النشرة الاخبارية
العدد  – 60نونبر -دجنبر 2020
2018

المعهد .فضاء للتفكير

كيف يمكن تنمية طبقة وسطى ريفية بشكل مستدام؟
أنهى المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية إعداد تقرير هذه الدراسة التي انكبت على موضوع
معقد  ،له طابع متعدد الأبعاد  ،بهدف جرد الطبقة الوسطى الريفية  ،تحليل السياسات العامة
الموجهة للعالم الريفي وصياغة مقترحات استراتيجية تمكن من انبثاق وتطور هذه الفئة
الاجتماعية.
تجديد الشراكة بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي  ،أي دور للمغرب؟
في إطار اهتمامه بالعلاقات الخارجية للمملكة  ،شرع المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية في
إنجاز دراسة حول الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وحول دور المغرب كلاعب
رئيسي في هذا التعاون.
الهدف الرئيسي من الدراسة هو تقييم التعاون بين إفريقيا وأوروبا وتحديد أدوات العمل التي من
شأنها تمكين المغرب من تعزيز مساهمته في هذا التعاون.
العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الاتحادية
أعطى المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية الانطلاقة لدراسة حول العلاقات بين المغرب
والبرازيل بهدف ،من جهة  ،تقييم منجزات التعاون الثنائي في ضوء التطورات في السياق الدولي
و من جهة أخرى  ،بحث آفاق تعزيز هذه العلاقات و جرد إمكانيات تطوير التعاون الثلاثي بين
البرازيل والمغرب وأفريقيا.
و سيتم ،في إطار هذا المشروع ،إجراء بحث استقصائي حول سمعة المغرب في الأوساط
السياسية والاقتصادية البرازيلية.
بانوراما المغرب في العالم  ،العلاقات الدولية للمملكة :النسخة الإنجليزية
أنجز المعهد النسخة الإنجليزية من التقرير الاستراتيجي لعام  2016حول العلاقات الدولية
للمغرب ،المحدث في دجنبر .2019
المعهد .اليقظة

القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه :المعنى والتداعيات
والسيناريوهات
تصف مذكرة المراقبة سياق اعتراف الولايات المتحدة بالطابع المغربي للصحراء ،وتحلل
التوقعات والدوافع التي كانت وراء هذا القرار التاريخي وتداعياته على التعاون بين المغرب
والولايات المتحدة .كما تعرض هذه المذكرة سيناريوهات لتنمية العلاقة بين البلدين  ،في ضوء
تطورات .تولي جوزيف بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

وباء  Covid-19في أفريقيا :التحليلات و ردود فعل المنظمات الدولية
تحلل مذكرة المراقبة هذه الاستراتيجيات المقترحة من قبل المنظمات الدولية من أجل الحد من
التأثير الاقتصادي والاجتماعي للأزمة الصحية على القارة الأفريقية.
لوحة القيادة الاستراتيجية 2020
نشر المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية النسخة الثامنة من لوحة القيادة الإستراتيجية ،والتي
تقدم لمحة عامة عن مكانة المغرب الدولية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والثقافية والبيئية .تتضمن لوحة القيادة هذه أكثر من  200مؤشر استراتيجي ،مصنفة حسب
مجالات المراقبة الاستراتيجية العشرة للمعهد.
يختلف هذا الإصدار عن الإصدارات السابقة من خلال دمج المؤشرات الاستراتيجية الجديدة
المرتبطة ،على وجه الخصوص  ،بمكافحة الجوع  ،والتحول الطاقي  ،و التنوع البيولوجي  ،والحراك
الاجتماعي  ،والتلقيح  ،الجاذبية الصناعية  ،وتطوير المدن الذكية  ،وحماية الملكية الفكرية
والفوارق بين الجنسين.
كما شرع المعهد في الترجمة إلى اللغة الإنجليزية للوحة القيادة الاستراتيجية لعام .2020
صدور عددي شهري نونبر ودجنبر  2020من نشرة اليقظة التوثيقية
يقدم عدد نونبر ودجنبر  2020من "نشرة مراقبة الويبوغرافية" ،المنشورة
على موقع الاليكتروني للمعهد ،ملخصات للتقارير الاستشرافية المتعلقة،
على وجه الخصوص  ،بالمواضيع التالية :التوظيف في عصر التقنيات
الناشئة  ،توقعات الطاقة بحلول عام  ، 2050الارتباط الوثيق بين معدل
الوفيات وتغير المناخ...
المعهد .تعاون

