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المعهد .فضاء للتفكير

الشبكات الاجتماعية :تأثيرها على الاقتصاد والمجتمع المغربي
موضوعا
ترمي هذه الدراسة ،التي ُنفذت في خضم تداعيات جائحة كوفيد 19-والتي تتناول
ً
معقدا ،إلى الإحاطة بالتأثيرات والرهانات التي تثيرها الشبكات الاجتماعية في المغرب .يتمحور
ً
هدفها الرئيسي حول السؤال التالي :ما هو العالم الافتراضي الذي يتم بناؤه في المغرب وكيف
ستكون عواقبه على الاقتصاد والمجتمع المغربي؟
تم إعداد التقرير المؤقت لهذه الدراسة مرفقا بملخص تنفيذي
العلاقات بين المغرب وألمانيا
متابعة لأعماله حول مستقبل الشراكة بين المغرب وشركائه الأوروبيين ،باشَ َر المعهد الملكي
للدراسات الاستراتيجية دراسة حول العلاقات بين المغرب وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
ِس َت ْق َراء آفاق تعزيز
تهدف هذه الدراسة إلى تقييم التعاون بين البلدين منذ إعادة توحيد ألمانيا ا ْ
العلاقات بين البلدين ،مع الأخذ في الاعتبار التغييرات الجارية في المجالين الأوروبي والأفريقي
وكذا تطورات السياق العالمي.
تم إعداد دراسته مع ملخص
المعهد .اليقظة

الانتخابات في أفريقيا ووباء كوفيد19-
أعد المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية مذكرة مراقبة حول الانتخابات في أفريقيا ،بغرض
تطورات فهم المشهد السياسي الإفريقي في سياق جائحة كوفيد 19-
صدور عددي شهري شتنبر وأكتوبر  2020من نشرة اليقظة التوثيقية
يقدم عدد شتنبر وأكتوبر  2020من نشرة اليقظة التوثيقية ،الصادر على
الموقع الإلكتروني للمعهد ،ملخصات للتقارير الاستشرافية المتعلقة ،على
وجه الخصوص ،بالمواضيع التالية :تأثير الوباء  Covid-19على حياة
المواطنين في أوروبا ،والأزمة الصحية والتغيرات في عالم العمل ،وإعادة
الانطلاق الاقتصادي بعد فيروس كورونا ،وخلق القيمة...

المعهد .تعاون

ور َّية
م ُه ِ
زيارة سعادة السيد جوليو غلينترنيك بيتيلي سفير ُج ْ
از يل الا ِّ ِتحا ِد َّية بالمغرب
الب َر ِ
َ
أجرى المدير العام للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية،
السيد محمد توفيق ملين ،يوم  28أكتوبر  ،2020محادثات ،مع
سعادة السيد جوليو غلينترنيك بيتيلي ،سفير البرازيل بالرباط،
مرفوقا بالملحق السياسي بالسفارة.
و رمت هذه محادثات إلى إعادة إطلاق التعاون بين المعهد
الملكي للدراسات الإستراتيجية ومراكز الفكر البرازيلية ،و ذلك
بهدف إجراء دراسة حول العلاقات بين المغرب والبرازيل  ،ذات
بعد استشرافي ،مع الأخذ في الاعتبار أحدث المفاهيم
الاستراتيجية

زيارة سعادة سفير جمهورية باكستان بالرباط
للمعهد
استقبل المدير العام للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية،
السيد محمد توفيق ملين ،يوم  22شتنبر  ، 2020السيد حامد
أصغر خان  ،سفير جمهورية باكستان بالرباط  ،مرفوقا بالملحق
العسكري بالسفارة .ركزت المناقشات على السياق
الجيوسياسي الدولي مع إيلاء اهتمام خاص لعلاقات المغرب
مع دول غرب إفريقيا .كما تطرق اللقاء إلى إمكانيات التعاون
بين المعهد ومراكز البحث الباكستانية مثل معهد إسلام أباد
للدراسات الاستراتيجية ) (ISSIومعهد الأبحاث والدراسات و
التحاليل الاستراتيجية (ISSRA).
وعقد اجتماع ثان في المعهد  ،في  27أكتوبر  ، 2020مع
سعادة السفير الباكستاني بالرباط .وتميز بتوقيع مذكرة تفاهم
بين المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية ومعهد الدراسات
الاستراتيجية إسلام أباد.
زيارة سعادة السيد جوتز شميدت بريمي سفير جمهورية
ألمانيا الاتحادية
قام السيد جوتز شميدت بريم  ،سفير جمهورية ألمانيا
الاتحادية في المغرب بزيارة المعهد الملكي للدراسات
الاستراتيجية في  9أكتوبر  ، 2020لمناقشة ملامح ونطاق
الدراسة حول العلاقات بين المغرب وألمانيا وكذلك آفاق تعزيز
العلاقات الثنائية في ضوء السياسة الأفريقية للاتحاد الأوروبي
والنموذج التنموي الجديد للمملكة.
العلاقات الصينية العربية في سياق التغيرات العالمية
شارك المعهد في أعمال الندوة رفيعة المستوى عبر الإنترنت
 ،التي نظمها "معهد الصين للدراسات الدولية" في بكين في
 15أكتوبر  ، 2020تحت شعار "العلاقات بين الصين والعالم
العربي في عالم متغير"  .تم تخصيص هذا المؤتمر  ،على وجه
الخصوص  ،لفحص العلاقات بين الصين والعالم العربي
واستقراء آفاق تطورها  ،بعد الاضطرابات التي سببها وباء
Covid-19.

