاح مــن أجــل احتــواء 

الجائحــة. 
  

وشــهدت النقاشــات حــول اإلطــار المســتقبلي للشــراكة 
ــد-19".  ــًا بســبب "كوفي ــاً تام ــا توقف ــا وأوروب ــن أفريقي بي
وقــد كشــفت الجائحــة عــن الحاجــة إلــى إعــادة بنــاء 
خطــاب الشــراكة وإعــادة تحديــد أهدافهــا. ويقتــرح الزمالء 
ــدي  ــوي المحم ــة العل ــات نزه ــز السياس ــي مرك ــل ف األوائ
والعربــي الجعيــدي وإيفــان مارتــن، فــي ورقــة سياســات 
تجديــد  أي  وأوروبــا:  أفريقيــا  بيــن  "الشــراكة  بعنــوان 
فــي مرحلــة مــا بعــد 'كوفيــد-19'؟" مراجعــة القضايــا 
ــة  ــات األوروبية-األفريقي ــر العالق ــي جوه ــتراتيجية ف االس
ومناقشــة ســبل التفكيــر حــول محــاور تجديــد اســتراتيجية 

ــذه.  ــراكة ه الش
  

ــن  ــن الصي ــاً بي ــًا عنيف ــًا صدام ــنة 2020 أيض ــهدت س ش
ــن  ــة م ــد أســفر تســييس الجائح ــدة، وق ــات المتح والوالي
قبــل القوتيــن العظمييــن، فــي ســياق حالــة الطــوارئ 
الصحيــة، عــن إضعــاف منظمــة الصحة العالمية وانســحاب 
أكبــر مســاهم فيهــا. وفــي موجــز سياســاتي بعنــوان "بنــاء 
علــى ســلوكيات األطــراف، هل فرملــت الجائحة التنافســات 
الصينية-األمريكيــة أمــا ســاهمت فــي تأجيجهــا؟"، يــدرس 
عبــد الحــق باســو، الزميــل األول فــي مركــز السياســات 
مــن أجــل الجنــوب الجديــد، وجهتــي نظــر طرفــي التنافــس 
ــة  ــة الصحي ــه األزم ــذي لعبت ــدور ال الصيني-األمريكــي وال

فــي تأجيــج الصــدام بيــن القوتيــن العظمييــن. 

السالم واألمن في أفريقيا 
  

بــال  "أفريقيــا  تحــت شــعار  كان  الــذي   ،2020 عــام  إن 
صراعــات"، شــهد لأســف تزايــد التهديــد اإلرهابــي وتفاقــم 
العديــد مــن النزاعــات المســلحة فــي مختلــف أنحــاء القــارة. 
وعلــى مــدى األشــهر اإلثنــي عشــر الماضيــة، أدى تدهــور 
الوضــع األمنــي فــي منطقــة الســاحل، فضــاًل عــن ظهــور 
إلــى  أخــرى،  فرعيــة  مناطــق  فــي  جديــدة  توتــر  بــؤر 

ــر.  ــارة لخطــر كبي ــي الق ــن ف ــض الســالم واألم تعري
  

فــي أحــد فصــول "التقريــر الســنوي للوضع الجيو-سياســي 
فــي أفريقيــا" بعنــوان "التحديــات األمنيــة فــي منطقــة 
ــتجابات  ــن االس ــيق بي ــة والتنس ــدي المطابق ــاحل: تح الس
ــي، الباحــث فــي  ــة"، يســلط يوســف توب ــة والوطني الدولي
السياســات بمركــز الجنــوب الجديــد، اهتمامــه علــى مقاربــة 
"التنمية-األمــن" المزدوجــة باعتبارهــا قــادرة علــى احتــواء 
التهديــد اإلرهابــي فــي منطقــة الســاحل علــى المــدى 

ــل.  الطوي

  
وال يــزال الخــالف حــول ســد النهضــة الكبيــر يلقــي بثقلــه 
ــا الشــماليين. وفــي  ــا وجيرانه ــن إثيوبي ــات بي ــى العالق عل
المصريــة  النظــر  "وجهــات  بعنــوان  سياســاتي  موجــز 
واإلثيوبيــة بشــأن ســد النهضــة اإلثيوبــي الكبيــر"، تقــوم 
ســارة حســناء مقــدم ونهــال عائشــة المقيرمــي بمقارنــة 
وجهــات النظــر المصريــة واإلثيوبيــة حــول هــذا النــزاع 

ــة.  ــذه المنطق ــتقرار ه ــرًا الس ــدًا كبي ــل تهدي ــذي يمث ال
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وفــي ورقــة سياســات بعنــوان "محــور تغيــر المنــاخ واألمن: 
مهــا  اســتعرضت  تشــاد"،  بحيــرة  حالــة حــوض  دراســة 
الســكاح ورضــا ليامــوري األدبيــات المتعلقــة بالصلــة بيــن 
تغيــر المنــاخ والمخاطــر األمنيــة، وحلــال تطــور الخطــاب 
السياســي المتعلــق بهــا، مــع تقديــم دراســة حالــة لحــوض 
ــع عوامــل  ــاخ م ــر المن ــل تغي ــة تفاع ــار كيفي تشــاد إلظه
أخــرى مختلفــة (ال ســيما الحكامــة والفقــر والهجــرة) لينتــج 

عــن ذلــك تفاقــم انعــدام األمــن فــي المنطقــة. 
  

تعزيز القوى الخارجية لنشاطها 
  

اســتمرارًا للديناميــة الملحوظــة فــي الســنوات األخيــرة، 
أرضيــة   2020 عــام  خــالل  األفريقيــة  القــارة  ظلــت 
ــكرية  ــة والعس ــية واالقتصادي ــة السياس ــة للمواجه مفضل
بيــن القــوى العالميــة. وقــد تجلــى التنافــس بيــن القــوى 
ــا  ــز نفوذه ــل تعزي ــن أج ــئة م ــوى الناش ــة" والق "التقليدي
فــي أفريقيــا فــي إقامــة شــراكات اقتصاديــة مهمــة وفــي 
تدخــل أمنــي وعســكري أدى فــي بعــض األحيــان إلــى 
زعزعــة االســتقرار فــي العديــد مــن مناطــق الصراعــات 
فــي القــارة. وقــد خصــص مركــز السياســات مــن أجــل 
الجنــوب الجديــد العديــد مــن المنشــورات لتحليــل المظاهــر 
المختلفــة لهــذا التنافــس وتأثيــره علــى البلــدان األفريقيــة. 

وفــي موجــز سياســاتي بعنــوان "الوضــع الجيو-سياســي 
فــي القــرن األفريقــي"، حلــل هشــام عيــدي، الزميــل األول 
فــي مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، رهانــات 
ــران مــن  ــا وإي ــن تركي ــرن األفريقــي بي المنافســة فــي الق
جهــة، وبيــن الصيــن والواليــات المتحــدة وروســيا مــن 
جهــة أخــرى. ويشــير الباحــث بشــكل خــاص إلــى تشــابك 
األيديولوجيــة واألمنيــة  التجاريــة واالعتبــارات  المصالــح 

ــرى" هــذه.  ــة النفــوذ الكب فــي "لعب
  

وقــد بــرزت اإلمــارات العربيــة المتحدة أيضًا كفاعل رئيســي 
فــي المشــهد الجيو-سياســي الجديــد فــي القــرن األفريقــي. 
وفــي موجــز سياســاتي بعنــوان "االمتــداد االســتراتيجي 
المحــددة  العوامــل  المتحــدة:  العربيــة  اإلمــارات  لدولــة 
ــي"،  ــرن األفريق ــى الق واألهــداف وبعــض االنعكاســات عل
يحلــل جمــال مشــروح، الزميــل األول فــي مركــز السياســات، 
النشــاط المســتمر لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى 
علــى  ويــدرس  والعســكري.  الدبلوماســي  المســتويين 
وجــه الخصــوص األهــداف الرئيســية الســتراتيجية نقــل 
النفــوذ إلــى القــارة األفريقيــة، بمــا فــي ذلــك التنافــس 
ــران  ــع إي ــة م ــاون الخليجــي، والمواجه ــس التع داخــل مجل

ــة.  ــوة بحري ــران كق ــات طه وطموح
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كمــا أن الحملــة الدبلوماســية التــي بدأتهــا مؤخــرًا روســيا، 
الراغبــة فــي العــودة إلــى الواجهــة الدوليــة، والتــي توجــت 
 ،2019 عــام  نهايــة  أفريقيــة  روســية  قمــة  أول  بعقــد 
مؤشــر مهــم علــى االهتمــام المتزايــد للقــوى العالميــة 
بالقــارة. وقــد ســلط رضــا ليامــوري، بصفتــه مشــاركًا 
ــي  ــل الروس ــوان "التدخ ــاتي بعن ــز سياس ــة موج ــي كتاب ف
الضــوء  والمرتزقــة"،  التضليلــي  اإلعــالم  أفريقيــا:  فــي 
علــى األدوات المختلفــة التــي اســتخدمتها روســيا لتوســيع 
نفوذهــا والتميــز عــن القــوى المنافســة، ال ســيما مــن 
خــالل تفصيــل الطابــع الهجيــن لهــذا النفــوذ، فضــاًل عــن 
ــد  ــي العدي ــر الرســمية للمشــاركة الروســية ف ــة غي الطبيع

ــارة.   ــاء الق ــف أنح ــي مختل ــراع ف ــارح الص ــن مس م

مــع  بالتعــاون  ُنشــرت  أخــرى،  ورقــة سياســات  وفــي 
فــي  الناشــئة  "القــوى  بعنــوان  األطلســي  المجلــس 
أفريقيــا: الدوافــع الرئيســية والمصالــح المختلفــة واآلفاق 
ليامــوري  ورضــا  الســكاح  مهــا  تحلــل  المســتقبلية"، 
وخالــد الشــكراوي السياســات الدوليــة وتنافســات القــوى 
ــا.  ــي أفريقي ــا ف ــز حضوره ــى تعزي ــاعية إل ــئة الس الناش
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في سنة 2020، كان مركز السياسات حاضرًا في الصحافة الوطنية والدولية، حيث ُذكر أزيد من 1200 مرة، 
كما تم االستشهاد بإصداراتنا في وسائل إعالم ذائعة الصيت على المستوى الدولي، ال سيما "فوربس" و"جون 

أفريك" والجزيرة ومجلة (L’Obs) الفرنسية، وفي وسائل اإلعالم الوطنية من قبيل "ليكونوميست" و"تيل 
كيل" و"ميديا24". كما تمت دعوة باحثينا إلى برامج تلفزية على قنوات دولية مثل "سي إن إن إنترناشيونال" 
و"بي إف إم بيزنيس"، وأخرى وطنية مثل "ميدي 1 تي في" و"2M". كما تعاون باحثونا مع إذاعات دولية من 
قبيل "فرانس كولتور" وراديو فرنسا الدولي (RFI) وراديو كندا، وإذاعات وطنية مثل الشركة الوطنية لإذاعة 

والتلفزة و"أتالنتيك راديو" و"لوكس راديو". 

"جون أفريك": "كما هو حال أطفال زهرة، فإن غالبية التالميذ 
المغاربة البالغ عددهم 7 ماليين تلميذ يعانون من نقص في 

التجهيز ويجدون صعوبة في تلقي التعليم عن بعد. ووفقًا 
لدراسة أجراها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، فإن 
نصف التالميذ ال يتوفرون على جهاز كمبيوتر محمول أو جهاز 

لوحي أو اتصال باإلنترنت". "جون أفريك"، المغرب: فشل 
التعليم عن بعد. 

"الجزيرة.نت": "المشكل في مالي ليس مشكاًل ديمقراطيًا 
فقط وإنما الحكامة الجيدة لم تسر وظل الوضع 

االقتصادي هزياًل رغم المصادر الكبرى لهذه الدولة". 
 الجزيرة، مالي.. االنقالب المنتظر.  

خالد الشكراوي، خبير في مركز السياسات من أجل 
الجنوب الجديد. 

مجلة (L’Obs) الفرنسية: "إن الوضع حرج بالنسبة 
للبلدان التي تعتمد اقتصاداتها على الذهب األسود. فرغم 
االرتفاع الطفيف في األسعار - يقارب 30 دوالرًا للبرميل 
اليوم - فإن هذا االتجاه هش وسيصبح موضع شك إذا 
الحت في األفق موجة وبائية ثانية. تحليل فرانسيس 

بيران، الزميل األول في مركز السياسات من أجل الجنوب 
الجديد". "لونوفيل أوبسيرفاتور"، مخزونات النفط بمثابة 

سيف دموقليس فوق رأس نظام النفط العالمي. 

"فوربس": يقول أوتافيانو كانوتو، الباحث في مركز 
السياسات من أجل الجنوب الجديد: "تحد القيود المالية من 

المدة الزمنية المتاحة لسياسات تسوية منحنى الركود". 
"فوربس"، هل ستؤدي زيادة حاالت اإلصابة بفيروس 
كورونا إلى المزيد من عمليات اإلغالق في الواليات 

المتحدة؟ 

نقط تركيز على وسائل اإلعالم 
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راديو فرنسا الدولي (RFI): "اجتمعت الحكومة الفيدرالية بشكل 
عاجل لمراجعة ميزانية ]نيجيريا[. فقد تم وضع هذه الميزانية 
بناء على برميل بسعر 57 دوالرًا، وهو ما كان معقوالً آنذاك، 
وفقًا لمحمدو لي، الخبير االقتصادي في مركز السياسات من 

أجل الجنوب الجديد". راديو فرنسا الدولي، هبوط أسعار النفط: 
التداعيات في أفريقيا. 

جريدة (L’initiative): "يستحضر ]كريم العيناوي[ (محادثات 
الحوارات األطلسية) أننا في مفترق طرق، وخياراتنا ستؤثر على 
األجيال القادمة، ال سيما فيما يتعلق بتغير المناخ. إن الحكامة 
ضرورية، مثلها مثل التضامن. وقد أظهر المغرب ذلك، حيث 
خصص ما يعادل %3 من إجمالي ناتجه المحلي للتعامل مع 

الجائحة". جريدة )L’initiative( الدولية، أكثر من 25 ألف شخص 
تابعوا دورة "الحوارات األطلسية" على اإلنترنت. 

تيل كيل: "وفقاً لدراسة بعنوان 'المناطق االقتصادية الخاصة: 
نموذج للشرق األوسط وشمال أفريقيا' من إنجاز مركز 

السياسات من أجل الجنوب الجديد، فإن لدى دول منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا احتياجات واضحة فيما يتعلق 
باالرتقاء بمستوى القطاعات والتنويع والتكامل االقتصادي 
اإلقليمي والتنمية االقتصادية المحلية واالندماج االقتصادي 
وخلق فرص الشغل". "تيل كيل"، تطور المناطق االقتصادية 
الخاصة على المسار الصحيح وفقًا لمركز السياسات من أجل 

الجنوب الجديد. 

صحيفة "ميديا24": "صرح عزيز أجبيلو، األمين العام لقسم 
الشؤون العامة والحكامة، بأن وزارة االقتصاد والمالية وإصالح 
اإلدارة قامت بتنفيذ عدة إجراءات لتسريع التحول الرقمي، بهدف 

استمرار النشاط االقتصادي، وتسهيل عمل موظفي اإلدارة 
العمومية، وضمان وصول المواطنين إلى مختلف الخدمات، وذلك 
خالل البرنامج األسبوعي "حديث الثالثاء" الخاص بمركز السياسات 

من أجل الجنوب الجديد الذي يبث على اإلنترنت". صحيفة 
"ميديا24"، المجال الرقمي: يتعين استمرار التسريع الناجم عن 

اإلغالق )خبراء(. 

جريدة "ليكونوميست": "يعتبر مركز السياسات اليوم رائدًا في 
مجال األبحاث والتحليالت االستشرافية بشأن تداعيات فيروس 

كورونا في أفريقيا". جريدة "ليكونوميست"، مركز السياسات: رأي 
مركز دراسات بشأن تداعيات فيروس كورونا. 

جريدة "ليبيراسيون": "األزمة الحالية هي بمثابة لحظة حقيقة 
بالنسبة للعولمة والعالقات بين أوروبا وأفريقيا. كما أنها فرصة 

للتضامن والتعاون". جريدة "ليبيراسيون"، مقال بقلم كريم 
العيناوي، مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، المغرب؛ 
يوناس أديتو، معهد دراسات السالم واألمن، إثيوبيا؛ توما 

غومار، المعهد الفرنسي للعالقات الدولية، فرنسا؛ باولو ماغري، 
معهد الدراسات السياسية الدولية، إيطاليا؛ غريغ ميلز، مؤسسة 
"برينثورست"، جنوب أفريقيا؛ كارين فون هيبل، المعهد الملكي 
للخدمات المتحدة للدراسات الدفاعية واألمنية، لندن؛ غونترام 

وولف، مركز "بروغل"، بلجيكا. 

"ماب إكسبريس": "أكدت مديرة البحث والشراكات والتظاهرات 
بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، بشرى رحموني، أن 
الهجرة توفر فرصاً مفيدة لجميع األطراف المعنية، وقالت إنه 
في ظل هذه الفترة االستثنائية المرتبطة بوباء 'كوفيد-19'، 

يبدو من الضروري إعادة النظر في قضية الهجرة بالنظر 
ألهميتها واعتماد رؤية إنسانية ومدمجة". "ماب إكسبريس"، 
باحثون يسلطون الضوء على سياسة الهجرة بشمال أفريقيا. 

"هسبريس": "وذكرت الباحثة نزهة الشقروني في نقاش عبر 
'الويب' حول موضوع 'آثار أزمة كورونا على مقاربة النوع'، من 
تنظيم مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، الثالثاء، أن 

االقتسام العادل بين الموارد والمسؤوليات يعتبر مدخاًل أساسيا 
لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة". "هسبريس"، وزيرة سابقة: 

مكتسبات المرأة خالل 2011 تواجه أزمة التطبيق. 
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مقدمة 
  

يشــجع مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد الحــوار بيــن األجيــال، ويؤمــن بالشــباب كعنصــر فاعــل رئيســي فــي التغييــر 
وكطــرف معنــي فعــال فــي صنــع القــرار. 

  
ــاء  ــن وبن ــاون الدوليي ــوار والتع ــو تشــجيع وتنشــيط الح ــدون" ه ــوارات األطلســية الصاع ــادة الح ــج "ق ــن برنام ــدف م إن اله
الجســور بيــن الثقافــات والمناطــق والقطاعــات واألجيــال. ويعتــزم مركــز السياســات وضــع قــادة الحــوارات األطلســية الصاعدين 

كقــادة اليــوَم وحاملــي المشــعل فــي المســتقبل. 
  

ــا.  ــط األطلســي وأفريقي ــة المحي ــن منطق ــن النشــيطين م ــرواد الصاعدي ــن ال ــًا وشــبكة م ــج مجتمع ــو البرنام يشــكل خريج
وقــد أنشــأ مركــز السياســات، حتــى اآلن، مجتمعــًا مــن 350 خريجــًا مــن هــذا البرنامــج مــن أكثــر مــن 60 دولــة ومــن خلفيــات 
متنوعــة. ويظــل هــؤالء الــرواد الشــباب متصليــن ببعضهــم البعــض، ومرتبطيــن بأنشــطة مركــز السياســات مــن خــالل العمــل 

البحثــي، والمشــاركة فــي المؤتمــرات، وتنفيــذ المشــاريع ذات األثــر االجتماعــي الكبيــر، بدعــم مــن مركــز السياســات. 
  