زيارة سعادة السيد مايكل كاتس ،سفير أستراليا المعين
بالمغرب
قام سعادة السيد مايكل كاتس  ،السفير الأسترالي المعين في
المغرب  ،يرافقه السيد روبرت هودن  ،نائب رئيس البعثة
والقنصل في السفارة الأسترالية  ،بزيارة عمل للمعهد يوم 10
نونبر 2020
بالإضافة إلى تقديم مهام  IRESوبرامج الدراسة ،كان هذا
الاجتماع فرصة لمناقشة الأسئلة ذات الطبيعة الاستراتيجية،
والتي من المحتمل أن تكون موضوع تعاون بين المغرب
وأستراليا.
لقاءات عمل

مشاركة المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية في القمة
الصينية الأفريقية التاسعة لمراكز الفكر
شارك المعهد في الجلسة العامة للقمة التاسعة الصينية
الأفريقية لمراكز الفكر  ،التي نظمت عبر الفيديو  ،في 5
نوفمبر  ، 2020على هامش النسخة العشرين من منتدى
التعاون الصيني الأفريقي(FOCAC).
سلطت مداخلة المدير العام الضوء على خصائص أزمة كوفيد
 19وتتبع التحولات والاضطرابات التي نتجت عنها .ثم قامتبتحليل التحديات التي يشكلها الوباء وتداعياته في السياق
الأفريقي .كما اقترح تعديلات يتعين إجراؤها على نموذج
التعاون الصيني الأفريقي من أجل جعله رافعة للنهوض
الاقتصادي بعد فيروس كوفيد .بالإضافة إلى ذلك ،تطرقت

مداخلة المدير العام للمعهد إلى دور المغرب ومساهمته في
إنجاح التعاون الصيني الأفريقي.
Covid-19والاحتباس الحراري  :الدعوة إلى اقتصاد مرن
نظم المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية  ،يوم الخميس 12
نونبر  ، 2020مؤتمرا بالفيديو خصص لعرض ومناقشة
مضامين الكتاب المعنون "كوفيد  19-والاحترار العالمي:
الدعوة لاقتصاد المرونة" لمؤلفه السيد كريستيان دي بيرثويز
 ،أستاذ الاقتصاد المتخصص في اقتصاديات المناخ في
جامعة دوفين بباريس
كان هذا الاجتماع فرصة لتسليط الضوء على العلاقة الوثيقة
بين تغير المناخ ووباء كوفيد  ، 19-تعميق التفكير في التحديات
الحالية والمستقبلية لخطط الإنعاش الاقتصادي بعد الوباء و
كذا اقتراح بعض الأدوات التي تهيئة الإنسانية لمواجهة تغير
المناخ والمخاطر الصحية.
كوفيد  :19-أي نهوض؟ ما هي التحديات في أفريقيا؟
شارك المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية في الندوة التي
نظمتها  Groupe X Marocفي  26نوفمبر  .2020سلطت
مداخلة السيد مولين  ،المدير العام للمعهد  ،الضوء على
خصائص أزمة  Covid-19على المستوى الدولي وتتبع
التحولات والاضطرابات التي تنجم عنها .ثم قامت بتحليل
التحديات التي يشكلها الوباء وتداعياته في السياق الأفريقي.
أخيرا  ،تطرقت إلى أهمية توفير استجابة هيكلية لإعداد
ً
المغرب لعالم ما بعد كوفيد
كيف يمكن تنمية طبقة وسطى ريفية بشكل مستدام؟
نظم المعهد مؤتمرا بالفيديو يوم الأربعاء الموافق  02ديسمبر
 2020لعرض ومناقشة الاستنتاجات الأولية لهذه الدراسة.
بمشاركة كبار المسؤولين في المؤسسات المعنية وكذلك
الخبراء في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والبيئية والثقافية  ،مكن هذا المؤتمر من استنتاج أفكار مبتكرة
قادرة على خلق طبقة وسطى ريفية.

أفريقيا XXI
شارك المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية ) ، (IRESكشريك
 ،في الجلسة الأولى لمؤتمرات الفيديو للطبعة الثانية للاجتماع
الدولي " ، "Africa XXIالذي نظمه في  3ديسمبر  2020معهد
النهوض بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي .كان هذا
المؤتمر المرئي  ،الذي شارك فيه العديد من السفراء
المعتمدين لدى البرتغال  ،وكبار ممثلي وزارة الخارجية
البرتغالية  ،والمنظمات الدولية ومراكز الفكر الأفريقية
والأوروبية  ،فضلاً عن خبراء جامعيين  ،فرصة للمعهد الملكي
للدراسات الاستراتيجية لعرض رؤيته لمستقبل العلاقات
الإفريقية المغربية الأوروبية.
التواصل

المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية
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