لقاءات عمل

زيارة عمل لوفد من شركة هواوي
قام وفد من شركة  Huwaei Technologiesبرئاسة مدير عام
هواوي المغرب  ،السيد جيري كوي ،بزيارة عمل إلى المعهد
الملكي للدراسات الاستراتيجية يوم 23أكتوبر .2020
بعد تقديم عرض عن مجال أنشطة شركة هواوي ،وكذا مهام
المعهد  ،ركزت التبادلات بشكل خاص على مسألة التحول
الرقمي في المغرب وأفريقيا وكذلك على إمكانيات إقامة
تعاون بين وهواوي بهدف تعميق التفكير في التقنيات
الجديدة على وجه الخصوص.الجيل الخامس من شبكات
الاتصال )(5G
الشبكات الاجتماعية :تأثيرها على الاقتصاد والمجتمع
المغربي
نظم المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية  ،يوم الأربعاء 07
أكتوبر  ، 2020مؤتمرا بالفيديو خصص لعرض ومناقشة
الاستنتاجات الأولية للدراسة المعنونة "الشبكات الاجتماعية:
التأثير على الاقتصاد والمجتمع المغربي"  ،التي شارك فيها
كبار المسؤولين في المؤسسات المعنية وخبراء في القضايا
المتعلقة بالاتصالات الرقمية.
التواصل

إعادة تصميم الموقع الإلكتروني للمعهد
تصميما
وضعت  IRESالنسخة الجديدة من موقعها الإلكتروني على الإنترنت  ،والتي تتبنى
ً
"سريع الاستجابة"  ،يسمح بالتكيف المنهجي مع الوسيط المستخدم (الكمبيوتر  ،أو الهاتف
المحمول  ،أو الحاسوب اللوحي)  ،مع واجهة أكثر سهولة في الاستخدام والوصول المحسن إلى
المعلومات .تمت إعادة هيكلة محتوى الموقع وف ًقا لشبكة  ( STEEPالمجتمع والتكنولوجيا
والفضاء والاقتصاد والسياسة).
بالإضافة إلى هذه الميزات الجديدة  ،أثرى  IRESموقعه الإلكتروني بقاعدتي بيانات .الأولى تضم
جميع الخطب والرسائل الملكية منذ تنصيب جلالة الملك محمد السادس وذلك بعدة لغات.
حصريا لمسألة الصحراء المغربية  ،ويهدف إلى تزويد الباحثين الوطنيين
والثاني  ،مخصص
ً
والأجانب بمعلومات تتعلق بالخطب والرسائل الملكية منذ عام  1975وقرارات مجلس الأمن
التابع للأمم المتحدة.
مسرد للمفاهيم القانونية والسياسية والتاريخية المتعلقة بمسألة الصحراء المغربية هو أيضا
جزء من قاعدة البيانات هذه .تم تصميم هذا المسرد كأداة عمل في خدمة الدبلوماسية المغربية.
المذكرة

سيتميز نشاط المعهد.المنتدى بتنظيم مؤتمر بالفيديو
بالنسبة لشهري نونبر دجنبر ،2020
ِّ
للعرض التقديمي ل:
 النتائج الأولية للدراسة على الطبقة الوسطى في المناطق الريفية.
مؤخرا المتعلقة بأزمة الصحة العالمية (كوفيد )19-
 المؤلفات المنشورة
ً
المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية
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