ومــن خــالل هــذا المجتمــع، يســاهم مركــز السياســات فــي الحــوار بيــن األجيــال وخلــق الفضــاءات التــي تســهم فــي مبــادالت 
مــن هــذا النــوع. 

  
ومــع ظهــور جائحــة "كوفيــد-19"، كان مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد مضطــرا للعــدول عــن تنظيــم برنامــج 
ســنوي، لكنــه ركــز فــي المقابــل علــى األنشــطة المتعلقــة بمجتمــع "قــادة الحــوارات األطلســية الصاعــدون" وخلــق فضــاءات 

وحــوارات بيــن األجيــال. 

شارك مجتمع "الرواد الصاعدون للحوارات األطلسية" في برنامج البحث الخاص بـ"كوفيد-19" من خالل مساهمات مكتوبة 
إضافة إلى المشاركة في ندوات عبر اإلنترنت ومقاطع فيديو تم إنجازها في هذا اإلطار. وقد كتب خريجو البرنامج مقاالت 
رأي حول موضوعات مثل آثار "كوفيد-19" على عدم المساواة بين الجنسين، والمعلومات التضليلية، وأثر الفيروس على 
التنمية في كينيا، وتأثيرات الجائحة على الشركات متناهية الصغر، باإلضافة إلى أثر الجائحة على قطاع السياحة. وساهم 

الخريجون أيضاً في مقاطع أنتجها مركز السياسات حول موضوع آفاق التنمية الجديدة المرتبطة بالتكنولوجيا الرقمية 
وتأثيرات "كوفيد-19" على المجاالت االقتصادية واالجتماعية. وعلى سبيل المثال، تم تخصيص ندوة عبر اإلنترنت حول 
دور المجتمع المدني في مكافحة "كوفيد-19" ألفراد المجتمع، وشهدت مشاركة ثالثة من خريجي البرنامج، ويتعلق األمر 

بوديعة آيت حمزة وألكسندرا شمييليوسكا وإبراهيم سنوسي. 

برنامج "كوفيد-19" 

الرواد الصاعدون
للحوارات األطلسية 
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"الرواد الصاعدون للحوارات األطلسية": جماعة دائمة االتصال  

مــن أجــل ضمــان مشــاركة الخبــراء الشــباب فــي المناقشــات التــي ينظمهــا مركــز السياســات، تمــت دعوتهــم إلــى العديــد مــن المؤتمــرات 
والنــدوات اإللكترونيــة. 

  
وكانت البداية في برنامج "حديث الثالثاء" األسبوعي، لمناقشة قضايا الساعة التي تهم الجمهور المغربي: 

آثار أزمة كورونا على الفرد واألسرة (جهاد بني موسى)؛   •
دور وسائل التكنولوجيا الحديثة في ظل أزمة كورونا (آدم بوهدمة)؛    •

الصندوق التضامني واالجتماعي بالمغرب (ثريا بنلفقيه)؛   •
والمجتمع المدني والسياسات العمومية (شيماء بورجيج).  •

فــي يونيــو 2020، عقــد مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب 
ــة  ــدوة إلكتروني ــي، ن ــدوق النقــد الدول ــد، بشــراكة مــع صن الجدي
بعنــوان "الشــباب وجائحــة كوفيــد-19: تحديــات العمالــة 
فــي شــمال أفريقيــا". الجديــر بالذكــر أن تســيير هــذه الجلســة 
أوكل إلــى الشــابة ثريــا بنلفقيــه خريجــة برنامــج "قــادة الحــوارات 
األطلســية الصاعــدون"، وذلــك لضمــان تمثيــل الشــباب فــي 

المناقشــات. 
  

مــع مؤسســة  بشــراكة  مؤتمــرًا  السياســات  مركــز  نظــم  كمــا 
"كونــراد أدينــاور" (KAS)، ُخصــص لــدور "شــمال أفريقيــا فــي 

لجــأ مركــز السياســات فــي ســنة 2020 إلــى المجــال الرقمــي مــن أجــل عقــد مؤتمراتــه الســنوية، وال ســيما "المؤتمــر الســنوي للســلم 
ــال،  ــن األجي ــة فــي تشــجيع الحــوار بي ــه المتمثل ــوارات األطلســية". وفــي إطــار مهمت ــر "الح ــا" )APSACO(، ومؤتم واألمــن بأفريقي
ــن  ــة المســتوى لهاتي ــان رفيع ــال اللج ــي أعم ــدون" ف ــوارات األطلســية الصاع ــادة الح ــع "ق ــن مجتم ــاء م ــات أعض ــز السياس ــرك مرك أش

ــن الرئيســيتين. ــن اإللكترونيتي الندوتي

ــا"، عيــن علــى  ــا وأفريقي العالقــات الجيو-سياســية بيــن أوروب
ــز  ــف مرك ــرى، كل ــرة أخ ــل. وم ــرة والتنق ــاص بالهج ــد الخ البع
السياســات ســيليندايل نانزيــل ميليلــو، خريجــة برنامــج "قــادة 

الحــوارات األطلســية الصاعــدون"، بتســيير هــذه الجلســة. 
  

مــن جهــة أخــرى، نظــم مركــز السياســات سلســلة مــن النــدوات 
ــر اإلنترنــت احتفــاء بالذكــرى الخامســة والســبعين إلنشــاء  عب
األمــم المتحــدة، ولــم يتــوان عــن إشــراك أعضــاء مجتمــع 

ــادة الحــوارات األطلســية الصاعــدون" فــي المناقشــات:  "ق

ــي  ــه، واألمــم المتحــدة الت ــو إلي ــذي نصب •  الذكــرى الخامســة والســبعون إلنشــاء األمــم المتحــدة: المســتقبل ال
نحتاجهــا (شــيماء بورجيــج)؛ 

األمم المتحدة: حصن للسام واألمن الدوليين، (ليوناردو باراغا)؛   •
•  هــل تحديــات التنميــة مســتعصية حقــا؟ كيــف يمكــن لألمــم المتحــدة أن تلعــب دورًا أكبــر فــي حلهــا؟ (أيمــن 

الشــرقاوي، آنــا بــاوال باريتــو، دوريــن ماشــو، تشــيديوغو أكونيلــي)؛ 
إنسانية مشتركة: دور األمم المتحدة في حماية حقوق اإلنسان (جيسيكا جوتسليبن).   •
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حوارات المؤتمر السنوي حول السام واألمن في أفريقيا )قائد 1 من قادة الحوارات األطلسية الصاعدين(  

مؤشر السام العالمي )ورشة عمل( | عميرة عيسى؛   •

محادثات الحوارات األطلسية )19 قائدًا من قادة الحوارات األطلسية الصاعدين( 

جغرافيا االستياءات في الجنوب العالمي (دانييال فاريال)؛    •
صعود آسيا: الدروس المستفادة (مايكور سار)؛   •

قدرات القطاع الصحي بصفتها وسيلة جديدة لتحقيق القوة (كيستون والكينز وأناند ريدي)؛   •
ــرة عيســى، أليكــس ت. جونســون، توســين  ــد-19" (عمي ــن "كوفي ــي زم ــقية ف ــة النس ــرى: العنصري ــة األخ •  الجائح

دوراتــوي، أنــا بــاوال باريتــو)؛  
الدول ومستقبل الديمقراطية (توماس ريختر)؛   •

دولة الرفاه في منطقة الجنوب العالمي (باتريسيا أهاندا وعادل المدني)؛   •
في زمن الجوائح: هل نهم بإنقاذ األرواح أم االقتصاد (نشيمونيا هاموكوما وجيسيكا غوتسليبن)؛    •

جائحة "كوفيد-19" والتجارة الدولية (أندريا ريختر غاري)؛   •
•  دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إدارة األزمات العالمية (جيسيكا برلين وآنا جانينا نيلسون وبرينس بوادو)؛ 

عصر المعلومات التضليلية (بشرى عبادي)؛   •
تأثير جائحة "كوفيد-19" على أسواق الطاقة ومسار االنتقال الطاقي (فاليريا أروفو).   •

دانييال فاريال

أليكس ت. جونسون

عادل المدني

مايكور سار

توسين دوراتوي

آنا جانينا نيلسون

نشيمونيا هاموكوما

كيستون والكينز

أنا باوال باريتو

برينس بوادو

جيسيكا غوتسليبن

أناند ريدي

توماس ريختر

بشرى عبادي

أندريا ريختر غاري

عميرة عيسى

باتريسيا أهاندا

فاليريا أروفو

جيسيكا برلين
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"قادة الحوارات األطلسية الصاعدون" لسنة 2019: تقرير البرنامج 

قــام مركــز السياســات فــي عــام 2020 ألول مــرة بنشــر تقريــر يغطــي كافــة العناصــر الرئيســية لبرنامــج 
"قــادة الحــوارات األطلســية الصاعــدون" مــن الســنة الفارطــة. وُيعــد هــذا التقريــر، الــذي ُنشــر فــي مايــو 
ــراء والمســيرون الذيــن  ــة تغطــي الجلســات المختلفــة التــي قادهــا الخب ــة وثيقــة مرجعي 2020، بمثاب
شــاركوا فــي تعزيــز المناقشــات المثمــرة فــي إطــار روح مــن التشــارك مــع مجموعــة "قــادة الحــوارات 

األطلســية الصاعــدون" لســنة 2019. 
وقــد اســتقبلت دورة 2019 مــن برنامــج "قــادة الحــوارات األطلســية الصاعــدون" 50 شــابًا مــن أكثــر مــن 
27 دولــة فــي منطقــة المحيــط األطلســي وأفريقيــا. فــي هــذه الــدورة، نظــم مركــز السياســات جلســات 
شــجعت قــادة الحــوارات األطلســية الصاعديــن علــى التفكيــر فــي الوضــع الســائد فــي العالــم، والروايــات 
والوقائــع المختلفــة، وقــوة الــذكاء الجماعــي عنــد صياغــة السياســات وأمــورًا أخــرى كثيــرة. كمــا ركــزت 

مســاهمتهم علــى إعــداد ملخصــات لجلســات البرنامــج. 

رؤية أطلسية 2025: جماعة أطلسية قيد البناء – الدورة الثانية 

فــي ديســمبر 2019، ضــم البرنامــج مجموعــة نشــطة مــن الشــباب القــادة مــن أجــل تحديــد القضايــا 
ــذا  ــص ه ــتركة. ويلخ ــول مش ــاد حل ــبل إيج ــية وس ــة األطلس ــة بالمنطق ــية المرتبط ــات الرئيس والرهان
التقريــر النقاشــات التــي أجريــت فــي إطــار ورشــة عمــل ضمــت المشــاركين فــي برنامــج "قــادة الحــوارات 
األطلســية الصاعــدون" لســنة 2019. وقــد تــم تقســيمهم إلــى ثــالث مجموعــات عمــل ركــزت كل منهــا 
علــى جانــب (االقتصــادي والسياســي واالجتماعــي) مــن التحديــات التــي تواجههــا المنطقــة األطلســية. 
ــية  ــوارات األطلس ــادة الح ــج "ق ــي برنام ــاركون ف ــاول المش ــي 2020، تن ــادر ف ــر الص ــذا التقري ــي ه وف
الصاعــدون" تســاؤلين أساســيين، أال وهمــا: 1. مــا هــي المشــاكل الرئيســية التــي يعانــي منهــا الحــوض 

األطلســي؟   2. مــا هــي الحلــول التــي يمكــن أن نتوصــل إليهــا باعتبارنــا جماعــة أطلســية؟ 
ــا  ــكار حــول القضاي ــادل األف ــن المشــاركين الستشــراف مســتقبل المنطقــة، وتب ــع هــذا التمري ــد دف وق
والرهانــات الحاليــة. غيــر أنــه مــن األهميــة بمــا كان التذكيــر بــأن هذيــن الســؤالين قــد ُطرحــا فــي ســياق 
ســبق جائحــة " كوفيــد-19"؛ وعليــه، فــإن أولويــات الفتــرة الراهنــة تختلــف بالتأكيــد عمــا تــم تســليط 

الضــوء عليــه فــي هــذا التقريــر.  
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التقرير السنوي عن الوضع الجيو-سياسي في أفريقيا 

كمــا هــو الحــال فــي كل عــام، حــرص مركــز السياســات علــى أن يكــون ألعضــاء مجتمــع "قــادة الحــوارات األطلســية الصاعــدون" فصــل 
ــه بجعــل هــذا  ــًا مــن قناعت ــك انطالق ــا، وذل ــره الســنوي عــن الوضــع الجيو-سياســي فــي أفريقي ــث مــن تقري خــاص فــي اإلصــدار الثال
المنشــور فضــاء يجمــع بيــن األجيــال وضمــان مســاهمة الخبــراء الشــباب مــن شــبكة "قــادة الحــوارات األطلســية الصاعــدون". ومــن خــالل 

تســخير خبراتهــم المتنوعــة، ســاهم خريجــو البرنامــج فــي الفصــول التاليــة: 
  

•       وسط أفريقيا في زمن األساطير المتداعية (إريك إنتومبا)؛ 
•        إذا ســممت المــاء، فإنــك تســمم النــاس: المظالــم الســامة التــي كشــفت عنهــا جائحــة "كوفيــد-19" (تشــيديوغو 

أكونيلــي)؛ 
•       نظرة عامة على تنفيذ غانا لبرنامج المرأة والسام واألمن (جوانا أما أوزي توتو)؛ 
•       قراءة في المدينة األفريقية: العناصر المادية للشكل الحضري (ماري جين إنليا)؛ 

•       ما بعد المؤسسات: ضرورة وجود نموذج جديد لمكافحة الفساد في أفريقيا (إنجويا تيكوم). 

المساهمات والمنشورات 
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فــي ســنة 2020، نشــر مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد 12 نبــذة عــن خريجــي برنامــج "قــادة الحــوارات األطلســية الصاعــدون"، 
والتــي تقــدم لمحــة عــن مســاراتهم ونشــاطاتهم فــي هــذا المجتمــع. إن هــذه المقاربــة الصحفيــة تتجــاوز كونهــا مجــرد ســيرة ذاتيــة، بــل 
تجســد نجاحــات أعضــاء الشــبكة وتلقــي الضــوء علــى جذورهــم القياديــة وكذلــك ســعيهم وراء تــرك بصمــة إيجابيــة فــي مجتمعاتهــم. 
ونســلط الضــوء هنــا علــى بعــض مــن قصصهــم الفريــدة، مؤكديــن مــن خــالل هــذه الســير علــى دور الشــباب كعنصــر رئيســي فاعــل 

فــي التغييــر. ويمكــن االطــالع علــى الســير اإلثنــي عشــر علــى الموقــع اإللكترونــي لمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد. 

مــن أجــل تعزيــز دور الشــباب باعتبارهــم أطرافــًا فاعلــة فــي مســار التنميــة، أطلــق مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد فــي 2018 
دعــوة لتقديــم مشــاريع ترتكــز علــى مقاربــات جديــدة ومبتكــرة لمواجهــة المشــاكل المحليــة لفائــدة مجتمــع "الــرواد الصاعــدون للحــوارات 
ــاركة  ــم المش ــي دع ــل ف ــد المتمث ــوب الجدي ــل الجن ــن أج ــات م ــز السياس ــدف مرك ــًا له ــدادًا طبيعي ــوة امت ــذه الدع ــد ه ــية". وتع األطلس
االســتباقية واإلبداعيــة للشــباب القــادة فــي تنميــة مجتمعاتهــم. وقــد رأت المشــاريع المنتقــاة النــور فــي 2020 وتهــدف إلــى تــرك بصمــة 

واإلســهام بمقاربــات إبداعيــة فــي مجــال التغييــر االجتماعــي والثقافــي والبيئــي. 

وفيما يلي قائمة بهذه المشاريع: 
  

•      الفتيات والتكنولوجيا الحيوية | برينس بوادو؛ 
•      إنارة مخيمات النازحين داخلياً بالطاقة الشمسية | مايكل ديفيد تيرانغوا؛ 

•      جددها | تيوكاه دوف؛ 
•      هاكثون الفاحة الواحية | ثريا بنلفقيه؛ 

•      آيكاد )iCAD( | مبويه زوكان ريتروياب؛ 
•      فاح مؤمن | أولوسيي أويينوغا؛ 

•      الُمستقَبات األفريقية | جيسيكا برلين؛ 

مشاريع ذات أثر اجتماعي كبير 

نبذة عن المشاركين في برنامج "الرواد الصاعدون 
للحوارات األطلسية" 2020  
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برنامج الدورات التدريبية 
فــي مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، نعتقــد بــأن 
برنامــج الــدورات التدريبيــة يســمح بتكويــن شــباب مهنييــن. إذ 
ــم المســتقبل، ســواء  ــدورات فــي رســم معال تســاهم هــذه ال
بهــا. وفــي  التــي يعملــون  المنظمــات  أو  للشــباب  بالنســبة 
المهــارات  نقــل  مــن  التجــارب  هــذه  تمكــن  الوقــت  نفــس 
للشــباب  بالخصــوص  يمنــح  ثمينــة، ممــا  وإنشــاء عالقــات 
الذيــن يبــدؤون مســارهم المهنــي ســبقا حيــن ولوجهــم لســوق 

الشــغل. 
  

