
 

 

 

 

 لجامعة الورقة التأطيرية للنسخة الثالثة

 2022-القادة الشباب للمجتمع المدني األفريقي 

لمجتمع لدور  أيوالصحي ألفريقيا:  ائي والغذ يالطاقالصمود الموضوع: "

 "المدني؟

 
٪ من  18تمثل  حيث  ، تعد إفريقيا ثاني أكثر القارات اكتظاًظا بالسكان بعد آسيا  2022  سنةمليار نسمة    1.4  بساكنة تناهز

ات طبيعية  ثرو وتتوفر القارة االفريقية على. الشباب عدد من  تحتوي على أكبر العالم التيمن منطقة تعد ال كماسكان العالم. 

باطن  ألراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة ول  باإلضافةوسكانها الشباب،    ديمغرافيتهانوعية    وعلى الرغم منهائلة.  

كبير  ونقص بنسب بطالة مرتفعة  موارد معدنية وفيرة ومتنوعة، تعتبر إفريقيا أفقر قارة في العالم يحتوي علىي ذ ال أرضها

 التحتية األساسية.  ات في البنيوات تجهيزالفي 

 

، فقدان  يةمموالع  ونيةديموجهة نظر اقتصادية واجتماعية )الركود االقتصادي، زيادة ال  من  19إلى آثار وباء كوفيد    وإضافة

والحماية    يالصح  في الميدانإلى التعليم، وما إلى ذلك(، كشفت األزمة ضعف أفريقيا    لوجالوظائف، عدم المساواة في الو

ال يحصل عدد كبير من السكان على الرعاية    كارثية إذ   األفريقيةمستوى حالة البنى التحتية الصحية في البلدان  فالصحية.  

ي شرق إفريقيا على وجه الخصوص، يعاني  فف  الطبية وتبقى التغطية االجتماعية غير كافية على الرغم من الجهود المبذولة.

ت الركود واألزمات  باإلضافة إلى المناخ والصراعات، كانت فتراو ٪( من سوء التغذية.  30.8ما يقرب من ثلث السكان )

 ؤال حول صمود السكان األكثر هشاشة.س. لذلك يُطرح االرتفاعا االقتصادية هي أصل هذ 

 

هناك عدة    األزمة االقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا،   تخطيفي    معظم البلدان األفريقيةفيه    نجحت   الوقت الذيفي  و

 أسئلة تطرح:  

ها األولوية لتعزيز االنتعاش االقتصادي؟ اواالستثمارات التي يجب أن تعط  موميةما هي اإلصالحات والسياسات الع •

أهمية التقنيات الرقمية في تسريع تعافي النشاط   19كوفيد  كما هو الحال في بقية العالم، كشف وباء  و  ،في إفريقياف

إنتاجية الوظائف الحالية فحسب، بل يسمح   القارة )ال يؤدي التطور الرقمي إلى تحسين  بإنشاء وظائف في  أيًضا 

  ة(.غير مؤهل  وأ ةجديدة، مؤهل

 ؟  لمستقبل في ا تشغيلعالم الكون  كيف سي •

 إشراك الشباب األفريقي، المحرك الحقيقي لالبتكار وحاضن المواهب؟  يمكنكيف  •

 

 

 لتدبيرعلى ظهور وعي جديد في مجال اإلسكان وا  ساعد ، مما  مجاالت التعميركشفت األزمة الصحية عن خلل وهشاشة  لقد  

. مدن تضمن  يمكنها الصمود فعالة و ،  من الضروري تصميم مدن أفريقية مستدامة ومفتوحة للجميع، آمنةلذا، يبدو  الحضري.  

  هشاشة األمن وتقلل من انعدام  و،  ذات أداء جيد المساواة في الحصول على الخدمات األساسية، ووسائل نقل منخفضة التكلفة و

 سكانها ال سيما في مواجهة آثار تغير المناخ. 

 

، على الخارجالغذاء والطاقة    في قطاعيإلى جانب الحرب في أوكرانيا أيًضا عن اعتماد القارة    19كوفيد  كشف وباء  كما  

مع اآلثار السلبية لتغير  التكيف  كذلك  و  المحلية في هاذين القطاعين لذلك تحتاج إفريقيا أكثر من أي وقت مضى لتعزيز قدرتها  

المجتمع المدني والقطاع الخاص(  ،  ةومي، من الضروري أن تقوم جميع الجهات الفاعلة )السلطات العمه الغايةالمناخ. لهذ 

 بتعبئة وتوحيد جهودها على أمل تحقيق هذه األهداف.

 

 المجلس الجماعي لمراكش

 



ات الفاعلة األخرى بتعزيز روابط بالدنا مع  ، يلتزم المجتمع المدني المغربي جنبًا إلى جنب مع الجهإطار هذه الديناميةفي و

في االلتزام   ارائد يعد  ،  2006عامة منذ عام  المنفعة  ال  معترف لها بصفة  جمعية  و، وه لجهة تانسيفت تنمية  ال  مركزوبقية القارة.  

