
 

 

 

 

 : تجاوز الأزمة والاستعداد للمستقبل19-المغرب في مواجهة كوفيد 

 ، أعد المعهد الملكي للدراسات19في إطار متابعته لتطورات أزمة فيروس كورونا المتجدد 

مذكرة تحليلية تقيم تداعيات  هذه الأزمة الصحية على المستويين الوطني  (IRES) الاستراتيجية

والدولي. تقترح هذه المذكرة أيًضا أدوات العمل من شأنها تمكين المغرب من مواجهة هذه 

والبعيد و إعداد البلاد بشكل أفضل لعالم ما بعد الأزمة ، على الفور وعلى المدى المتوسط 

 .كوفيد
 

 2020العالم سنة  سمعة المغرب في

أعد  The Reptrak Company.تقرير النسخة السادسة من الدراسة حول سمعة المغرب في العالم 

 المعهد الملكي 

ركزت هذه الدراسة ، المندرجة في إطار أعمال مرصد صورة المغرب دوليًا الذي  فقد وللتذكير ،

مجموعة السبع + روسيا وفي ، على تحليل سمعة المملكة في دول  2015سنة  المعهد  أنشأه

 ..دولة متقدمة أو ناشئة بالإضافة إلى تقييم سمعة المغرب الداخلية 16

وشهدت النسخة السادسة من البحث،  التي أجريت بين شهري مارس وماي ، خلال فترة الإغلاق 

 .امل ، تحسنا كبيرا للغاية في سمعة المملكة الخارجية والداخليةشال
 

 واستطلاع الأفقتنمية الطاقات المتجددة في المغرب: استخلاص الدروس 

هدف إلى تقييم تالذي  الدراسة،أتم المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية إعداد تقرير هذه 

. كما ترمي 2019و  2009بين عامي  الرياح،الإنجازات في مجال تطوير الطاقة الشمسية وطاقة 

تعميق مسألة التكامل  المعتمدة،هذه الدراسة إلى فحص مدى ملاءمة الخيارات التكنولوجية 

الصناعي ، و استطلاع إمكانيات التعاون الإقليمي وتقديم مقترحات سياسة عامة قادرة على 

عين ة بتعزيز التنمية السريعة  للطاقات المتجددة في المغرب ، مع أخذ التجارب الدولية الناجح

 .الاعتبار
 

 

 الممرات البحرية الاستراتيجية

تعنى هذه المذكرة التحليلية بأكثر الممرات البحرية استراتيجية على نطاق عالمي. وتحدد القضايا 

والمخاطر والتهديدات الرئيسية التي تتعرض لها هذه الممرات. الجزء الأخير من هذه المذكرة 

العملي. وترمي هذه المقترحات إلى المساعدة في جعل  مخصص للاستبصار الاستراتيجي  و

 الممرات البحرية أكثر أمنا ، وخاصة مضيق جبل طارق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للتفكير ءالمعهد. فضا

 النشرة الاخبارية
 2020 غشت - يوليوز – 58العدد 

2018 

https://twitter.com/ires_maroc
http://www.facebook.com/ires.maroc


 

 الوضع في ليبيا

الذي يعد عاملاً من عوامل زعزعة الاستقرار  ليبيا،تركز هذه المذكرة التحليلية على الوضع في 

 وعلى التحديات والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الناشئة عنها بأكملها،في المنطقة 

 للخروج من هذه الأزمة المحتملةبعض السيناريوهات  كما تقترح
 

 صراع حول التدبيروتعاوني تدبير  إثيوبيا: بينبسد النهضة 

بح أكبر أن يص المنتظرإثيوبيا على النيل الأزرق، والذي من  شيدتهسد النهضة الكبير، الذي  يعد

 .لتوتر كبير بين الدول المطلة على نهر الني مصدرإفريقيا، منشأة لتوليد الطاقة الكهرومائية في 

 دبيرالتالتحليل هذه الضوء على الجوانب القانونية لتقاسم مياه النيل وآفاق  مذكرةوتسلط 

ح ناحية أخرى وفت وإثيوبيا من ناحية،بين مصر والسودان من نهاء التوتر التعاوني القادر على إ

 وري الأرض والحصول على مياه الشرب الكهرومائية،فرص جديدة لإنتاج الطاقة 

 

 من نشرة اليقظة التوثيقية 2020صدور عددي شهري يوليوز و غشت 

 المنشورة من " نشرة اليقظة التوثيقية " ، 2020يقدم إصدارا يوليوز و غشت 

على موقع المعهد  ملخصات للتقارير الاستشرافية المتعلقة ، على وجه 

الخصوص ، بالمواضيع التالية: التوظيف في قلب الانتعاش الأخضر ، والآفاق 

الاقتصادية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ، وريادة الأعمال 

  الاجتماعية للشباب ...

 

 

 

المدير العام للمعهد  ملين،استقبل السيد محمد توفيق 

السيد  ،2020يوليو  28يوم  الاستراتيجية،الملكي للدراسات 

 برفقة بالرباط،سفير جمهورية تركيا  دوجان،أحمد أيدين 

ة. ، السكرتير الثالث بالسفار السيدة إرين أصلي مولاساي أوغلو

وركزت المناقشات على القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى 

إمكانيات تعزيز التعاون بين المعهد الدولي للدراسات 

 والبحوث الإستراتيجية ومراكز الفكر الإستراتيجي التركية.
 
 
 

 

 

 2020سمعة المغرب في العالم  سنة 

يوليوز  16نظم المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية يوم 

، مؤتمرا بالفيديو مخصصا لعرض ومناقشة النتائج  2020

الرئيسية للإصدار السادس من الدراسة حول سمعة المغرب 

أجراها المعهد  The Reptrak Companyفي العالم ، والتي 

لامة بالشراكة مع  الرائد العالمي في المغرب. منطقة "الع

 التجارية الوطنية
  

 

 
 :بتنظيم ىالمعهد.المنتديتميز نشاط ، 2020 أكتوبرو نونبربالنسبة لشهري 

 

  النتائج الأولية للدراسة على الطبقة الوسطى الريفية 
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