ــه مــن الضــروري وضــع  ــق هــذا الهــدف، فإن ومــن أجــل تحقي
ثقتنــا فــي المتدربيــن، مــن خــالل تكليفهــم بأنشــطة مهمــة. 
ــب  ــى التدري ــول عل ــب الحص ــم لطل ــذ تقديمه ــه من ــال أن والح
يواجــه  التدريــب،  نهايــة  شــواهد  علــى  حصولهــم  وحتــى 
ــرة  ــة. فطــوال فت الطــالب والخريجــون الشــباب مواقــف حقيقي
تدريبهــم، التــي تســتمر مــن 3 إلــى 6 أشــهر، يخضــع المتدربون 
الختبــارات صارمــة ومتطلبــة. وقــد آلينــا علــى نفســنا تمكينهــم 
ــر المهــارات الالزمــة فــي  ــرة العمليــة وتطوي مــن اكتســاب الخب
مجــاالت البحــث وتنظيــم الفعاليــات وإدارة المشــاريع، فضــاًل 

ــز وأنشــطته.  ــج إلصــدارات المرك عــن التروي
  

هــذا ويلتــزم مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد 
ــع األنشــطة  ــن مــن خــالل تنوي ــد للمتدربي ــر جي ــان تأطي بضم
الموكلــة لهــم، المتمثلــة فــي إنجــاز أبحــاث وتقديــم المســاعدة 
كمــا  المشــاريع.  وإدارة  الفعاليــات  تنظيــم  يخــص  فيمــا 
نشــجعهم علــى المشــاركة بنشــاط كبيــر فــي النــدوات البحثيــة 
والموائــد المســتديرة وورشــات العمــل ومجموعــات النقــاش 
ــد.   ــوب الجدي ــل الجن ــن أج ــات م ــز السياس ــا مرك ــي ينظمه الت

www.policycenter.ma/jobs-opportunities

عباس عكاري

زينب زناكي خديجة علوي

ياسمين باركا

صفاء نويصارجوزيف ايمارد

هبة مزيان

الشرقاوي نعمان
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الفعـــاليــات
الــــدولــــيــة 

الجديــد  الجنــوب  أجــل  مــن  السياســات  نظــم مركــز 
مجموعــة مــن الفعاليــات الوطنيــة والدوليــة، تناولــت 
عــدة مواضيــع واتخــذت عــدة أشــكال، بــدءًا مــن ورشــات 
العمــل ووصــوالً إلــى القمــم. ولــم ُيفــوت المركــز فرصــة 
التــي  الفعاليــات  فــي  خبرائــه  بواســطة  المشــاركة 

ــر . ــات أخ ــا هيئ تنظمه

ت الــــدولــــيــة 
عـــاليــا

الف
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أوروبا

نابولي 

نشاط الصين في المجال األمني في أفريقيا 
والشرق األوسط 

|  من تنظيم المركز الرئيسي بالمحور الجنوبي التابع 
 (NSD-S Hub) لمنظمة حلف الشمال األطلسي

| مثل المركز رشيد الحديكي 
  

مدريد
 

العالقات اإلسبانية – المغربية: عالقة دينامية 
في جوار صعب؟ 

| بشراكة مع معهد "البيت العربي" 
  

برشلونة
 

أوروبا – المغرب الكبير – أفريقيا: الرؤية 
الجغرافية السياسية والنتائج السياساتية 

والحوارات السياساتية الخارجية 
|  من تنظيم مركز برشلونة للشؤون الدولية 

(CIDOB)، بدعم من وزارة الخارجية اإلسبانية 
|  مثل المركز العربي الجعيدي، خبير بمركز السياسات 

من أجل الجنوب الجديد 
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باريس 

منتدى المديرين  
|  بشراكة مع المعهد الفرنسي للعالقات الدولية 

 (IFRI)

مسار النمو في المغرب: بعض عناصر التحليل 
|  بالتعاون مع مركز الدراسات المستقبلية والمعلومات 

  (CEPII) الدولي
  

الدورة التاسعة من الحوارات االستراتيجية: 
تفكيك العولمة 

 HEC) بشراكة مع المدرسة العليا للتجارة – باريس  |
 (Paris

  
منتدى آفاق المغرب 

|  من تنظيم جمعية الطالب المغاربة بالمدارس العليا 
 (AMGE)

|  مثل المركز زكرياء جوهري، مسؤول برامج بمركز 
السياسات من أجل الجنوب الجديد 

  
إمدادات الغاز ألوروبا؟ ما هو دور روسيا والواليات 

المتحدة 
|  من تنظيم مؤسسة "توك" (Fondation Tuck) في 

روي مالميزون 
|  مثل المركز فرانسيس بيران، خبير بمركز السياسات 

من أجل الجنوب الجديد 
  

مؤتمر - نقاش حول األنظمة البترومالية 
الخليجية 

|  من تنظيم معهد "ميدان" التابع لجامعة السوربون 
|  مثل المركز فرانسيس بيران، خبير بمركز السياسات 

من أجل الجنوب الجديد  
  

ديجون  

التطورات الكبرى في الصناعة البتروكيميائية 
العالمية 

| لقاء من تنظيم اتحاد صناعة اللدائن والُمركبات 
|  مثل المركز فرانسيس بيران، خبير بمركز السياسات 

من أجل الجنوب الجديد
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ت الــــدولــــيــة 
عـــاليــا

الف

األمريكتان
مونتيفيديو 

منتدى التكامل والتنمية   
|  من تنظيم الصندوق المالي لتنمية 

حوض نهر البالتا  
|  مثل المركز أوتافيانو كانوتو، خبير 

بمركز سياسات من أجل الجنوب الجديد 
  

ويليامزبيرغ 

 االجتماع المغلق لمجلس إدارة 
صندوق النقد الدولي 

| من تنظيم صندوق النقد الدولي  
|  مثل المركز أوتافيانو كانوتو، خبير 
بمركز السياسات من أجل الجنوب 

الجديد 
  

منتدى األعمال البرازيلي  
|  من تنظيم مجلس أعمال البرازيل – 

فلوريدا  
|  مثل المركز أوتافيانو كانوتو، خبير 
بمركز السياسات من أجل الجنوب 

الجديد 
  

نيويورك 

التصورات االقتصادية للبرازيل في 
 2020

|  محاضرة من إلقاء أوتافيانو كانوتو، 
خبير بمركز السياسات من أجل الجنوب 

الجديد  
 |من تنظيم جامعة كولومبيا  

  
واشنطن  

االبتكار في البرازيل 
| من تنظيم جامعة جورج واشنطن 
|  مثل المركز أوتافيانو كانوتو، خبير 
بمركز السياسات من أجل الجنوب 

الجديد  
  

أتالنتا 

اآلفاق االقتصادية البرازيلية 
|  من تنظيم غرفة التجارة البرازيلية 

األمريكية في الجنوب الشرقي         
 (BACC-SE)

|  مثل المركز أوتافيانو كانوتو، خبير 
بمركز السياسات من أجل الجنوب 

الجديد 
  

ريو دي جانيرو 

ورشة عمل مؤسسة غيتوليو 
فارغاس – كوريا 

|   مثل المركز   أوتافيانو كانوتو، خبير 
بمركز السياسات من أجل الجنوب 

الجديد
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الرياض 

المؤتمر االستهاللي لقمة مجموعة الفكر التابعة 
  (T20) لمجموعة العشرين

|  من تنظيم مجموعة الفكر التابعة لمجموعة 
العشرين 

|   مثل المركز   كل من يوري دادوش، خبير بمركز 
السياسات من أجل الجنوب الجديد؛ وعبد العزيز 
آيت علي، خبير اقتصادي أول بمركز السياسات 

من أجل الجنوب الجديد 
  

نيو دلهي
 

حوارات "رايزينا"  
|  من تنظيم مؤسسة أبحاث المراقب بالتعاون مع 

الحكومة الهندية، وزارة الشؤون الخارجية 
|  ليليا رزق، منسقة برنامج "القادة الصاعدون" 

بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد 
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ت الــــدولــــيــة 
عـــاليــا

الف

أفريقيا

أبوجا 
 

 (IIJ) مبادرة المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون
حول األدلة المستمدة من ساحة المعركة: ورشة عمل 

إقليمية لغرب أفريقيا  
|  من تنظيم المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، 

بمشاركة حكومة نيجيريا، ومكتب مكافحة اإلرهاب التابع 
لوزارة الخارجية األمريكية، ومكتب األمم المتحدة المعني 
بالمخدرات والجريمة، والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة 

اإلرهاب 
|  مثل المركز   كل من عبد الحق باسو، خبير؛ وأمنية 

بوطالب وأسامة الطيبي، باحثان مساعدان في العالقات 
الدولية بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد 

  
باماكو 

منتدى باماكو 
|    بشراكة مع مؤسسة منتدى باماكو 

    الالمركزية والجهوية: حل للقضايا األمنية؛
   الالمركزية والجهوية: حل لقضايا التنمية،

   فعالية على  هامش منتدى باماكو 
  

سياسة الالمركزية في المغرب: الجهوية والالتمركز 
|  من تنظيم سفارة المغرب في مالي 

|  مثل المركز, محمد الضريف، خبير بمركز السياسات من أجل 
الجنوب الجديد  

  
ندوة بعنوان "مالي والعالم العربي: بين األمس واليوم 

والغد" 
|  من تنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي (مالي)، 

بشراكة مع سفارة المغرب 
|  مثل المركز   خالد الشكراوي، خبير بمركز السياسات من 

أجل الجنوب الجديد 

  

كيب تاون 

التوظيف ومكاسب الشباب؛ مقاربة أفريقيا تجاه 
النازحين داخلياً والهجرة والالجئين؛ هل بإمكانكم 

سماعنا اآلن؟ االتصاالت االستراتيجية لمجامع الفكر، 
قمة أفريقيا لمجامع الفكر 2020 

|  من تنظيم برنامج مجامع الفكر والمجتمعات المدنية 
  (TTCSP)

|  مثل المركز   كل من عبد الحق باسو وخالد الشكراوي، 
خبيران؛ وأمل الوصيف، متخصصة في العالقات الدولية؛ 

وهاجر العلوي، باحثة مساعدة في العالقات الدولية؛ 
وليليا رزق، منسقة برنامج "القادة الصاعدون"  
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ــادل اآلراء والتجــارب  ــى تشــجيع تب ــف برســائله، ويســعى إل ــد مــن أجــل التعري ــز السياســات أي جه ال يذخــر مرك
ــتديرة  ــد المس ــرات والموائ ــن المؤتم ــد م ــم العدي ــالل تنظي ــن خ ــك م ــا بالمغرب.وذل ــي ينظمه ــاءات الت ــر اللق عب
ــة  ــا الراهن ــف القضاي ــف المجــاالت لمناقشــة مختل ــادة فــي مختل ــراء والق وأوراش العمــل، مــن خــالل دعــوة الخب
ــد مــن الجنســيات المختلفــة،  ــن العدي ــي. وتعــد االجتماعــات فرصــة للجمــع بي ــي والدول ــى المســتويين الوطن عل

ــا الحاســمة  ــي حــول القضاي ــد للنقــاش الدول ــح مجــال جدي بهــدف فت

طنجة

الرباط

سطات 

مراكش

أكادير

الفعاليات الوطنية

ية
طن

لو
ت ا

يا
عال

لف
ا
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الـمـغــرب
الرباط

 
1. توما غومار: ذعر العالم 

2.  جان لوي ريفير: تكامل منطقة البحر األبيض 
المتوسط

 
3. مؤتمر: التأمل في أفريقيا القرن الحادي والعشرين

 
4.  التحوالت الديمغرافية والتحوالت الديمغرافية المضادة 

في العالم العربي، األسباب والنتائج، يوسف كرباج
  

5. المنظورات الديمغرافية والنمو االقتصادي في المغرب
 

6.  "اضطراب النظام العالمي، تحٍد لم يسبق له مثيل 
أمام االتحاد األفريقي"، عرض من تقديم دومينيك 

بوكيه 
 

7.  من موزمبيق إلى أنغوال: التحديات واآلفاق، عرض 
من تقديم بنجامين أوجيه، باحث مشارك في 
البرنامج األفريقي (المعهد الفرنسي للعالقات 

الدولية)
 

8.  وقف التصعيد أم الجمود في 2020؟ السياسة 
الروسية / األوكرانية والديناميات اإلقليمية ألوروبا 

الشرقية، عرض من تقديم فالديسالف دافيدزون، 
شريك مؤسس ورئيس تحرير مجلة "أوديسا ريفيو" 

 (Odessa Review)

9.  "حالة الطوارئ األفريقية: لنغير نموذج النمو" السيد 
كاكو نوبوكبو، وزير سابق لدى رئاسة جمهورية 

توغو، مسؤول عن االستشراف وتقييم السياسات 
العامة 

10.  المنهجية المجتمعية، اختراع عظيم أم عملية 
تكنوقراطية عفا عليها الزمن؟ لقاء مع دومينيك 
بوكيه، خبير بمركز السياسات من أجل الجنوب 

الجديد
 

11.   الطاقة المتجددة في المغرب: نموذج ألفريقيا 
واالقتصادات الناشئة، هنري لويس فيدي، خبير 

بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد
 

12.   "تنمية أقاليم الجنوب (1999-2019)"، هنري لويس 
فيدي، خبير بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد

 
13.  دائرة مستديرة مغلقة: السياسة الخارجية: عين على 

القارة األفريقية
  

14.   العالقات بين المغرب وأوروبا: تحديد إطار جديد 
للرخاء المشترك

 
15.  تقييم تكامل منطقة التجارة الحرة | بشراكة مع 

)RUSI) المعهد الملكي للخدمات المتحدة
 

16.  تعزيز التثقيف على المواطنة العالمية لتجاوز أهداف 
التنمية المستدامة | بشراكة مع حوار السياسات التابع 

لشراكة "إيراسموس" العالمية
 

17.  الميزانية التقديرية لسنة 2020 الخاصة بالمندوبية 
السامية للتخطيط| بالتعاون مع المندوبية السامية 

للتخطيط
 

18.  "المجلة الدولية للتنمية"، موضوع: التكنولوجيا 
الرقمية واالقتصاد غير النظامي في بلدان الجنوب: 

منظمة العمل الدولية في قانون العمل والحماية 
االجتماعية | بشراكة مع معهد جنيف والمجلة الدولية 

لسياسات التنمية
 

19.  إيمانويل بينتو موريرا: آفاق النمو والتوظيف في 
المغرب: سياسات عامة لتجنب الوقوع في فخ الدخل 

المتوسط | بشراكة مع وزارة االقتصاد والمالية
 

20.  فاعلون جدد وديناميات جديدة في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا وقارة أفريقيا، عرض من 

تقديم لويجي ناربوني | بشراكة مع برنامج مسارات 
الشرق األوسط 

21.  تقديم كتاب "العولمة ونحن" بقلم فتح اهلل ولعلو، 
خبير بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، في 
منتدى وكالة المغرب العربي لأنباء | بالتعاون مع 

وكالة المغرب العربي لأنباء
 

22.  ما سبب أهمية مجامع الفكر؟ | بشراكة مع برنامج 
)TTCPS) مجامع الفكر والمجتمعات المدنية

 

طنية
ت الو

عاليا
الف
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23.  منتدى شراكة "إيراسموس" العالمية لمنطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، تعزيز التثقيف على المواطنة 

العالمية لتجاوز أهداف التنمية المستدامة | من تنظيم 
منتدى الشرق األوسط وشمال أفريقيا التابع لشراكة 

"إيراسموس" العالمية |  مثل مركز السياسات من أجل 
الجنوب الجديد   محمد لوليشكي

 
24.  العولمة والتحديات التكنولوجية: أفريقيا في عالم شديد 
االتصال باإلنترنت؟ ندوة دولية حول "المقاربات النقدية 

للعولمة" | من تنظيم أكاديمية المملكة المغربية |  
مثل المركز   بشرى رحموني، مديرة األبحاث والشراكات 

والفعاليات بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد
 

25.  مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد في الدورة 
26 من المعرض الدولي للكتاب والنشر | من تنظيم 

وزارة الثقافة والشباب والرياضة تحت الرعاية السامية 
لصاحب الجاللة الملك محمد السادس وبالتعاون مع 

الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات والصادرات - مكتب 
المعارض التجارية 

26.  مائدة مستديرة حول موضوع "حقوق اإلنسان والحكامة 
الترابية: أي شراكات؟ " | من تنظيم اللجنة الجهوية 

لحقوق اإلنسان | مثل المركز   خالد الشكراوي
 

27.  ندوة تأملية حول آليات رصد ديناميات التوظيف في 
المقاوالت | من تنظيم وكالة حساب تحدي األلفية - 

المغرب |  مثل المركز   حمزة سعودي، خبير اقتصادي 
بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد

 
28.  ورشة عمل حول المقياس الوطني للمنافسة | مثل 

المركز   حمزة سعودي، خبير اقتصادي بمركز السياسات 
من أجل الجنوب الجديد

 
29.  ورشة عمل حول أمن واستقرار منطقة الساحل والمغرب 
الكبير | من تنظيم السفارة البريطانية |  مثل المركز   

خالد الشكراوي، زميل أول بمركز السياسات من أجل 
الجنوب الجديد

 
30.  نحو مشاركة مدنية فعالة من خالل الحوار بين األجيال 

| من تنظيم معهد التدريب والتطوير والسفارة األمريكية 
|  مثل المركز   إيمان لهريش، مسؤولة برامج بمركز 

السياسات من أجل الجنوب الجديد

سطات 
31.  لقاء مع طالب مغاربة: تبادل لآلراء مع جامعة الحسن 
األول بسطات حول االقتصاد األفريقي، تقديم إصدار 

بعنوان التقرير السنوي حول اقتصاد أفريقيا

مراكش 
32.  لقاء مع طالب مغاربة: تبادل لآلراء مع جامعة القاضي 

عياض بمراكش حول رهانات سوق الشغل في 
المغرب، تقديم إصدار بعنوان “تحديات سوق الشغل 

في المغرب”
  

33.  تحسين تعليم الفتيات في المناطق القروية بالمغرب، 
المؤتمر الدولي الثالث والثالثون لفعالية المدارس 

وتحسينها | من تنظيم المؤتمر الدولي لفعالية 
المدارس وتحسينها |  مثل المركز   كل من عمر 

إيبورك، خبير بمركز السياسات من أجل الجنوب 
الجديد؛ والطيب غازي، خبير اقتصادي بمركز السياسات 

من أجل الجنوب الجديد 

أكادير 
  

34.  لقاء مع طالب مغاربة: تبادل لآلراء مع جامعة ابن زهر 
حول رهانات سوق الشغل في المغرب، تقديم إصدار 

بعنوان تحديات سوق الشغل في المغرب 

طنجة
 

35.   لقاء مع طالب مغاربة: تبادل لآلراء مع جامعة عبد 
المالك السعدي بطنجة حول اإلصدارين:" الصين 

ونحن" والعولمة ونحن"  
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فعاليات 
بالشراكة 

منتدى المديرين: الحوار بين مجامع الفكر 
األفريقية-األوروبية 

3-4 فبراير 2020 

انعقدت الدورة الثانية من منتدى المديرين 4 × 4 في باريس وتمحورت الجلسات حول المواضيع التالية: 

• التحديات المستقبلية في العاقات بين االتحاد األوروبي وأفريقيا؛ 
• التجارة العالمية والتغيرات في موازين القوى؛ 

• تطلعات ديمقراطية؛ 
• التحديات األمنية في منطقة الساحل والصحراء. 

فــي يومــي 3 و4 فبرايــر 2020، نظــم مركــز السياســات مــن 
أجــل الجنــوب الجديــد والمعهــد الفرنســي للعالقــات الدوليــة 
الــدورة الثانيــة مــن منتــدى المديريــن 4 × 4: الحــوار بيــن مجامع 
الفكــر األفريقية-األوروبيــة لتحديــد مجــاالت التعــاون القــادرة 
علــى بنــاء جســور متينــة بيــن القارتيــن األفريقيــة واألوروبيــة. 