مشاركته في   ،2010المغرب في مشروع يموله البنك األفريقي للتنمية منذ عام  بفريقيا. على سبيل المثال، مشاركته  مع إ

  2012  يمختلف منتديات المجتمع المدني األفريقي، تنظيم جامعتين للشباب من المجتمع المدني في البلدان المغاربية عام 

،  ط مكتب الشريف للفوسفاال  منهمبدعم من العديد من الشركاء    2019و   2018وأخيراً تنظيم جامعتين أفريقيتين في    2013و

جامعة  و  التنمية، مؤسسة فريدريش ناومان للحرية، جامعة القاضي عياض   األفريقي  البنك  مراكش،مدينة  الجماعي لمجلس  ال

وقيادته ومشاركته االجتماعية وخبرته من قبل بنك    المركزلقد تم االعتراف بجهود  و.  المتعددة االختصاصات محمد السادس  

األمم المتحدة   كما منحته 2020إلى   2018ل إفريقيا من التنمية األفريقي الذي اختاره كممثل للمجتمع المدني في منطقة شما

 . 2010صفة مراقب في اتفاقية األمم المتحدة اإلطار بشأن تغير المناخ منذ عام  
 

 ة وشابا شابً   120نجاًحا كبيًرا بمشاركة    2018  سنةمركز  ال  اأول جامعة أفريقية لقادة المجتمع المدني الشباب نظمه  ت حقق

بحضور خبراء أفارقة وفرنسيين    ،من أكثر من عشرين دولة أفريقية ناطقة بالفرنسية واإلنجليزية. لقد كانت فرصة للشباب 

ودمج    يةربوت   إنارةتغذية و  :خبراء البنك األفريقي للتنمية وهي   لمناقشة اإلشكاليات الخمس الكبرى التي حددها  ،وكنديين

. بعد ذلك، ناقش الشباب اإلمكانيات المتاحة لهم للعب دورهم كامالً كشباب. ألفارقةبالنسبة لحياة الوتحسين نوعية إفريقيا  

الثانيةو لقادة المجتمع المدني الشباب في يوليو  ل  تم تنظيم النسخة  الثانية  جامعة محمد رحاب  في    2019لجامعة اإلفريقية 

 .االبتكار وتنمية إفريقيا، الشباب: ها كان موضوعو مراكش( بجهة) المتعددة االختصاصات السادس 

 

قادة لالجامعة الثالثة ل  ،من شركائهبدعم  فت  لجهة تانسي تنمية  الين، سينظم مركز  تظاهرتال اتين  هالذي حققته  نجاح  لل  وتبعا

هو:  لهذه الجامعة الموضوع المختار و. مراكش بمدينة   2022أكتوبر   22و  21و  20 أياملمجتمع المدني األفريقي لالشباب 

 كوفيد والحرب في أوكرانيا، ما هي رافعات العمل لتنمية أفريقيا؟ جائحة بعد 

 

عمل باإلضافة لشهادات    ات شفوية وورش  ، عروض أيام وستتضمن مؤتمرات عامة  ثالثةستمتد أعمال هذه النسخة على مدى  

خبراء دوليين  يين،  ساتذة الجامعاألهذه األنشطة مجموعة من  تأطير  سيشرف على  و.  ناجحةال  تجارب الحول  الرأي  وتبادل  

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية تعكس ثراء وتنوع   للقاءا  اتم على هامش هذ سيوماليين وإداريين وفاعلين اقتصاديين.    سؤولينوم

 التراث الثقافي األفريقي. 

 

 :لهذه الجامعة هي برمجةخالل المناقشات واألنشطة الم التطرق إليهاالمحاور التي سيتم 

 فريقية مستدامة وذكية، إ لمجاالت  لوجالو  -

 ألفريقيا، الصحي و ئيوالغذا يالطاقالصمود   -

 ، التعجيل بمجتمع المعرفة - 

 ا، في أفريقي امة الجيدةالسلم والحك  -

 ، تعليم جيد وبحث علمي تطبيقي - 

 ، فريقيةمأساة الهجرة اإل  -

 دور المجتمع المدني األفريقي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ألفريقيا. - 

 

 

لمركز التنمية لجهة تانسيفت  ي  اردالمجلس االتم إعداد هذه المذكرة من طرف األستاذ محمد بنلحسن عضو  

عضو  ترجمها للعربية السيد إبراهيم بدري، و اللجنة المنظمة للنسخة الثالثة من الجامعة اإلفريقية وعضو

 . لمركز التنمية لجهة تانسيفتي ذالمكتب التنفي