  
تواجــه مجامــع الفكــر تحديــات متشــابهة ومتأصلة رغــم انتمائها 
لبيئــات مختلفــة ومعقــدة، ســواء تعلــق األمــر بالشــمال والجنوب 
أو بأوروبــا وأفريقيــا. وفــي هــذا العصــر الــذي يغلــب عليــه 
ــة  ــن األفريقي ــن القارتي ــط بي ــف الرواب ــع الرقمــي، ال تتوق الطاب

ــًا  واألوروبيــة عــن النمــو ولــن يكــون البحــث عــن الحلــول ممكن
إال مــن خــالل بــذل جهــود مشــتركة. وفــي الوقــت الــذي تواجــه 
فيــه الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي تحديــات مشــتركة، 
ــع  ــد دورهــا كجســور بيــن جمي يتعيــن علــى مجامــع الفكــر تأكي
الحــوار.  علــى  للتشــجيع  منصــات  وتوفيــر  المعنيــة  األطــراف 
ومــن هــذا المنطلــق، رأى منتــدى المديريــن 4 × 4 النــور، وقــرر 
مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد والمعهــد الفرنســي 
ــز  ــدراء 4 مراك ــن م ــنوي بي ــوار س ــم ح ــة تنظي ــات الدولي للعالق

ــة للدراســات.  ــة للدراســات ومــدراء 4 مراكــز أوروبي أفريقي

الحوار بين مجامع الفكر األفريقية-األوروبية 

شراكة 
ت بال

عاليا
ف
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منتدى باماكو 

نظــم مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، 
فــي إطــار مشــاركته فــي الــدورة العشــرين مــن منتــدى 
باماكــو التــي انعقــدت تحــت شــعار " أفريقيــا 2040: 
ــد  ــن الماضــي والمســتقبل"، جلســتين للنقــاش. وق بي
ســلط الخبــراء والباحثــون فــي الجلســة األول، التــي 
ــا  ــل للقضاي ــة: ح ــة والجهوي ــوان "الالمركزي ــل عن تحم
الجهويــة كوســيلة  الضــوء علــى أهميــة  األمنيــة؟"، 
ألقــوا  فيمــا  أفريقيــا.  فــي  األمنيــة  التحديــات  إلدارة 
عنــوان  تحمــل  التــي  الثانيــة  الجلســة  فــي  الضــوء 
ــى  ــة؟"، عل ــا التنمي ــة: حــل لقضاي ــة والجهوي "الالمركزي
المحليــة  للســلطات  المختلفــة  والصالحيــات  األدوار 
المغربيــة فــي مجــال التنميــة، مــع التركيــز علــى إدراج 
قضايــا التخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ والتكيــف معــه 
وإدارة مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة فــي عمليــة وضــع 

السياســات المحليــة وتنفيذهــا.   

20-22 فبراير 2020 

محمد الضريف، خبير بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد 

األزمة في منطقة الساحل ومكافحة اإلرهاب: التغلب على سوء التفاهم من أجل تآزر اإلجراءات ، باماكو ، مالي

"الالمركزية والجهوية: حل لقضايا التنمية؟"
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المغرب – إسبانيا: منظورات متقاطعة 
في جوار دينامي 

حوار الهجرة والتنقل بين إفريقيا واالتحاد األوروبي، مدريد، إسبانيا

27 يناير 2020 

إن موقــع المغــرب المتواجــد بيــن القارتيــن األفريقيــة واألوروبية 
يجعــل منــه مفتــرق طــرق حقيقــي، تكمــن أهميتــه فــي كونــه 
القارتيــن تعتبــر حاســمة فــي تطــوره  بيــن  طريقــًا تجاريــة 
التاريخــي والثقافــي. وعلــى مــدى العقــود األخيــرة، أصبحــت 
العالقــات الثنائيــة بيــن المغــرب وإســبانيا أوســع نطاقــًا وأعمــق 
وأكثــر ترابطــاً. حيــث تعتبــر إســبانيا المغــرب شــريكا رئيســيًا لهــا 
علــى عــدة أصعــدة، وينطبــق األمــر عينــه علــى المغــرب. ومــن 
أجــل مناقشــة هــذه الجوانــب باســتفاضة، وفــرت هــذه النــدوة 

المشــتركة التــي نظمهــا مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب 
الجديــد ومعهــد "البيــت العربــي" أرضيــة لتحليــل التحديــات التــي 
ــاد  ــبانيا واالتح ــع إس ــاون م ــرص التع ــذا ف ــرب وك ــا المغ يواجهه
األوروبــي مــن أجــل تحقيــق هــدف مشــترك فــي مجــال الهجــرة 
واألمــن واالقتصــاد. ونظــرًا لتقاربهمــا الجغرافــي، فــإن الشــراكة 
الروابــط السياســية  المغــرب وإســبانيا ال تعكــس قــوة  بيــن 
بصفتهمــا  للبلديــن  الرئيســي  الــدور  أيضــًا  وإنمــا  فحســب، 

ــا.  ــا وأوروب ــن أفريقي ــن بي محوري
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الجغرافيا السياسة العربية في 2020: 
أي مستقبل للشرق األوسط؟ 

أليساندرو مينوتو ريزو، رئيس مؤسسة كلية الدفاع بحلف الناتو

27 يوليو 2020 

كلمة ترحيب، روما، إيطاليا

فــي 27 يوليــو 2020، نظــم مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب 
ــف شــمال األطلســي  ــة حل ــع منظم ــرًا بشــراكة م ــد مؤتم الجدي
ــا  ــو تحــت شــعار "الجغرافي ــاع النات ــة دف ــو) ومؤسســة كلي (النات
السياســية العربيــة 2020: أي مســتقبل للشــرق األوســط؟" وقــد 
ركــزت هــذه الفعاليــة علــى المشــهد األمنــي المعقــد فــي العالــم 

العربــي خــالل الفتــرات التــي يخيــم عليهــا الغمــوض. 

وقــد تطرقــت الجلســة األولــى للتطــور الجغرافــي السياســي 
الــذي  النفــوذ  التنافــس علــى  فــي  إيــران  للمنطقــة، كــدور 
تعرفــه منطقــة الخليــج، ومســتقبل المثلــث اإليرانــي – الروســي 

– التركــي، والبدائــل التــي توجــد أمــام الســعودية مــن أجــل 
تشــكيل  وإعــادة  اليمــن  فــي  الحــرب  إلنهــاء  اســتراتيجية 
إعــادة  ونتائــج  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  فــي  هيمنتهــا 
الثانيــة فقــد  الجلســة  أمــا  العــراق وســوريا.  فــي  اإلعمــار 
تناولــت التنميــة االجتماعيــة واإلقليميــة مــن خــالل مناقشــة 
المواضيــع التاليــة: مســتقبل الــدول االســتبدادية، وإعــادة 
ــة العقــد االجتماعــي فــي ظــل تراجــع عائــدات النفــط،  هيكل
وتطــور دور المــرأة وحقوقهــا، وتعبئــة الشــباب المحــروم مــن 

حقوقــه فــي المشــاركة االجتماعيــة. 
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عقد 74 ندوة إلكترونية 

المشاركة في 84 ندوة إلكترونية

ــداًء   ــيء ابت ــر كل ش ــد-19"، تغي ــة "كوفي ــل جائح ــي ظ ف
مــن شــهر مــارس، مــا دفعنــا إلــى الوقــوف وإعــادة 
التفكيــر فــي أنشــطتنا بغيــة االســتمرار فــي تبــادل األفكار 
الصحيــة، اضطــر مركــز  األزمــة  واآلراء. وخــال هــذه 
السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد إلــى اللجــوء إلــى 
بدائــل عمليــة ومبتكــرة ورقميــة. وبمــا أنــه تــم إرجــاء أو 
ــا  ــا، ال ســيما إقامــة مؤتمراتن إلغــاء العديــد مــن فعالياتن
األطلســية  الحــوارات  كمؤتمــر  الحضوريــة  الرئيســية 
ــا،  والمؤتمــر الســنوي حــول الســام واألمــن فــي أفريقي
ــا   نتن ــي مكَّ ــة الت ــات الرقمي ــتخدام المنص ــا اس ــد ارتأين ق
مــن ضمــان اســتمرار نشــاطنا وفــي نفــس الوقــت احتــرام 

ــدة. ــة الجدي ــر الصحي التدابي
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دورة إلكترونية خاصة 

لقــد غّيــرت جائحــة "كوفيــد-19" توجهاتنــا بشــكل ســريع فــي وقــت يحــاول فيــه العالــم 
مواجهــة عواقبهــا وتحدياتهــا. وقــد قررنــا فــي مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديد 
ــر  ــل افتراضــي لمؤتم ــم بدي ــاء لتقدي ــا هــذا الوب ــي فرضه ــة الت ــام الفرصــة الرقمي اغتن
الحــوارات األطلســية. وفــي هــذا اإلطــار نظــم مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد 
محادثــات الحــوارات األطلســية عبــر اإلنترنــت لعــام 2020، مــن خــالل تكييــف صيغتــه مــع 

الوضــع الرقمــي الجديــد. 

مــن اليســار إلــى اليميــن: نكوســانا دونالــد مويــو، مؤســس ورئيــس مجلــس إدارة معهــد مانديــال لدراســات 
التنميــة ؛ أودواك أميمــو ، صحفيــة ومستشــارة ؛ دانييــا فاريــا، عضــوة مجلــس األرجنتيــن للشــؤون 
ــاردو ســورج ، مديــر مركــز إدلشــتاين  الدوليــة ؛ حفصــة أبيــوال، رئيســة منظمــة المــرأة فــي أفريقيــا ؛ برن

ــة. للبحــوث االجتماعي

مــن اليســار إلــى اليميــن: فيديريكــو رامــون بويرتــا، رئيــس األرجنتيــن الســابق؛ جميــل معــوض، رئيــس 
ــب  ــل ؛ كات ــي إن إن البرازي ــة، س ــل ومراســل للشــؤون الدولي ــانتانا، محل ــال س االكــوادور الســابق؛ لوريف

ــز ، رئيــس كوســتاريكا الســابق. ــل رودريغي ــل أنخي عمــود ، O Estado de São Paulo ؛ ميغي

ــق  ــد الح ــكي، مؤســس Trace and True Africa ؛ عب ــود جرونتس ــن: كل ــى اليمي مــن اليســار إل
 Banco de Desenvolvimento de Minas باســو زميل أول ؛ ســيرجيو سوشودولســكي ، رئيس
ــدا ، مؤســس  Gerais ؛ عــادل المدنــي ، خبيــر تنميــة القطــاع الخــاص ، Enable ؛ باتريشــيا أان

ورئيســة تنفيذيــة، LYDEXPERIENCE ؛ عبــد اهلل كوليبالــي ، رئيــس منتــدى باماكــو.

كريم العيناوي، الرئيس التنفيذي

w w w . a d . p o l i c y c e n t e r . m a

لمعرفة المزيد، يرجى 
مسح الرمز 

محادثات الحوارات األطلسية 
نوفمبر - ديسمبر 2020 
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8040
مثلــت محادثــات الحــوارات األطلســية التاســعة مــن مؤتمــر الحــوارات األطلســية حيــث تضمنــت 17 نــدوة إلكترونيــة انعقــدت 

مــا بيــن نوفمبــر وديســمبر 2020؛  
  

وقــد تابــع أزيــد مــن 25 ألــف مســتخدمًا لشــبكة اإلنترنــت مــن 160 بلــدًا هــذه النــدوات اإللكترونية عبــر "يوتيوب" و"فيســبوك" 
و"تويتر". 

  
ــي ظــل  ــا ف ــا بلدانن ــي تواجهه ــة الت ــى المشــاكل الملح ــذه الســنة الضــوء عل ــوارات األطلســية له ــات الح ــت محادث ــا ألق كم
ــة  ــدوات اإللكتروني ــت الن ــد تناول ــوب. هــذا وق ــف فــي الشــمال وفــي الجن ــا بشــكل مختل ــم التعامــل معه ــي ت الجائحــة، والت

ــة:  ــع التالي المواضي
  

لمحة عامة حول الجائحة من الشمال والجنوب؛   .1
جغرافيا االستياءات في الجنوب العالمي؛   .2

صعود آسيا: الدروس المستفادة؛   .3
قدرات القطاع الصحي بصفتها وسيلة جديدة لتحقيق القوة؛   .4

الجائحة األخرى: العنصرية النسقية في زمن "كوفيد-19"؛   .5
الصحة العمومية: مجال جديد لعمل المنظمات والتحالفات العسكرية؛   .6

الدول ومستقبل الديمقراطية؛   .7
التعاون العالمي بغية حل األزمات العالمية؛   .8

دول الرفاه في منطقة الجنوب العالمي: عودة الغائب الكبير؟   .9
في زمن الجوائح: هل نهتم بإنقاذ األرواح أم االقتصاد؟   .10

ما الذي تعنيه االنتخابات األمريكية للمنطقة األطلسية الكبرى؟   .11
عصر المعلومات (التضليلية)؛   .12

جائحة "كوفيد-19" والتجارة الدولية؛   .13
دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إدارة األزمات العالمية؛   .14

تأثير جائحة "كوفيد-19" على أسواق الطاقة ومسار االنتقال الطاقي؛   .15
الصحة العقلية في زمن األزمة؛   .16

أمريكا الالتينية ما بعد "كوفيد-19": مناقشة مع رؤساء سابقين لدول من أمريكا الالتينية.   .17

جنسية متحدثاً 

بخصوص مؤتمر الحوارات األطلسية

الحوارات األطلسية هو المؤتمر السنوي الرئيسي الذي ينظمه مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ويهدف إلى 
تغيير الخطاب المتداول وتوفير منصة للحوار بين شمال وجنوب منطقة المحيط األطلسي. ويقدم مؤتمر الحوارات 
األطلسية، الذي يضم 450 مشاركًا من أكثر من 60 جنسية، فرصة فريدة لحوار مفتوح بين دول منطقة المحيط 

األطلسي بشكل عام. 
  

لمزيد من المعلومات حول مؤتمر الحوارات األطلسية، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للمؤتمر: 
 www.ad.policycenter.ma
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23 - 25 سبتمبر 2020 

نظــم مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد دورة إلكترونيــة خاصــة مــن المؤتمــر الســنوي حــول الســالم واألمــن فــي 
أفريقيــا مــن 23 إلــى 25 ســبتمبر 2020. 

وتناولــت هــذه الــدورة الخاصــة مــن المؤتمــر مســألة  "جائحــة 'كوفيــد-19' واألمــن فــي أفريقيــا"، مــع التركيــز علــى األمــن 
البشــري، دور وتأثيــر الجماعــات المســلحة غيــر الحكوميــة وتأثيرهــا واألمــن الخــاص. 

  
ويهــدف المؤتمــر إلــى توفيــر فضــاء لتبــادل المعرفــة والخبــرات، حيــث ضــم ممثليــن عــن منظمــات دوليــة وإقليميــة وخبــراء 
وسياســيين وجهــات فاعلــة فــي المجتمــع المدنــي مــن أجــل تقييــم تنفيــذ التدابيــر األمنيــة المتعلقــة بجائحــة "كوفيــد-19"، 
ــة  ــاد األمني ــاة األبع ــن مراع ــن م ــل التمك ــن أج ــدول، م ــرة لتحســين أداء ال ــة والمبتك ــراءات الفعال ــر اإلج ــاول المؤتم ــا تن كم

المرتبطــة بالجائحــة بشــكل أفضــل. 
  

وقــد تــم تنظيــم أربــع حلقــات نقــاش فــي المؤتمــر الســنوي حــول الســالم واألمــن فــي أفريقيــا 
وضمــت 20 متحدثــًا تطرقــوا للمواضيــع التاليــة: قطــاع األمــن فــي أفريقيــا خــالل أزمــة "كوفيد-19" 
الصحيــة ومــا بعدهــا؛ وخوصصــة العنــف فــي أفريقيــا: الجماعــات المســلحة غيــر الحكوميــة واألمــن 

الخــاص؛ ومؤشــر األمــن البشــري فــي أفريقيــا؛ ومؤشــر الســالم العالمــي. 
  

وقد تابع هذه الندوات اإللكترونية أكثر من 9 آالف مستخدم
لشبكة اإلنترنت على "يوتيوب" و"فيسبوك" و"تويتر". 

لمعرفة المزيد، يرجى 
مسح الرمز 

مــن اليســار إلــى اليميــن: عبــد الحــق باســو، زميــل أول ؛ ســيرج ســتروبانتس، مديــر أوروبــا والشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، معهــد االقتصــاد والســالم ؛ أميــرة 
عيســى، صحفيــة، راديــو كنــدا بهيئــة اإلذاعــة الكنديــة ؛ محمــد صالــح النظيــف، رئيــس بعثــة مينوســما ووزيــر الشــؤون الخارجيــة الســابق فــي تشــاد ؛ رامــا يــاد، زميلــة 

أولــى ، المجلــس األطلســي.

مؤشر السالم العالمي، زووم

المؤتمر السنوي حول 
السالم واألمن في أفريقيا 
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حديث الثالثاء التابع لمركز السياسات 
من أجل الجنوب الجديد 

"حديــث الثالثــاء" عبــارة عــن برنامج أســبوعي نســتضيف 
مــن خاللــه خبــراء وباحثيــن لتحليــل عــدد مــن القضايــا 
السوســيو-اقتصادية والسياســية ســواء علــى المســتوى 
شــبكاتنا  علــى  مباشــرة  وُيبــث  الدولــي  أو  المحلــي 

االجتماعيــة. 
  

بــدأت الفكــرة مــع بدايــة الحجــر الصحــي ومــا ترتــب عنــه 
مــن تغييــر فــي نمــط االشــتغال ممــا جعــل المركــز ينظــم 
األزمــة  آثــار  باألســاس  تهــم  محادثــات  دوري  بشــكل 
الصحيــة علــى مختلــف المجــاالت والقطاعــات وطــرق تعامــل مختلــف الفاعليــن معهــا إلــى 
أن صــار البرنامــج موعــدًا أســبوعيًا تفاعليــًا مــع متتبعينــا علــى صفحاتنــا االجتماعيــة. خــالل 
موســمين ســجلنا مــا مجموُعــه 24 حلقــة بمشــاركة 59 ضيفــًا مــع 52 تغطيــة إعالميــة وطنيــًا 

ودوليــًا. 

لمعرفة المزيد، يرجى 
مسح الرمز 

 مــن اليســار إلــى اليميــن: عبــد اهلل ســرحان، األميــن العــام الســابق للمجلــس األعلــى للحســابات؛ إيمــان لهريــش، مســؤولة عــن البرامــج؛
ثريا لحرش، منسقة المجموعة البرلمانية لالتحاد الديمقراطي للشغل في مجلس المستشارين

أزمة كورونا وتدبير مالية 2021، مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، الرباط، المغرب
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الدورة التاسعة من الحوارات االستراتيجية 

ينظــم مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد ومركــز العلــوم الجيو-سياســية التابــع للمدرســة العليــا للتجــارة كل ســنة 
دورتيــن مــن الحــوارات االســتراتيجية، منــذ ســنة 2016. وتضــم منصــة التحليــل والتبــادل هــذه خبــراء وباحثيــن مــن مختلــف 
مجامــع الفكــر والمجــال األكاديمــي والممارســين وصنــاع القــرار السياســي لمناقشــة القضايــا الجغرافيــة السياســية واألمنيــة 
الرئيســية علــى المســتوى الدولــي، فضــاًل عــن القضايــا المهمــة المشــتركة بيــن أوروبــا وأفريقيــا. وفــي هــذه الســنة، انعقــدت 
الــدورة التاســعة مــن الحــوارات االســتراتيجية فــي جلســتين إلكترونيتيــن تحــت عنــوان "تفــكك العولمــة"، وذلــك فــي يــوم 27 

أكتوبــر 2020. 

لمعرفة المزيد، يرجى 
مسح الرمز 

مــن اليســار إلــى اليميــن: أوجيــن بيــرغ، الســفير الســابق والباحــث، مركــز HEC للجغرافيــا السياســية؛ فرانســوا بــاروان، أســتاذ مســاعد، المدرســة العليــا للتجــارة فــي 
باريــس؛ باســكال تشــينيو ، مديــر مركــز HEC للجغرافيــا السياســية ؛ أوديــل كاباليــرو ، مديــرة المشــاريع االســتراتيجية الدوليــة ، المدرســة العليــا للتجــارة فــي باريــس؛ 

هنــري لويــس فيــدي ، زميــل أول ، مركــز السياســات للجنــوب الجديــد وأســتاذ فخــري بالمدرســة العليــا للتجــارة فــي باريــس.

النماذج الجديدة للنظام العالمي: بين العولمة والحمائية ، زووم

27 أكتوبر 2020 
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البحر األحمر والساحل: ساحة للتنافس 
بين القوى األجنبية 

شــارك مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد مــع المجلــس األطلســي (مركــز أفريقيــا) فــي تقريريــن يستكشــفان األدوار 
المســتجدة للقــوى الخارجيــة التقليديــة والناشــئة فــي أفريقيــا مــا بعــد "كوفيــد-19". وقــد وصــف مركــز السياســات فــي تقريره 
الــذي يحمــل عنــوان: القــوى الناشــئة فــي أفريقيــا: الدوافــع الرئيســية والمصالــح المتباينــة واآلفــاق المســتقبلية، كيــف تشــق 
القــوى الناشــئة طريقهــا إلــى األســواق األفريقيــة، مــا يزيــد أعبــاء منطقــة تــرزح بالفعــل تحــت وطــأة تحديــات أمنيــة. هــذا 
ويركــز التقريــر التكميلــي للمجلــس األطلســي، الــذي يحمــل عنــوان الوكالــة األفريقيــة فــي الحــرب البــاردة الجديــدة: تنافــس 
ــي تدعــم  ــا الت ــة ألفريقي ــة التقليدي ــى القــوى الخارجي ــد-19"، عل ــد "كوفي ــا بع ــة فــي المشــهد األفريقــي م القــوى التقليدي
النقــاط االقتصاديــة واألمنيــة الحاســمة، والتــي يمكــن أن تتولــد عنهــا "حــرب بــاردة جديــدة"، مشــيرًا بتفــاؤل إلــى الهامــش 

الكبيــر للمنــاورة فــي أفريقيــا فــي مجــاالت حساســة مثــل الديــون الصينيــة والمنافســة التكنولوجيــة العالميــة. 

وفــي هــذا اإلطــار، نظــم مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديد، بشــراكة مــع المجلس األطلســي، 
ندوتيــن إلكترونيتيــن إقليميتيــن مــن 14 الــى 16 ديســمبر. وقــد ركــزت الجلســة األولــى علــى القــرن 
األفريقــي والبحــر األحمــر، حيــث ينتهــي الصــراع فــي منطقــة تيغــراي اإلثيوبيــة بالمــوازاة مــع تهافــت 
مســبق نحــو تحقيــق النفــوذ االقتصــادي واألمنــي. فــي حيــن شــهدت الجلســة الثانيــة نقاشــاً حــول 

منطقــة الســاحل التــي قامــت الواليــات المتحــدة بإعــالن انســحابها منهــا رغــم تصاعــد العنــف. 
لمعرفة المزيد، يرجى 

مسح الرمز 

مــن اليســار إلــى اليميــن: مهــا ســكاح ، باحثــة فــي العالقــات الدوليــة ؛ خالــد الشــكراوي، زميــل أول ؛ غابرييــل نيجاتــو، المديــر العــام الســابق لبنــك التنميــة األفريقــي ؛ 
زميــل أول، مركــز أفريقيــا، المجلــس األطلســي ؛ برونويــن بروتــون، مديــرة البرامــج والدراســات، مركــز أفريقيــا ، المجلــس األطلســي.

منافسة القوى الخارجية بالبحر األحمر والساحل، زووم

14 - 16 ديسمبر 2020 
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الشباب وجائحة "كوفيد-19": تحديات العمالة 
في شمال أفريقيا 

ــوان  ــة تحــت عن ــدوة إلكتروني ــي، ن ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــد، بشــراكة م ــوب الجدي ــن أجــل الجن ــز السياســات م نظــم مرك
"الشــباب وجائحــة 'كوفيــد-19': تحديــات العمالــة فــي شــمال أفريقيــا". لقــد تركــت الجائحــة الحاليــة أثــرًا ال مثيــل لــه علــى 
المجتمــع، مــن الصعــب تقييمــه بشــكل كامــل. ويعتبــر الركــود االقتصــادي فــي العديــد مــن البلــدان أمــرا حتميــا حيــث يؤثــر 
بشــدة علــى الفئــات األكثــر هشاشــة. ومــن هــذا المنطلــق، تتوقــع منظمــة العمــل الدوليــة أن الشــباب هــم األكثــر عرضــة 

ــر الجائحــة علــى المســتويين االجتماعــي واالقتصــادي.  للشــعور بتأثي

لذلــك، فمــن الطبيعــي أن يتــم طــرح عــدد مــن األســئلة خــالل النقــاش العــام. وفــي هــذا الســياق، تــم تنظيــم النقاشــات 
اســتنادًا إلــى زاويتيــن مــن تحليــل: 

1.   تحديد اآلثار االجتماعية واالقتصادية لـ"كوفيد-19" على الشباب في شمال أفريقيا؛ 
2.  تحديد اإلصاحات التي يجب القيام بها، ال سيما في قطاعي العمالة والتعليم. 

ــى  ــت عل ــف و600 مســتخدم لشــبكة اإلنترن ــن 23 أل ــر م ــة أكث ــدوة اإللكتروني ــع هــذه الن ــد تاب وق
"يوتيــوب" و"فيســبوك" و"تويتــر". 

لمعرفة المزيد، يرجى 
مسح الرمز 

ــور الكعبــي، المديــرة التنفيــذي لجمعيتــي ؛   مــن اليســار إلــى اليميــن: جهــاد أزور، مديــر منطقــة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى، صنــدوق النقــد الدولــي ؛ ن
 EMPEOPLE ثريا بنلفقيه ، المؤسسة والرئيس التنفيذي لشركة

الشباب وكوفيد19: تحديات التشغيل في شمال إفريقيا، زووم

04 يونيو 2020 
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سلسلة مؤتمرات بمناسبة الذكرى الخامسة 
والسبعين إلنشاء األمم المتحدة 

لالحتفــال بالذكــرى الســنوية الخامســة والســبعين إلنشــاء األمــم المتحــدة، أطلــق مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد 
سلســلة مــن النــدوات اإللكترونيــة التــي تناولــت أربــع قضايــا رئيســية بالنســبة للمنظمــة. 

وتضمنــت هــذه السلســلة نــدوات إلكترونيــة حــول القضايــا التاليــة: األمــم المتحــدة: حصــن للســلم واألمــن الدولييــن؛ هــل 
ــانية  ــا؟؛ إنس ــي حله ــر ف ــب دورًا أكب ــدة أن تلع ــم المتح ــن لأم ــف يمك ــة، وكي ــات التنمي ــى تحدي ــب عل ــن التغل ــًا ال يمك حق
ــة  ــا: لمــاذا تعــد األمــم المتحــدة ضروري ــد لحضارتن ــر تهدي ــة حقــوق اإلنســان؛ أكب مشــتركة: دور األمــم المتحــدة فــي حماي

ــاخ.  ــر المن لمعالجــة تغي

وبمناســبة هــذا االحتفــال، نظــم أيضــًا مركــز سياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد نــدوة إلكترونيــة 
مشــتركة بشــراكة مــع مركــز األمــم المتحــدة لإعــالم فــي الربــاط بالمغــرب، تحــت شــعار "الذكــرى 
الخامســة والســبعون إلنشــاء األمــم المتحــدة: المســتقبل الــذي َنْصُبــو إليــه، واألمــم المتحــدة التــي 
نحتاجهــا، مــن منظــور مغربــي". وســلطت هــذه النــدوة اإللكترونيــة الضــوء علــى إنجــازات األمــم 

المتحــدة فــي المغــرب علــى مــدى 75 ســنة. 

لمعرفة المزيد، يرجى 
مسح الرمز 

مــن اليســار إلــى اليميــن: فتحــي دبابــي، مديــر مركــز األمــم المتحــدة لإعــالم فــي الربــاط ؛ بــدر عليــوة، رئيــس اللجنــة الدوليــة لالتحــاد العــام للمقــاوالت المغربيــة؛ 
الحســن زاهــد، نائــب مديــر ســابق، إدارة األمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة. محمــد زكريــاء أبــو الذهــب، أســتاذ القانــون العــام والعلــوم السياســية بجامعــة محمــد 
ــج ، منســقة مشــروع وطنــي، مؤسســة فريدريــش ناومــان مــن أجــل الحريــة ؛ نزهــة الشــقروني ،  الخامــس بالربــاط؛ محمــد لوليشــكي، زميــل أول ؛ شــيماء برجي

زميلــة أولــى

حوار الذكرى الخامسة والسبعين لأمم المتحدة: المستقبل الذي نريده ، نحن بحاجة إلى أمم المتحدة، منظور مغربي ، زووم

14 - 20 - 22 - 27 أكتوبر 2020 
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منتدى "ميدثينك MedThink 5( "5+5+5(: من 
األزمة إلى االنتعاش في غرب البحر األبيض 

المتوسط: التحديات والفرص على درب النمو 
المستدام ما بعد "كوفيد-19" 

11 نوفمبر 2020 

فــي إطــار شــبكة "ميدثينــك 5+5" لمجامــع الفكــر فــي منطقــة غــرب البحــر األبيــض المتوســط، نظــم المعهــد األوروبــي 
للبحــر األبيــض المتوســط (IEMed) ومركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد هــذه النــدوة اإللكترونيــة بهــدف تحليــل 
الوضــع االقتصــادي الناتــج عــن أزمــة "كوفيــد-19" فــي دول "حــوار 5+5". كمــا أتــاح هــذا اللقــاء فرصــة لمناقشــة آفــاق 
االنتعــاش االقتصــادي فــي ضــوء الخطــط التــي أعلنــت عنهــا مختلــف حكومــات دول غــرب البحــر األبيــض المتوســط مــن 

أجــل إيجــاد ســبيل للنمــو االقتصــادي والتوظيــف. 

لمعرفة المزيد، يرجى 
مسح الرمز 

مــن اليســار إلــى اليميــن: ســينين فلورنســا، رئيــس اللجنــة التنفيذيــة، IEMed ؛ يحيــى الزبيــر ، أســتاذ العالقــات الدوليــة ، كليــة كيــدج لأعمــال ؛ كريــم العينــاوي 
ــر العــام للدبلوماســية  ــو ، المدي ــدي، زميــل أول ؛ لويــس أوســكار مورين ــي جعي ــا جيوفانيتــي، نائبــة رئيــس جامعــة فلورنســا ؛ العرب الرئيــس التنفيــذي ؛ جيورجي

ــة اإلســبانية. ــة ، وزارة الخارجي االقتصادي
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شمال أفريقيا في العالقات الجغرافية السياسية 
بين أوروبا وأفريقيا: عين على البعد الخاص 

بالهجرة والتنقل 
7 أكتوبر 2020 

ــي  ــوار السياس ــج الح ــاور" (برنام ــراد آدين ــة " كون ــع مؤسس ــراكة م ــد، بش ــوب الجدي ــل الجن ــن أج ــات م ــز السياس ــم مرك نظ
اإلقليمــي لجنــوب المتوســط)، نــدوة إلكترونيــة حــول موضــوع "دور شــمال أفريقيــا فــي العالقــات الجغرافيــة السياســية بيــن 

أوروبــا وأفريقيــا: نظــرة علــى البعــد الخــاص للهجــرة والتنقــل". 

وســلطت حلقــة النقــاش االفتراضيــة الضــوء علــى الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه دول شــمال أفريقيــا فــي ســد الفجــوة بيــن 
أوروبــا وأفريقيــا جنــوب الصحــراء فيمــا يتعلــق بمســألة الهجــرة. وتمحــورت النقاشــات حــول ثالثــة مواضيــع رئيســية: مــا وراء 
الجيــران، الحــوار مــع جيــران الجيــران؛ فهــم الثابــت والمتحــول فــي العالقــة بيــن أفريقيــا وأوروبــا؛ مــا هــي اآلفــاق الجغرافيــة 

السياســية مــا قبــل انعقــاد قمــة االتحــاد األوروبــي وأفريقيــا فــي أكتوبــر؟ 

لمعرفة المزيد، يرجى 
مسح الرمز 

ــر البرنامــج اإلقليمــي للحــوار السياســي فــي جنــوب البحــر األبيــض المتوســط، Konrad Adenauer Stiftung ؛ بشــرى  ــك، مدي ــى اليميــن: تومــاس فول مــن اليســار إل
الرحمونــي ، مديــرة األبحــاث والشــراكات والفعاليــات؛ لينديــل نانزيــل ميليلــو ، زميــل أبحــاث دكتــوراه ومديــر مشــروع Xenowatch ، المركــز األفريقــي للهجــرة والمجتمــع 

، جامعــة ويتواترســراند ؛ إيفــان مارتــن ، زميــل أول ؛ حســن بوبكــري ، رئيــس مركــز تونــس للهجــرة واللجــوء؛ محمــد ليمــام، أســتاذ مســاعد، جامعــة سوســة.

العالقات الجيوسياسية بين أوروبا وأفريقيا بشمال إفريقيا: التركيز على الهجرة والتنقل؛ زووم
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مجتمع مقسم: الديناميات الداخلية للصراع 
الليبي 

نظــم مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد ومعهــد الشــرق األوســط و"مؤسســة كونــراد آدينــاور" (البرنامــج اإلقليمــي 
للحــوار السياســي فــي جنــوب البحــر األبيــض المتوســط) نــدوة إلكترونيــة مشــتركة لمناقشــة االنقســامات الداخليــة داخــل 
المجتمــع المدنــي الليبــي وكيــف لعبــت المؤسســات السياســية أيضــًا دورًا أساســيًا فــي زعزعــة االســتقرار منــذ ســقوط معمــر 

القذافــي فــي ســنة 2012. 

إن الحوكمــة فــي ليبيــا تعانــي مــن االنقســام، مــع وجــود عــدد قليــل جــدًا مــن الجهــات الفاعلــة الوطنيــة القويــة، كمــا أنهــا 
تفتقــر إلــى مؤسســات سياســية تتســم بالشــرعية فــي نظــر الليبييــن جميعــًا. ويشــمل الصــراع الدائــر العديــد مــن الجهــات 
الفاعلــة المحليــة والقبليــة المتنافســة، بمــا فــي ذلــك الجهــات الفاعلــة التــي عبــرت عــن معارضتهــا للســالم أو المصالحــة، إال 

فــي حالــة تحقيقهــا للنصــر التــام. 

وقــد تمــت مناقشــة األســئلة التاليــة: مــا هــي أهــم المعيقــات التــي تقــف أمــام االســتقرار؟  
ــي  ــف يمكــن للمجتمــع الدول ــا تأســيس مؤسســاتها السياســية؟  كي ــى ليبي ــن عل ــف يتعي كي

ــة؟  ــادة ليبي ــة الســالم بقي دعــم عملي

لمعرفة المزيد، يرجى 
مسح الرمز 

مــن اليســار إلــى اليميــن: تومــاس فولــك ؛ ليــن إشــمايل ، زميلــة أولــى ؛ جيســون بــاك ، باحــث غيــر مقيــم، معهــد الشــرق األوســط ؛ مؤســس شــركة ليبيــا أناليزيــس 
LLC ؛ محمــد دوردة ، شــريك مؤســس لمكتــب ليبيــا Libya Desk؛ يونــس أبويــوب ، مديــر قســم الحكامــة وبنــاء الدولــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا 
ــر مقيــم ،  ــادي ، زميــل أول غي ــن ب ــا ؛ عمــاد الدي ــر المستشــارين السياســيين الســابق للممثــل الخــاص لأميــن العــام لأمــم المتحــدة فــي ليبي ، األمــم المتحــدة ؛ كبي
 Evolv ــك ، مؤســس ــدا كادلي ــا ؛ أمان ــد الشــرق األوســط ؛ المبعــوث األمريكــي الخــاص الســابق لليبي ــم ، معه ــر مقي ــر ، باحــث غي ــان وين ــس األطلســي ؛ جوناث المجل
Governance ؛ كريــم مــزران ، زميــل أول مقيــم ، المجلــس األطلســي ؛ جيرالــد فيرســتين ، نائــب الرئيــس، معهــد الشــرق األوســط ؛ محمــد الجــرح، مؤســس  ليبيــا 

لأبحــاث واالستشــارات ؛ بشــرى رحمونــي.

مجتمع مقسم: الديناميات الداخلية للصراع الليبي ؛ زووم

19 أكتوبر 2020 

كترونية
ت اإلل

الندوا

72



التـــقـــريــــر
الــســنـــوي
2020

يتعــاون مختبــر عبــد اللطيــف جميــل لمكافحــة الفقــر (J-PAL( وبرنامــج "األدلــة مــن أجــل تصميــم السياســات" (EPoD) التابــع 
لمدرســة هارفــارد كينيــدي مــع وكالــة حســاب تحــدي األلفيــة (MCA) المغربيــة إلطــالق "مختبــر التوظيــف" لمــدة عاميــن. 
وتهــدف هــذه المبــادرة، التــي يســتضيفها مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، إلــى تعزيــز القــدرات الوطنيــة فــي 
تقييــم واســتخدام األدلــة والبيانــات العلميــة األكثــر موثوقيــة لتطويــر وتنفيــذ سياســات خاصــة بالتوظيــف وســوق العمــل 
ــث  ــات ســوق العمــل مــن حي ــا وتأثيرهــا ومواجهــة تحدي ــا فــي تحســين كفاءته ــن الهــدف منه ــة". وَيكُم ــى األدل "قائمــة عل

إحــداث فــرص العمــل واإلبقــاء عليهــا. 
  

وتعمــل الدراســات التــي تجريهــا فــرق البحــث بالتعــاون مــع شــركاء مغاربــة علــى تعزيــز نقــل المعرفــة والمشــاركة والتعلــم 
مــن قبــل المؤسســات الوطنيــة. كمــا أنهــا تتعلــق ببنــاء قــدرات الشــركاء المؤسســاتيين والخبــراء والمهنييــن المحلييــن فــي 
مجــال إنتــاج واســتخدام األدلــة فــي عمليــة تطويــر وتنفيــذ السياســات العامــة المتعلقــة بالتوظيــف وســوق العمــل. وأخيــرًا، 
يتعلــق األمــر بنشــر وتبــادل المعرفــة مــن خــالل إيصــال نتائــج البحــوث والمعرفــة ذات الصلــة بسياســات التوظيــف وســوق 

العمــل إلــى األطــراف المعنيــة. 
  

مقاربة مختبر التوظيف 
  

ســيعمل مختبــر التوظيــف علــى أربعــة مكونــات تكميليــة مــن شــأنها أن تســاعد فــي خلــق ثقافــة سياســاتية قائمــة علــى 
األدلــة والتأكــد مــن أن برامــج ســوق الشــغل قائــم علــى األدلــة: 

  
1.  تحديــد األولويــات السياســاتية: ســيعمل مختبــر التوظيــف مــع صانعــي السياســات علــى تشــخيص التحديــات السياســاتية 
الرئيســية – ال ســيما تلــك التــي تفاقمــت بســبب جائحــة "كوفيــد-19" – باإلضافــة إلــى تحديــد البيانــات وإبــراز الفجــوات 

المعرفيــة وترتيبهــا حســب األولويــة. 

2.  بنــاء القــدرات الخاصــة باســتخدام األدلــة: ســينظم مختبــر التوظيــف أوراش عمــل تدريبيــة وفعاليــات حــول كيفيــة 
ــى التوالــي  ــب الطلــب عل ــدورات التدريبيــة حس ــيتم تقديــم ال ــات. وس ــع السياس ــي صن ــتخراج واســتخدام األدلــة ف اس
للباحثيــن والمتدربيــن فــي الوظيفــة العموميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والموظفيــن فــي مســتويات مختلفــة لتكويــن 

ــم السياســات والبرامــج.  ــة فــي تصمي ــة اســتخدام األدل فهــم واســع لكيفي

ــذ مجموعــة مــن  ــم وتنفي ــف بتصمي ــر التوظي ــاون مــع شــركائه السياســيين، ســيقوم مختب ــر: بالتع 3.  إجــراء تقييمــات األث
ــات السياســاتية المحــددة.  ــى األولوي ــي ســتركز عل ــر الصارمــة الت تقييمــات األث

4.  تبــادل األدلــة لتدعيــم السياســات: سيتقاســم مختبــر التوظيــف نتائــج األبحــاث مــع مجموعــة كبيــرة مــن األطــراف المعنيــة 
مــن خــالل نــدوة سياســية واســعة النطــاق تغطيــة إعالميــة عبــر قنــوات االتصــال اإللكترونيــة. 

إطالق مختبر 
التوظيف - المغرب 
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حديث الثالثاء• 
 

المغرب في مواجهة جائحة كورونا • 
التحديات األمنية في أفريقيا في ظل جائحة كورونا • 
تحديات رفع الحجر الصحي في المغرب • 
دور اإلعالم في تدبير أزمة كورونا • 
دور وسائل التكنولوجيا الحديثة في ظل أزمة كورونا • 
االقتصاد االجتماعي والتضامني في المغرب: أي إمكانيات للقطاع الثالث في ظل الجائحة • 
تحديات تدبير أزمة كورونا على المستوى المحلي في المغرب • 
آثار أزمة كورونا على مقاربة النوع • 
آثار أزمة كورونا على الفرد واألسرة • 
آثار أزمة كورونا على دينامية محاربة التغيرات المناخية • 
أزمة كورونا وتدبير ميزانية 2021 • 
الدولة على محك فيروس كورونا المستجد • 
أي تحول في دور الدولة على ضوء أزمة كورونا • 
حلقة خاصة: تقديم التقرير السنوي لجيوسياسية أفريقيا   • 
تحديات الوسط القروي في ظل أزمة كورونا • 
أي نموذج للحياة العامة بعد جائحة كورونا؟ • 
ريادة األعمال من طرف الشباب في المغرب: أي آفاق وتحديات؟ • 
الدخول المدرسي في ظل أزمة كورونا • 
الثابت والمتحول في السياسة الخارجية األمريكية بعد االنتخابات الرئاسية • 
محاربة العنف القائم على النوع االجتماعي: بين المكتسبات والصعوبات • 
التلقيح ضد كورونا في المغرب: أي استراتيجية؟ • 
المجتمع المدني في تفعيل السياسات العمومية • 
أجندة المرأة والسالم واألمن: أي تقييم؟ • 

االقتصاد السياسي في العالقات بين بلدان الشمال والجنوب في ظل جائحة "كوفيد-19" • 
ــة •  ــي الجامع ــرة ف ــتاذة محاض ــك، أس ــونيا ليغوريلي ــرة"، س ــة صغي ــة لدول ــية عمالق ــي: دبلوماس ــاب "جيبوت ــم كت تقدي

ــل  ــة بلي الكاثوليكي
هــل ترجــح جائحــة "كوفيــد-19" كفــة الطمــوح الجغرافــي السياســي الصينــي؟ عــرض قدمــه ماركــوس فريتــاس وليــن • 

إشــمائيل، زميــالن أوالن بمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد 
الدولة: استراتيجيات الخروج من األزمة • 
حوارات المؤتمر السنوي حول السالم واألمن في أفريقيا: جائحة "كوفيد-19" واألمن في أفريقيا • 
هل تحديات التنمية مستعصية فعاًل؟ كيف يمكن لأمم المتحدة أن تلعب دورًا أكبر في حلها • 
دور المجتمع المدني في مكافحة فيروس كورونا: األساسيات والتماسك االجتماعي • 
إنسانية مشتركة: مسؤولية األمم المتحدة في حماية حقوق اإلنسان • 
أكبر تهديد لحضارتنا: لماذا تعد األمم المتحدة ضرورية لمكافحة تغير المناخ • 
األمم المتحدة: حصن للسلم واألمن الدوليين • 
سياسات االقتصاد الكلي في زمن "كوفيد-19" في األسواق الناشئة: دروس أولية • 
محادثات الحوارات األطلسية لسنة 2020: مناقشة افتتاحية: نظرة على أزمة " كوفيد-19" من الشمال والجنوب • 
محادثات الحوارات األطلسية لسنة 2020: جائحة "كوفيد-19" من منظور جنوب أطلسي • 
محادثات الحوارات األطلسية لسنة 2020: جغرافيا االستياءات في الجنوب العالمي • 

الندوات اإللكترونية المنظمة من قبل مركز 
السياسات من أجل الجنوب الجديد

كترونية
ت اإلل

الندوا
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ــة مدرســة الحكامــة واالقتصــاد •  ــة قدمــاء طلب ــة مــن أجــل مغــرب الغــد؟ | بشــراكة مــع جمعي أي اســتراتيجية صناعي
(EGE Alumni)، المغــرب 

السياســات االقتصاديــة لتحقيــق االنتعــاش مــا بعــد" كوفيــد-19": وجهــات نظــر متقاطعــة | بشــراكة مــع مختبــر • 
االقتصــاد التطبيقــي (LEA) التابــع لكليــة العلــوم القانونيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة بالربــاط - أكــدال، المغــرب 

سلســلة النــدوات اإللكترونيــة بعنــوان "المجتمعــات التــي نريدهــا: الصحــة العقليــة والدعــم النفســي واالجتماعــي • 
لتعزيــز الصمــود فــي ســياقات األزمــة والهشاشــة" | بشــراكة مــع منظمــة العالــم اإلســالمي للتربيــة والعلــوم والثقافــة 

(ICESCO)، المغــرب 
ــي •  ــدة الت ــم المتح ــه، واألم ــو إلي ــذي نصب ــتقبل ال ــدة: المس ــم المتح ــاء األم ــبعين إلنش ــخامسة والس ــرى الـ ــوار الذك ح

ــرب  ــاط، المغ ــالم بالرب ــدة لإع ــم المتح ــز األم ــع مرك ــراكة م ــي | بش ــور مغرب ــا، منظ نحتاجه
أكاديمية 2063 | بشراكة مع منظمة أطلس للتنمية (Atlas4dev)، المغرب • 
ــة •  ــاء طلب ــة قدم ــع جمعي ــراكة م ــات | بش ــيء بالتحدي ــم مل ــي عال ــة ف ــرة األفريقي ــات الهج ــي اتجاه ــة ف ــرة متأمل نظ

مدرســة الحكامــة واالقتصــاد (EGE Alumni)، وكليــة لنــدن لالقتصــاد (LSE)، المغــرب 
تقييم االستجابات األفريقية لـ"كوفيد-19": التحديات واآلفاق | بشراكة مع معهد الدراسات األمنية (ISS)، إثيوبيا • 
دور شــمال أفريقيــا فــي العالقــات الجيو-سياســية بيــن أوروبــا وأفريقيــا. عيــن علــى البعــد الخــاص بالهجــرة والتنقــل | • 

بشــراكة مــع مؤسســة "كونــراد أدينــاور"، تونــس 
مجتمــع مقســم: الديناميــات الداخليــة للصــراع الليبــي | بشــراكة مــع معهــد الشــرق األوســط بالواليــات المتحــدة، • 

ــس  ــاور، تون ــراد أدين ــة كون ــع لمؤسس ــط التاب ــض المتوس ــر األبي ــوب البح ــي جن ــي ف ــوار السياس ــي للح ــج اإلقليم والبرنام
تفعيــل أهــداف التنميــة المســتدامة فــي زمــن جائحــة "كوفيــد-19" | بشــراكة مــع وكالــة تنميــة االتحــاد األفريقــي - • 

الشــراكة الجديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا (AUDA-NEPAD)، جنــوب أفريقيــا 
االبتكار والتكنولوجيا الحديثة في شــمال أفريقيا في ظل جائحة "كوفيد-19" | بشــراكة مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا • 

التابعــة لأمــم المتحــدة (UNECA)، إثيوبيــا، ومنظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة (UNESCO)، فرنســا 

الندوات اإللكترونية المنظمة بشراكة مع هيئات أخرى

أفريقيا 

محادثات الحوارات األطلسية لسنة 2020: صعود آسيا: الدروس المستفادة • 
محادثات الحوارات األطلسية لسنة2020 : قدرات القطاع الصحي بصفتها وسيلة جديدة لتحقيق القوة • 
محادثات الحوارات األطلسية لسنة 2020: الجائحة األخرى: العنصرية النسقية في زمن "كوفيد-19" • 
محادثات الحوارات األطلسية لسنة 2020: الصحة العمومية: مجال جديد لعمل المنظمات والتحالفات العسكرية • 
محادثات الحوارات األطلسية لسنة 2020: الدول ومستقبل الديمقراطية • 
محادثات الحوارات األطلسية لسنة 2020: التعاون العالمي لمواجهة األزمات العالمية • 
محادثات الحوارات األطلسية لسنة 2020: دول الرفاه في منطقة الجنوب العالمي: عودة الغائب الكبير؟ • 
محادثات الحوارات األطلسية لسنة 2020: في زمن الجوائح: هل نهتم بإنقاذ األرواح أم االقتصاد؟ • 
محادثات الحوارات األطلسية لسنة 2020: ما الذي تعنيه االنتخابات األمريكية للمنطقة األطلسية الكبرى؟ • 
محادثات الحوارات األطلسية لسنة 2020: عصر المعلومات (التضليلية) • 
محادثات الحوارات األطلسية لسنة 2020: جائحة "كوفيد-19" والتجارة الدولية • 
محادثات الحوارات األطلسية لسنة 2020: دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إدارة األزمات العالمية • 
محادثات الحوارات األطلسية لسنة 2020: تأثير جائحة "كوفيد-19" على أسواق الطاقة ومسار االنتقال الطاقي • 
محادثات الحوارات األطلسية لسنة 2020: الصحة العقلية في زمن األزمة • 
محادثــات الحــوارات األطلســية لســنة 2020: أمريــكا الالتينيــة مــا بعــد "كوفيــد-19": مناقشــة مــع رؤســاء ســابقين لــدول • 

مــن أمريــكا الالتينيــة
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 • ،(FMI) ــي ــدوق النقــد الدول ــا | بشــراكة مــع صن ــة فــي شــمال أفريقي ــات العمال ــد-19": تحدي الشــباب وجائحــة "كوفي
ــة  ــات المتحــدة األمريكي الوالي

التبــاري مــن أجــل أفريقيــا: تنافــس القــوى الخارجيــة فــي البحــر األحمــر والســاحل | بشــراكة مــع مركــز أفريقيــا التابــع • 
للمجلــس األطلســي، الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

التخفيــف مــن اآلثــار طويلــة األمــد لجائحــة "كوفيــد-19" علــى الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا | بشــراكة مــع صنــدوق • 
النقــد الدولــي، الواليــات المتحــدة األمريكية

 
الجغرافيــا السياســية العربيــة فــي 2020: "أي مســتقبل ينتظــر الشــرق األوســط؟" | بشــراكة مــع مؤسســة كليــة دفــاع • 

الناتــو وكليــة دفــاع الناتــو، إيطاليــا  
األطــر القانونيــة لمحاربــة المحتــوى المتطــرف العنيــف علــى اإلنترنــت | بشــراكة مــع الشــبكة العالميــة للتطــرف • 

والتكنولوجيــا (GNET) (جامعــة "كينغــز كوليــدج" بلنــدن)، المملكــة المتحــدة 
مــن األزمــة إلــى االنتعــاش فــي غــرب البحــر األبيــض المتوســط: التحديــات والفــرص علــى درب النمــو المســتدام مــا • 

 ،(IEMed) بعد"كوفيــد-19"، منتــدى "ميدثينــك 5+5" | بشــراكة مــع المعهــد األوروبــي للبحــر األبيــض المتوســط
إســبانيا 

الســاحل: التوفيــق بيــن تصــورات الشــمال والجنــوب للتعامــل مــع حــاالت الغمــوض | بشــراكة مــع مؤسســة األبحــاث • 
االســتراتيجية بفرنســا 

أوروبــا وأفريقيــا وآســيا: مــا هــي ديناميــات الشــراكة بعــد 2021؟ | بشــراكة مــع منصــة ASEAN Plus التابعــة لجامعــة • 
"خنــت"، بلجيــكا 

النــدوة اإللكترونيــة االســتهاللية لقمــة مجموعــة الفكــر التابعــة لمجموعة العشــرين (فريق العمــل 1 - التجارة واالســتثمار • 
والنمــو) | بشــراكة مــع مجموعــة الفكــر التابعــة لمجموعــة العشــرين، المملكة العربية الســعودية 

الهجــرة، هــل يمكننــا إعــادة تشــكيل المســتقبل؟ التحديــات التاريخيــة والحلــول المبتكــرة، فريــق العمــل 9 | بشــراكة مــع • 
مجموعــة الفكــر التابعــة لمجموعــة العشــرين، المملكــة العربيــة الســعودية 

منتــدى أفريقيــا التابــع لمعهــد شــانغهاي للدراســات الدوليــة – توطيــد العالقــات الصينيــة األفريقيــة | بشــراكة مــع معهــد • 
شــانغهاي للدراســات الدوليــة (SIIS) ومعهــد السياســات األفريقيــة، الصين 

أمريكا الشمالية وأوروبا 

الشرق األوسط وآسيا

كترونية
ت اإلل

الندوا
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اإلنســانية •  العلــوم  منظــور  مــن  "كوفيــد-19"  جائحــة 
واالجتماعيــة، المجتمعــات التــي نريدهــا | مــن تنظيــم منظمــة 
 | ((ICESCO العالــم اإلســالمي للتربيــة والعلــوم والثقافــة
ــن  ــات م ــز السياس ــس مرك ــاوي، رئي ــم العين ــز كري ــل المرك مّث

أجــل الجنــوب الجديــد، المغــرب 

لقــاء ســنوي حــول قضايــا الهجــرة | مــن تنظيــم مجلــة القانون • 
ــل المركــز  الدولــي والعالقــات الدوليــة - جامعــة الحكامــة | مّث
رشــيد الحديكــي وعبــد الحــق باســو، زميــالن أوالن، وأمــل 
الوصيــف، خبيــرة فــي العالقــات الدوليــة بمركــز السياســات مــن 

أجــل الجنــوب الجديــد، المغــرب 

ــدروس •  ــا هــي ال ــرب: م ــة فــي المغ ــة االجتماعي إصــالح الحماي
البنــك  تنظيــم  مــن   | "كوفيــد"؟  أزمــة  مــن  المســتخلصة 
الدولــي – فــرع المنطقــة المغاربيــة| مّثــل المركــز العربــي 
الجعيــدي، خبيــر بمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، 

المغــرب 

التغيــرات فــي ســوق الشــغل فــي ظــل جائحــة "كوفيــد-19"| • 
مــن تنظيــم جمعيــة قدمــاء طلبــة مدرســة الحكامــة واالقتصــاد 
ــل المركــز الطيــب غــازي، خبيــر  (EGE Alumni)، المغــرب | مّث
الجديــد،  الجنــوب  أجــل  مــن  السياســات  بمركــز  اقتصــادي 

المغــرب 

الجغرافيــا •  رائــدة:  مقاولــة  للفوســفاط،  الشــريف  المجمــع 
السياســية واالقتصــاد وعلــم االجتمــاع والتاريــخ | مــن تنظيــم 
جامعــة محمــد الســادس متعــددة التخصصــات فــي إطــار مئوية 
مجموعــة المجمــع الشــريف للفوســفاط | مّثــل المركــز العربــي 
ــر بمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد  الجعيــدي، خبي

ــة •  ــرة لوكال ــرى العاش ــة: الذك ــي اإلثيوبي ــول الزراع ــة التح وكال
إلــى ألمــام،  الــوراء وخطــوة  إلــى  الزراعــي: نظــرة  التحــول 
المركــز  مّثــل  للفوســفاط |  الشــريف  المجمــع  مــن  بدعــوة 
العربــي الجعيــدي، خبيــر بمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب 

الجديــد 

علــوم النفــس فــي خدمــة الصحــة العامــة | مــن تنظيــم كليــة • 
علــوم التربيــة - جامعــة محمــد الخامــس بالربــاط | مّثــل 
المركــز المصطفــى الــرزرازي، خبيــر بمركــز السياســات مــن أجــل 

الجنــوب الجديــد، المغــرب 

مؤتمــر حــول "التهديــدات اإلرهابيــة والجرائــم المنظمــة"، مــن • 
ــل المركــز  تنظيــم اتحــاد المغــرب العربــي، الــدار البيضــاء | مّث
أجــل  مــن  السياســات  بمركــز  خبيــر  الــرزرازي،  المصطفــى 

الجنــوب الجديــد، المغــرب 

اســتجابات صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي لجائحــة • 
متعــددة  الســادس  محمــد  جامعــة  تنظيــم  مــن   | كورونــا 
ــل المركــز أوتافيانــو كانوتــو، خبيــر بمركــز  االختصاصــات | مّث

السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، المغــرب 

أبــدًا"، •  أو  اآلن  إمــا  الكبيــر،  "المغــرب  'كوفيــد-19':  "جائحــة 
تحديــات وفــرص اقتصاديــة لبلــدان المغــرب الكبيــر | مــن 
ــل المركــز كريــم  تنظيــم المنتــدى االقتصــادي المغاربــي | مّث
العينــاوي، رئيــس مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، 

ــس  تون

الرقمنــة والحــوار بيــن االتحــاد األفريقــي واالتحــاد األوروبــي | • 
 ،(ACET) ــز األفريقــي للتحــول االقتصــادي ــم المرك مــن تنظي
أكــرا بغانــا، والمعهــد األلمانــي للتنميــة (DIE) بألمانيــا، والمركــز 

األوروبــي إلدارة سياســات التنميــة (ECDPM)، هولنــدا 

المشاركات في ندوات إلكترونية أخرى

أفريقيا

المغرب 

غانا 

جنوب أفريقيا 

السنغال 

تونس 
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تر
ك

إلل
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ند
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 • ((Boma of Africa Festival للمناظــرات  أفريقيــا"  "بومــا  مهرجــان 
مبــادرة  تنظيــم  مــن   | ألفريقيــا  المســتقبلية  الســيناريوهات   -
"أفروتشــامبيونز"، غانــا، واالتحــاد األفريقــي، إثيوبيــا | مّثــل المركــز كيــدان 

الجديــد  الجنــوب  أجــل  مــن  السياســات  بمركــز  خبيــر  كيــروس، 

إقامــة شــراكة أمتــن بيــن أفريقيــا وأوروبــا | مــن تنظيــم معهــد الدراســات • 
ــات  ــي العالق ــة ف ــاعدة باحث ــوي، مس ــر العل ــز هاج ــت المرك ــة | مّثل األمني

الدوليــة بمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، جنــوب أفريقيــا 

ــة الرئيســية | مــن •  ــات االقتصادي ــد-19" – التحدي ــا مــا بعــد "كوفي أفريقي
 | (Global Strategic Platform) تنظيــم المنصــة االســتراتيجية العالميــة
مّثــل المركــز أوتافيانــو كانوتــو، خبيــر بمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب 

الجديــد، الســنغال
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نــدوة حــول الجغرافيــا السياســية للنفــط فــي البحــر المتوســط | مــن تنظيــم معهــد البحــوث والدراســات المتوســطية • 
والشــرق أوســطية (IREMMO)، باريــس | مّثــل المركــز فرانســيس بيــران، خبيــر بمركــز السياســات مــن أجــل 

الجنــوب الجديــد، فرنســا 

تصــور مســتقبل العالــم: كيــف تــرى أفريقيــا مــا بعــد جائحــة "كوفيــد-19"؟ | مــن تنظيــم منظمــة األمــم المتحــدة • 
للتربيــة والعلــوم والثقافــة (UNESCO) | مّثــل المركــز كريــم العينــاوي، رئيــس مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب 

الجديــد، فرنســا 

أوروبــا فــي عالــم مــا بعــد "كوفيــد": حــوار بيــن مديــري مجامــع الفكــر ومخططــي السياســات: الســيناريوهات • 
والتداعيــات | مــن تنظيــم المعهــد الفرنســي للعالقــات الدوليــة (IFRI) | مّثــل المركــز كريــم العينــاوي، رئيــس مركــز 

السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، فرنســا 

االنتخابــات األمريكيــة: التداعيــات علــى قطــاع الطاقــة والجغرافيــا السياســية العالميــة | مــن تنظيــم "النفــط والغــاز" • 
(Oil & Gas) التابعــة للشــركة العامــة للخدمــات البنكيــة الخاصــة بالشــركات واالســتثمار | مّثــل المركــز فرانســيس 

بيــران، خبيــر بمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، فرنســا 

الجغرافيــا السياســية واالقتصــاد المغاربييــن | مــن تنظيــم معهــد البحــوث والدراســات المتوســطية والشــرق أوســطية • 
(IREMMO) | مّثــل المركــز فرانســيس بيــران، خبيــر بمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، فرنســا 

آثــار أزمــة "كوفيــد-19" علــى التوظيــف: مــا الــذي يمكــن أن نتوقعــه مــن المنظمــات الدوليــة؟ | مــن تنظيــم معهــد • 
ــة فــي االقتصــاد بمركــز  ــة، مســاعدة باحث ــت المركــز أميمــة بوغريب ــة | مّثل ــة المســتدامة والعالقــات الدولي التنمي

السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، فرنســا 

كيــف تغيــر جائحــة "كوفيــد-19" المعتقــدات والتصــورات االقتصاديــة - ولمــاذا يعــد هــذا األمــر مهمــًا؟ | مــن تنظيــم • 
ــر  ــل المركــز حمــزة ســعودي، خبي نــادي مركــز الدراســات المســتقبلية والمعلومــات الدوليــة (Club du CEPII) | مّث

اقتصــادي بمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، فرنســا 

ــة •  ــا - فرنســا أو فرنســأفريقيا؟" | مــن تنظيــم معهــد العالقــات الدولي ــا السياســية " أفريقي ملتقــى نانــت للجغرافي
واالســتراتيجية (IRIS) | مّثلــت المركــز أمنيــة بوطالــب، باحثــة مســاعدة فــي العالقــات الدوليــة بمركــز السياســات 

مــن أجــل الجنــوب الجديــد، فرنســا 

ــل المركــز •  ــد "أســبن"، فرنســا | مّث ــغ ومعه ــم إرنســت ويون ــاه | مــن تنظي ــى اقتصــاد الرف ــاء إل مــن اقتصــاد البق
ــد، فرنســا  ــوب الجدي ــز السياســات مــن أجــل الجن ــة بمرك ــات الدولي ــدي، متخصــص فــي العالق ــد الســالم ســعد جال عب

العالقــات بيــن الواليــات المتحــدة وأوروبــا واالنتخابــات الرئاســية فــي نوفمبــر 2020 | مــن تنظيــم المعهــد الفرنســي • 
ــز  ــة بمرك ــات الدولي ــي العالق ــص ف ــدي، متخص ــعد جال ــالم س ــد الس ــز عب ــل المرك ــة (IFRI) | مّث ــات الدولي للعالق

السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، فرنســا 

ــز •  ــل المرك ــتراتيجية | مّث ــات االس ــة والدراس ــات الدولي ــد العالق ــم معه ــن تنظي ــر؟ | م ــرب الكبي ــتقبل للمغ أي مس
ــد، فرنســا  ــوب الجدي ــن أجــل الجن ــز السياســات م ــة بمرك ــات الدولي ــي العالق ــدي، متخصــص ف ــد الســالم ســعد جال عب

رهانــات االنتخابــات األمريكيــة | مــن تنظيــم الجمعيــة الفرنســية للعلــوم السياســية (AFSP) | مّثــل المركــز عبــد • 
الســالم ســعد جالــدي، متخصــص فــي العالقــات الدوليــة بمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، فرنســا 

الصيــن / الواليــات المتحــدة األمريكيــة / اليابــان: عالقــات القــوى فــي منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ | مــن • 
ــة  ــات الدولي ــي العالق ــة مســاعدة ف ــوي، باحث ــر العل ــز هاج ــت المرك ــم مؤسســة األبحــاث االســتراتيجية | مّثل تنظي

بمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب، فرنســا 

ــطية •  ــات المتوس ــوث والدراس ــد البح ــم معه ــن تنظي ــا | م ــمال أفريقي ــي ش ــاز ف ــط والغ ــات النف ــول رهان ــدوة ح ن
ــا  ــوب، فرنس ــل الجن ــن أج ــات م ــز السياس ــر بمرك ــران، خبي ــيس بي ــز فرانس ــل المرك ــطية (IREMMO) | مّث ــرق أوس والش

نــدوة حــول انخفــاض أســعار النفــط وأثــره علــى االقتصــادات األفريقيــة | مــن تنظيــم جمعيــة تنميــة الطاقــة فــي • 
أفريقيــا (ADEA) | مّثــل المركــز فرانســيس بيــران، خبيــر بمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب، فرنســا 

الطاقــة: مــن الخليــج إلــى البحــر األبيــض المتوســط | مــن تنظيــم معهــد البحــوث والدراســات المتوســطية والشــرق • 
أوســطية (IREMMO) | مّثــل المركــز فرانســيس بيــران، خبيــر بمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب، فرنســا 

ــز •  ــل المرك ــدم اإلدارة" (APM) | مّث ــل تق ــن أج ــة "م ــم جمعي ــن تنظي ــة | م ــاع الطاق ــى قط ــد-19" عل ــر "كوفي أث
ــوب، فرنســا  ــن أجــل الجن ــز السياســات م ــر بمرك ــران، خبي فرانســيس بي

بيــن األزمــات والفــرص: تداعيــات الجائحــة علــى قطاعــي االقتصــاد والطاقــة فــي منطقــة البحــر األبيــض المتوســط • 
ــل  ــة (ISPI) | مّث ــد الدراســات السياســية الدولي ــم معه ــا 2020 | مــن تنظي ــي روم ــة ف ــاءات اإلقليمي ــرى، اللق الكب

المركــز كريــم العينــاوي، رئيــس مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب، إيطاليــا 

"تســابق جديــد نحــو أفريقيــا؟" التنافــس الجيو-اســتراتيجي والديناميــات العابــرة للحــدود وأجنــدة جديــدة للتنميــة • 
المشــتركة | مــن تنظيــم معهــد الجامعــة األوروبيــة (EUI)، برنامــج مســارات الشــرق األوســط | مّثــل المركــز محمــدو 

مصطفــى لــي، خبيــر اقتصــادي أول بمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب، إيطاليــا 
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إعــادة النظــر فــي االزدهــار وتحويــل األزمــة إلــى فرصــة: تعزيــز التعافــي المســتدام مــن أجــل المســتقبل، • 
ــم معهــد الدراســات  ــدورة السادســة مــن "رومــا - المتوســط 2020" - الحــوارات المتوســطية | مــن تنظي ال
السياســية الدوليــة (ISPI) | مّثــل المركــز كريــم العينــاوي، رئيــس مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب، 

ــا  إيطالي

حلقــة دراســية حــول تعزيــز الحــوار المتوســطي بيــن إيطاليــا والصيــن | مــن تنظيــم مركــز الدراســات الدوليــة • 
(CESI)| مّثلــت المركــز أمــل الوصيــف، متخصصــة فــي العالقــات الدوليــة بمركــز السياســات مــن أجــل 

الجنــوب الجديــد، إيطاليــا 

نــدوة بعنــوان "نظــرة إلــى الجنــوب" | مــن تنظيــم مركــز التوجــه االســتراتيجي نحــو الجنــوب التابــع لمنظمــة • 
حلــف الشــمال األطلســي (NSD-S Hub) | مّثــل المركــز المصطفــى الــرزرازي، خبيــر بمركــز السياســات مــن 

أجــل الجنــوب الجديــد، إيطاليــا 

منتــدى تورينــو 2020 | مــن تنظيــم كليــة موظفــي منظومــة األمــم المتحــدة | مّثلــت المركــز نهــال عائشــة • 
المقيرمــي، باحثــة مســاعدة فــي العالقــات الدوليــة بمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، إيطاليــا 

التمويــل العمومــي لالبتــكارات الخضــراء: التوفيــق بيــن العــروض والطلــب علــى التمويــل | مــن تنظيــم كليــة • 
ــد،  ــوب الجدي ــر بمركــز السياســات مــن أجــل الجن ــو، خبي ــو كانوت ــل المركــز أوتافيان ــم | مّث فلورنســا للتنظي

إيطاليــا 

تطويــر القــدرة علــى الصمــود فــي وجــه األزمــات الصحيــة مــن خــالل تعزيــز التعــاون فــي غــرب البحــر األبيــض • 
المتوســط: دور حــوار 5 + 5 فــي فتــرة مــا بعــد "كوفيــد-19"، "ميدثينــك 5+5"، مــن تنظيــم المعهــد 
األوروبــي للبحــر األبيــض المتوســط (IEMed) | مّثــل المركــز العربــي الجعيــدي، خبيــر بمركــز السياســات مــن 

أجــل الجنــوب الجديــد، إســبانيا 

إضــاءات حــول األثــر االجتماعــي واالقتصــادي لجائحــة "كوفيــد-19" فــي بلــدان جنــوب البحــر األبيــض • 
المتوســط: 'حــوارات المتوســط + 25': فهــم أثــر جائحــة "كوفيــد-19" فــي جنــوب البحــر األبيــض المتوســط، 
وصياغــة اســتجابات سياســية أورو-متوســطية | مــن تنظيــم مجلــس كتالونيــا العــام، بالتعــاون مــع المعهــد 
األوروبــي للبحــر األبيــض المتوســط (IEMed) | مّثلــت المركــز أميمــة بوغريبــة، باحثــة مســاعدة فــي 

ــد، إســبانيا  ــوب الجدي االقتصــاد بمركــز السياســات مــن أجــل الجن

مــا هــي ركائــز القــدرة علــى الصمــود بالنســبة للنمــاذج السوســيو-اقتصادية مــا بعــد جائحــة "كوفيــد-19" • 
 |(EMNES) فــي البحــر األبيــض المتوســط؟ | مــن تنظيــم الشــبكة األورو-متوســطية للدراســات االقتصاديــة
ــد،  ــوب الجدي ــز السياســات مــن أجــل الجن ــالن أوالن بمرك ــو، زمي ــو كانوت ــو وأوتافيان ــارك ل ــز مب ــل المرك مّث

إســبانيا  

حــوار المتوســط + 25، إضفــاء الطابــع المحلــي علــى أهــداف التنميــة المســتدامة فــي منطقــة البحــر األبيــض • 
المتوســط؛ تحالفــات مــن أجــل تحــول مســتدام | مــن تنظيــم المعهــد األوروبــي للبحــر األبيــض المتوســط 
ــي الجعيــدي، خبيــر بمركــز السياســات مــن أجــل  ــام | مّثــل المركــز العرب ــا الع ــس كتالوني (IEMed) ومجل

الجنــوب الجديــد، إســبانيا 

مائــدة مســتديرة افتراضيــة حــول "كوفيــد-19" وحملــة التضليــل الصينيــة والروســية | مــن تنظيــم معهــد • 
"إلكانــو" الملكــي | مّثلــت المركــز هاجــر العلــوي، مســاعدة باحثــة فــي العالقــات الدوليــة بمركــز السياســات 

مــن أجــل الجنــوب الجديــد، إســبانيا 

هــل ولــى زمــن نمــوذج المســاعدة المتمثــل فــي المعونــة العامــة مــن أجــل التنميــة؟ فــرص القطــاع الخــاص • 
فــي عالــم التعــاون بعــد "كوفيــد-19"، اللقــاء التاســع للمثلــث االســتراتيجي: أمريــكا الالتينيــة وأوروبــا 
وأفريقيــا | مــن تنظيــم معهــد النهــوض بأمريــكا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي| (IPDAL)  مّثــل المركــز 

كريــم العينــاوي، رئيــس مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، البرتغــال 

ــا؟ مســتقبل النفــط فــي •  هــل هنــاك أمــل فــي عصــر جديــد فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي
ــات؟ | مــن  ــى الهيدروكربون ــدًا عــن االعتمــاد عل ــة تحويــل اقتصــادات المنطقــة بعي الشــرق األوســط: كيفي
ــادي لنــدن للطاقــة، المملكــة المتحــدة، بشــراكة مــع معهــد الطاقــة العراقــي بالمملكــة المتحــدة،  تنظيــم ن
ــل المركــز كريــم  ــة الســعودية | مّث ــة بالمملكــة العربي ــد اهلل للدراســات والبحــوث البترولي ومركــز الملــك عب

العينــاوي، رئيــس مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد 

اللقــاء العالمــي حــول الصحــة | مــن تنظيــم "غيتــس كامبريــدج" ومؤسســة "بيــل وميلينــدا غيتــس" | مّثلــت • 
المركــز ســلمى الــداودي، باحثــة مســاعدة فــي العالقــات الدوليــة بمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، 

ــة المتحدة  المملك

القيــادة المرنــة فــي االســتجابة لجائحــة "كوفيــد-19": اجتيــاز األزمــة والتغييــر | مــن تنظيــم معهــد التنميــة • 
لمــا وراء البحــار (ODI)| مّثــل المركــز عبــد الســالم ســعد جالــدي، متخصــص فــي العالقــات الدوليــة بمركــز 

السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، المملكــة المتحــدة 

نــدوة حــول حقــوق اإلنســان فــي الســجون والمؤسســات اإلصالحيــة | مــن تنظيــم جامعــة نايــف العربيــة • 
للعلــوم األمنيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية، ومكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة بالنمســا 

| مّثــل المركــز المصطفــى الــرزرازي، خبيــر بمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد

البرتغال 

المملكة المتحدة 

إيطاليا 

إسبانيا 

فرنسا 
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هــل تنجــو الرأســمالية مــن أزمــة كورونــا؟ منتــدى بروكســل | مــن تنظيــم صنــدوق مارشــال • 
األلمانــي للواليــات المتحــدة (GMF) | مّثــل المركــز كريــم العينــاوي، رئيــس مركــز السياســات 

مــن أجــل الجنــوب الجديــد، الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

حلقــة نقاشــية حــول السياســات مــع قــادة مجامــع الفكــر فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال • 
أفريقيــا، "جائحــة 'كوفيــد-19'، نظــم المعلومــات واإلحصائيــات فــي الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا" | مــن تنظيــم مكتــب كبــار االقتصادييــن فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا التابــع 
ــوب  ــاوي، رئيــس مركــز السياســات مــن أجــل الجن ــم العين ــل المركــز كري ــي | مّث ــك الدول للبن

الجديــد، الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

اآلثــار االقتصاديــة لجائحــة "كوفيــد-19" علــى األراضــي المغربيــة | مــن تنظيــم البنــك الدولــي • 
| مّثــل المركــز العربــي الجعيــدي، الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

ــة 2020 لمجامــع الفكــر | مــن تنظيــم •  ــا االفتراضي ــا لمجامــع الفكــر، قمــة أفريقي قمــة أفريقي
ــز  ــس مرك ــاوي، رئي ــم العين ــز كري ــل المرك ــة | مّث ــات المدني ــر والمجتمع ــع الفك ــج مجام برنام

ــة  ــات المتحــدة األمريكي ــد، الوالي ــوب الجدي السياســات مــن أجــل الجن

جائحــة "كوفيــد-19" فــي االقتصــادات الناميــة: مــا هــي التداعيــات التــي يمكننــا توقعهــا ومــا • 
اآلثــار التــي يمكننــا تخفيفهــا؟ | مــن تنظيــم مركــز أبحــاث السياســة االقتصاديــة | مّثلــت 
المركــز أميمــة بوغريبــة، باحثــة مســاعدة فــي االقتصــاد بمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب 

ــة  ــات المتحــدة األمريكي ــد، الوالي الجدي

ــنز" | •  ــش سولوش ــم "فيت ــن تنظي ــي 2021 | م ــية ف ــر السياس ــاوف: المخاط ــن المخ ــم م عال
مّثلــت المركــز أمنيــة بوطالــب، باحثــة مســاعدة فــي العالقــات الدوليــة بمركــز السياســات مــن 

ــة  ــات المتحــدة األمريكي ــد، الوالي ــوب الجدي أجــل الجن

إلــى أيــن يتجــه الشــرق األوســط؟: مزيــد مــن الصــراع أم ســالم جديــد؟ | مــن تنظيــم مركــز • 
"ويلســون" | مّثــل المركــز عبــد الســالم ســعد جالــدي، متخصــص فــي العالقــات الدوليــة بمركــز 

السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

الصناعــات االســتخراجية كمحــرك للتنميــة المســتدامة: حالــة أفريقيــا | طاولــة مســتديرة تابعــة • 
ــل المركــز كريــم العينــاوي، رئيــس مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب  لأمــم المتحــدة | مّث

الجديــد، الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

هــل ســتؤدي جائحــة "كوفيــد-19" إلــى تأجيــج الصراعــات فــي الشــرق األوســط أو إخمادهــا؟ | • 
مــن تنظيــم المجلــس األطلســي | مّثلــت المركــز هاجــر العلــوي، باحثــة مســاعدة فــي العالقــات 

الدوليــة بمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

إعــادة تأهيــل وإدمــاج المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب العائديــن إلــى بلدانهــم | تظاهــرة علــى • 
ــل المركــز المصطفــى الــرزرازي،  هامــش الــدورة الـــ75 للجمعيــة العامــة لأمــم المتحــدة | مّث

خبيــر بمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

ــة الشــرق •  ــي منطق ــت ف ــى اإلنترن ــف عل ــوى المتطــرف العني ــة لمكافحــة المحت األطــر القانوني
األوســط وشــمال أفريقيــا / أفريقيــا مســتقباًل | مــن تنظيــم منتــدى اإلنترنــت العالمــي 
ــل  ــن أج ــات م ــز السياس ــر بمرك ــرزرازي، خبي ــى ال ــز المصطف ــل المرك ــاب | مّث ــة اإلره لمكافح

الجنــوب الجديــد، الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

بــث عبــر اإلنترنــت: التعافــي مــن الكــوارث: مســتقبل الشــراكات متعــددة األطــراف فــي أمريــكا • 
الالتينيــة | مــن تنظيــم منظمــة مجتمــع األمريكيتين/مجلــس األمريكيتيــن، مّثــل المركــز 
أوتافيانــو كانوتــو، خبيــر بمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة 

أمريــكا الالتينيــة والعالــم متعــدد األطــراف | مــن تنظيــم جمعيــة الدراســات الخاصــة بأمريــكا • 
الالتينيــة – قســم االقتصــاد والسياســات (Econopolitics LASA)| مّثــل المركــز أوتافيانــو 

ــر بمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، الواليــات المتحــدة األمريكيــة  كانوتــو، خبي

علــى درب النمــو: اســتراتيجيات الســتئناف النمــو االقتصــادي | منظمــة مجتمــع األمريكيتيــن/• 
مجلــس األمريكيتيــن، مّثــل المركــز أوتافيانــو كانوتــو، خبيــر بمركــز السياســات مــن أجــل 

ــة  ــدة األمريكي ــات المتح ــد، الوالي ــوب الجدي الجن

األمـــريكتـــان 

كترونية
ت اإلل

الندوا

الواليات المتحدة 
األمريكية 

البرازيل 

األرجنتين 
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سلســلة محادثــات مجامــع الفكــر التابعــة للمجلــس األرجنتينــي للعالقــات الدوليــة | مــن تنظيــم • 
ــاوي، رئيــس مركــز  ــم العين ــل المركــز كري ــة (CARI) | مّث ــات الدولي ــي للعالق المجلــس األرجنتين

السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، األرجنتيــن 

النظــام الدولــي القــادم مــا بعــد "كوفيــد-19" | مــن تنظيــم المجلــس األرجنتينــي للعالقــات • 
ــوب  ــل الجن ــن أج ــات م ــز السياس ــس مرك ــاوي، رئي ــم العين ــز كري ــل المرك ــة (CARI) | مّث الدولي

الجديــد، األرجنتيــن 

يانيــس •  مــع  مناقشــة  كورونــا:  وفيــروس  الكمــي  التيســير  أزمنــة  فــي  النقديــة  السياســة 
فاروفاكيــس | مــن تنظيــم المركــز البرازيلــي للعالقــات الدوليــة | مّثلــت المركــز أميمــة بوغريبــة، 

باحثــة مســاعدة فــي االقتصــاد بمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، البرازيــل 

ــا •  ــة برازيلي ــة لجامع ــون التابع ــالب القان ــة ط ــم مجل ــن تنظي ــتدامة | م ــيادية واالس ــون الس الدي
ــل  ــد، البرازي ــوب الجدي ــل الجن ــن أج ــات م ــز السياس ــر بمرك ــو، خبي ــو كانوت ــز أوتافيان ــل المرك | مّث

األعمــال •  إدارة  كليــة  تنظيــم  مــن   | كورونــا  فيــروس  وأزمــة  العالميــة  االقتصاديــة  اآلفــاق 
واالقتصــاد والهندســة (INSPER) | مّثــل المركــز أوتافيانــو كانوتــو، خبيــر بمركــز السياســات مــن 

ــل  ــد، البرازي ــوب الجدي ــل الجن أج

 • ABEEOLICA ــة ــاح البرازيلي ــة الري ــة طاق ــم جمعي ــة | مــن تنظي ــا العالمي ــروس كورون أزمــة في
ــد، البرازيــل  ــر بمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجدي ــل المركــز أوتافيانــو كانوتــو، خبي | مّث

ــوك التنميــة (ABDE) وبنــك •  ــة البرازيليــة لبن أســئلة ASG و"كوفيــد-19"| مــن تنظيــم الرابط
التنميــة للبلــدان األمريكيــة (IDB) ولجنــة األوراق الماليــة والبورصــات (CVM) والمؤسســة األلمانيــة 
للتعــاون الدولــي (GIZ) | مّثــل المركــز أوتافيانــو كانوتــو، خبيــر بمركــز السياســات مــن أجــل 

ــد، البرازيــل   الجنــوب الجدي

دورة تدريبيــة حــول الســجل االجتماعــي الموحــد| مــن تنظيــم مركــز السياســات الدوليــة مــن أجــل • 
النمــو الشــامل. مؤتمــر بورونــدي حــول المغــرب كحالــة دراســية | مّثــل المركــز العربــي الجعيــدي، 

خبيــر بمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، البرازيــل 

ــو، •  ــو كانوت ــل المركــز أوتافيان ــة "رومــوس" | مّث مســتقبل مــا بعــد الجائحــة | مــن تنظيــم مجل
ــد، البرازيــل  ــر بمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجدي خبي

التوقعــات االقتصاديــة والسياســية للبرازيــل 2021/2020 | مــن تنظيــم غرفــة التجــارة البرازيليــة-• 
ــد،  ــر بمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجدي ــو، خبي ــو كانوت ــل المركــز أوتافيان الكنديــة | مّث

البرازيــل 

اآلثــار االقتصاديــة والسياســية لـ"كوفيــد-19" علــى دول البريكــس | مــن تنظيــم مجموعــة • 
الدراســات الخاصــة بالبريكــس بجامعــة ســاو باولــو وشــعبة القانــون الدولــي والمقــارن (DIN) فــي 
كليــة الحقــوق بجامعــة ســاو باولــو | مّثــل المركــز أوتافيانــو كانوتــو، خبيــر بمركــز السياســات مــن 

أجــل الجنــوب الجديــد، البرازيــل 

ثالثــة أحــداث حاســمة: الجائحــة واألزمــة االقتصاديــة واالنتخابــات األمريكيــة | مــن تنظيــم المركــز • 
البرازيلــي للعالقــات الدوليــة (CEBRI) | مّثــل المركــز أوتافيانــو كانوتــو، خبيــر بمركــز السياســات 

مــن أجــل الجنــوب الجديــد، البرازيــل
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المؤتمــر الثالــث حــول تنميــة أفريقيــا والتعــاون اآلســيوي-األفريقي | مــن تنظيــم معهــد الدراســات األفريقيــة بجامعــة نانجينــغ بالصيــن ومعهــد الدراســات األوروبية-• 
ــى  ــز المصطف ــل المرك ــي للدراســات اآلســيوية | مّث ــز األفريق ــن والمرك ــن بالصي ــة بكي ــع جامع ــة، بشــراكة م ــا الجنوبي ــغ بكوري ــة هانيان ــة IEAS بجامع األفريقي

الــرزرازي، خبيــر بمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، وإحســان كنــون، متخصصــة فــي العالقــات الدوليــة بمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد 

 • | (CGTN) هــل تخــرج أمريــكا الالتينيــة رابحــة أم خاســرة مــن الحــرب التجاريــة بيــن الصيــن والواليــات المتحــدة؟ | مــن تنظيــم شــبكة تلفزيــون الصيــن العالميــة
مّثــل المركــز أوتافيانــو كانوتــو، خبيــر بمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، الصيــن 

التنميــة االقتصاديــة وإدراج سالســل القيمــة العالميــة: نظــرة علــى البرازيــل وكوريــا الجنوبيــة | مــن تنظيــم مؤسســة غيتوليــو فارغــاس ومعهــد التنميــة الكــوري • 
| مّثــل المركــز أوتافيانــو كانوتــو، خبيــر بمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، كوريــا الجنوبيــة 

ممارســات الحكامــة الرشــيدة فــي زمــن الجائحــة | مــن تنظيــم برنامــج التعــاون التقنــي واالقتصــادي الهنــدي (ITEC) | مّثــل المركــز عبــد الســالم ســعد جالــدي، • 
متخصــص فــي العالقــات الدوليــة بمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، الهنــد 

ــل المركــز عبــد الســالم ســعد •  الــرأي العــام العربــي - تجاهلــه علــى مســؤوليتك | مــن تنظيــم معهــد الشــرق األوســط التابــع لجامعــة ســنغافورة الوطنيــة | مّث
جالــدي، متخصــص فــي العالقــات الدوليــة بمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، ســنغافورة 

المشــورة العلميــة و"كوفيــد-19": مــا الــذي نتعلمــه؟ | مــن تنظيــم الشــبكة الدوليــة لتقديــم المشــورة العلميــة للحكومــات (INGSA) | مّثــل المركــز كريــم العينــاوي، • 
رئيــس مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، نيوزيلندا 

آسيا وأوقيانوسيا

نيوزيلندا 

كترونية
ت اإلل

الندوا

الصين 

كوريا
الجنوبية 

سنغافورة

الهند
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المــوارد المســتدامة: التركيــز علــى الطاقــة - األمــن واســتقرار الســوق وإدارة أوجــه الهشاشــة البيئيــة، قمــة مجموعــة الفكــر التابعــة لمجموعــة العشــرين | مــن • 
تنظيــم مجموعــة الفكــر التابعــة لمجموعــة العشــرين، المملكــة العربيــة الســعودية 

فيروس كورونا: إنكار األزمة | من تنظيم شبكة TRT-World | مّثل المركز أوتافيانو كانوتو، خبير بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، تركيا • 

ــل المركــز أوتافيانــو •  هــل رئيــس البرازيــل بولســونارو هــو "ترامــب المناطــق المداريــة؟" | مــن تنظيــم برنامــج صنــاع األخبــار التابــع لشــبكة TRT World | مّث
كانوتــو، خبيــر بمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، تركيــا 

لمــاذا تــزداد شــعبية الرئيــس بولســونارو فــي البرازيــل؟ | مــن تنظيــم الجزيــرة | مّثــل المركــز أوتافيانــو كانوتــو، خبيــر بمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، • 
 . قطر

الشرق األوسط 

قطر 
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خبراؤنا 

1.  نزهة العلوي المحمدي، سفيرة المغرب لدى إثيوبيا وجيبوتي، إثيوبيا 
2.  عبد الحق باسو، مدير سابق للمعهد الملكي للشرطة – المغرب 

3.   خالــد الشــكراوي، وكيــل الكليــة للعلــوم السياســية والعالقــات الدوليــة بكليةالعلــوم االقتصاديــة واالجتماعيــة بجامعــة محمــد الســادس 
متعــددة التخصصــات - المغــرب  

4.  نزهة الشقروني، وزيرة منتدبة سابقة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون مكلفة بالمغاربة المقمين بالخارج – المغرب  
5.  ألفريدو دا غاما أبريو فاالدو، أستاذ بمعهد الدراسات السياسية (Sciences Po) بباريس – فرنسا 

6.  محمد الضريف، والي سابق للدار البيضاء وفاس والعيون – المغرب 
7.  رشيد الحديكي، أستاذ بجامعة عبد المالك السعدي – المغرب 

8.  هلموت سورج، كاتب عمود 
9.  لين إشمائيل، سفيرة سابقة لدول شرق الكاريبي لدى االتحاد األوروبي – بلجيكا 

10.  كيدان كيروس، مدير سابق لمعهد دراسات السالم واألمن (IPSS)– إثيوبيا 
11.  رضا لياموري، مستشار دولي متخصص في منطقة الساحل – الواليات المتحدة األمريكية 

12.  محمد لوليشكي، سفير ممثل دائم سابق للمغرب لدى األمم المتحدة – المغرب 
13.  عزيز مكوار، سفير المغرب لدى الصين – المغرب 

14.  جمال مشروح، أستاذ بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، جامعة ابن طفيل – المغرب 
15.  إيفــان مارتيــن، باحــث مشــارك في مجموعة األبحاث متعــددة التخصصات حول الهجرة (GRITIM) بجامعة بومبوفابرا (UPF)، إســبانيا 

16.  بشرى رحموني، مديرة األبحاث والشراكات والفعاليات، مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد – المغرب 
17.  المصطفى الرزرازي، أستاذ بجامعة محمد الخامس – المغرب 

18.  عبد اهلل ساعف، وزير سابق للتربية والتعليم وأستاذ بجامعة محمد الخامس – المغرب 
19.  ماتسوموتو شوجي، رئيس معهد سابورو للتضامن الدولي – اليابان 

20.  ماركوس فينيسيوس دي فريتاس، أستاذ بمؤسسة أرماندو ألفاريس بنتيادو– الصين 

العالقات الدولية 

الخبراء المنضمون حديثا
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خبراؤنا 
21.  جالل عبد اللطيف، رئيس قسم بناء القدرات باللجنة االقتصادية ألفريقيا (ECA) – إثيوبيا 

22.  هشام عيدي، أستاذ في جامعة كولومبيا - الواليات المتحدة 
23.  إدواردو أمارال حداد، أستاذ بجامعة ساو باولو – البرازيل 

24.  الطيب أمكرود، مؤسس "GPower Consultants" – المغرب 
25.  عز الدين عزام، أستاذ بجامعة نبراسكا لينكولن – الواليات المتحدة األمريكية 

26.  مينا بليمون، أستاذة االقتصاد بجامعة نورث فلوريدا - الواليات المتحدة األمريكية 
27.  دومينيك بوكيه، محاضر، معهد الدراسات السياسية (Sciences Po) – فرنسا 

28.  أوتافيانو كانوتو، المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي لمنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي – البرازيل 
29.  يوري دادوش، مدير سابق لدى البنك الدولي وباحث مشارك في بروغل (Bruegel) – الواليات المتحدة األمريكية 

30.  هينه ت. دينه، أستاذ بجامعة إنديانا – الواليات المتحدة األمريكية 
31.  محمد رشيد الدكالي، أستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة – المغرب 

32.  كريم العيناوي، رئيس تنفيذي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد 
33.  لورا الكتيري، مستشارة دولية في مجال الطاقات - اإلمارات العربية المتحدة 

34.  هيليت جمان، أستاذة بجامعة جون هوبكنز – المملكة المتحدة 
35.  ربيع حسين مختار، أستاذ بجامعة تكساس للزراعة والميكانيك – الواليات المتحدة األمريكية 

36.  عمر إيبورك، أستاذ بجامعة القاضي عياض – المغرب 
37.  العربي الجعيدي، أستاذ سابق بجامعة محمد الخامس – المغرب 

38.  إيف جيغوريل، أستاذة بجامعة بوردو وكلية تولوز لأعمال – فرنسا 
39.  مبارك لو، رئيس معهد "إمرجانس" ومستشار الوزير األول – السنغال 

40.  براكاش لونغاني، مستشار لدى صندوق النقد الدولي، وأستاذ بجامعة فاندربيلت – الواليات المتحدة األمريكية 
41.  فتح اهلل ولعلو، وزير سابق لالقتصاد والمالية وأستاذ سابق بجامعة محمد الخامس – المغرب 
42.  فرانسيس بيران، مدير األبحاث في IRIS وأستاذ في جامعة Jean Moulin Lyon 3 - فرنسا 

43.  إيمانويل بينتو موريرا، مدير إدارة االقتصادات القطرية بالبنك األفريقي للتنمية – ساحل العاج 
44.  الندري سينييه، مستشار بمركز الدراسات األفريقية، جامعة ستانفورد – الواليات المتحدة األمريكية 

45.  إيزابيل تساكوك، أستاذة بجامعة كولومبيا، كلية الشؤون الدولية والعامة (SIPA) – الواليات المتحدة األمريكية 
46.  هنري لويس فيدي، أستاذ فخري، المدرسة العليا للتجارة (HEC) بباريس – فرنسا

االقتصاد 
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قـ
ــا

طـ
 كريم العيناوي

 رئيس تنفيذي

مالك عبادي
 مكلف بمهمة لدى
 الرئيس التنفيذي

 أمنية بوطالب
باحثة مساعدة

 (العالقات الدولية(

 يوسف الجاي
باحث مساعد
 (االقتصاد(

 زينب فتحي
 مسؤولة برامج

(شراكات)  

 أمين الغالي
 مطور المواقع اإللكترونية

 خديجة كرواجي
مساعدة برامج

(تظاهرات ومؤتمرات(

 مريم بنيس
مسؤولة عمليات

 (محاسبة(

 ياسر السياجي
 مشرف على الشراكات

 زينب القرشي
مشرفة على التظاهرات

 والمؤتمرات

 سكينة الماجدي
مسؤولة برامج

 يوسف آيت القاضي
 مصمم غرافيك

 هشام الشفدي
 مصمم غرافيك

 نهال عائشة المقيرمي
باحثة مساعدة

 (العالقات الدولية(

 فهد أزروال
باحث مساعد
(االقتصاد(

 صوفيا أشتوان
مسؤولة برامج مشرفة

على المرافق

 عبد العزيز آيت علي
 خبير أول في االقتصاد

 مهدي بن عمر
خبير أول

 في العالقات الدولية

 محمود عربوش
باحث مساعد
(االقتصاد(

 ليليا بنوحود
مشرفة على الموارد

 البشرية

 محيي الدين بن طاهر
مدير الشؤون

 اإلدارية والمالية

 هاجر العلوي
باحثة مساعدة

 (العالقات الدولية(

 أميمة بوغريبة
باحثة مساعدة

 (االقتصاد(

 محمد عبروق
 مسؤول برامج

(شراكات) 

 نسرين العلوي
مسؤولة برامج

(تظاهرات ومؤتمرات(

 ندىالضريس
مشرفة على المجتمع الرقمي

 سلمى الداودي
باحثة مساعدة

 (العالقات الدولية(

 سعد بدوي
خبير أول

في علوم البيانات

 صالح الدين بكرات
 مسؤول برامج

(تظاهرات ومؤتمرات(

 أمل الوصيف
خبيرة في العالقات الدولية 

 يحيى الدريسي الداودي
باحث مساعد
 (االقتصاد(

 منية ابن ابراهيم
مساعدة الرئيس التنفيذي

 ريم برحاب
 خبيرة في االقتصاد
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 الزبير هديم
مساعد برامج

(تظاهرات ومؤتمرات(

 فاطمة الزهراء لعرج
 مسؤولة برامج – مراقبة

 مالية

 سهى الماجدي
باحثة مساعدة

 (العالقات الدولية(

 أحمد أوحنيني
باحث مساعد

 االقتصاد

 ليليا رزق
 مسؤولة عن برنامج "القادة

 "الصاعدون

 أسماء الطهراوي
 مشرفة على قاعدة البيانات

 رضوان نجاح
باحث مساعد

 (العالقات الدولية(

نسرين وزاني شاهدي 
مشرفة على تثمين

 األبحاث
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