
 

 

 

 

 2020 لعام المعهد نشاط تقرير إعداد

  ،  المعهد   إنجازات  أهم  2020  سنة  برسماإلستراتيجية    للدراسات  الملكي  المعهد  نشاط   تقرير  يلخص

  والأسئلة  ،  للمغرب  الخارجية  والعلاقات  ،  الهيكلي  الطابع  ذات  الوطنية  واضيعالم  دراسة  حيث  من

  الرئيسية  والأفكار  العمل  هذا  استنتاجات  على   الضوء  ويسلط.  الاستراتيجية  والمراقبة  ،  العالمية

  المؤسسات  مع  التعاون  يقيّم  كما  المعهد،  ينظمها  التي  الفيديو  عبر  والمؤتمرات  الندوات  عن  الناتجة

 .والدولية الوطنية
 

 IRES.Forum 2020إنهاء إعداد تقرير  

  نظمها   التي  الفيديو   ومؤتمرات   والاجتماعات  الدولية  المؤتمرات   تقارير ملخصات    التقرير  هذا  قدمي

  مناقشة  وكذلك  المعهد   أجراها   التي  الدراسات  نتائج  بعرض   والمتعلقة   ،2020  عام   في  المعهد

 .الاستراتيجية  المسائل تتناول  التي الأخيرة الأعمال
 

 الاتحادية البرازيل وجمهورية  المغربية المملكة بين العلاقات

المغرب   صورة  حول  الميداني  بحثلل  الأولى  النتائج  الاستراتيجية  للدراسات  الملكي  المعهد  تلقى

  العلاقات   دراسة   تحقيق  إطار  في   البرازيل  في  الرئيسيين   والاقتصاديين   السياسيين   الفاعلين   بين

 .البرازيلية الاتحادية والجمهورية المغربية المملكة بين
 

 الصحراء  على  المغرب بسيادة  أمريكي اعترافال

  يسلط  الأول.  الموضوع  هذا  حول  تحليليتين  ذكرتين م  الاستراتيجية  للدراسات  الملكي   المعهد  أنتج

  الصحراء  على  المغرب  بسيادة  الأمريكي  الاعتراف  مكنت  التي  الحاسمة  العوامل   على  الضوء

 .الوقت نفس في وإسرائيل المملكة  بين العلاقات وتطبيع
 

  الأمريكي  القانون  ضوء  في  العتراف،اهذا  ل  والقانونية   السياسية  للتداعيات  الثانية  المذكرة  تكرسو  

 .الدولي القانون ضوء  في وكذلك ،  التنفيذية الاتفاقات وممارسة
 

 "داعش" انتشار إعادة

سوريا   في هزيمته منذ  الإسلامية الدولة تنظيم  اتبعه الذي  المسار التحليلية المذكرة هذه تتناول

  فضلا    النزاعات،  تمزقها  التي   الأفريقية  البلدان  في  داعش  انتشار  بإعادة  خاص  بشكل  هتمت  و.  والعراق

 القارة   إلى  أيض ا  تداعياتها  امتدت  التي  ،  القاعدة  وتنظيم  المجموعة  هذه  بين  العلاقة  تطور  عن

 .الأفريقية

 

 

 
 

 للتفكير  ءالمعهد. فضا

 النشرة الاخبارية 
 2021 فبراير-يناير – 61العدد 

2018 

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


 

 2021 وفبراير  يناير لشهري المراقبة الإلكترونية  نشرة

وفبراير   يناير  عدد  المنشورة    2021يقدم   ، الإلكترونية"  المراقبة  "نشرة  من 

،   IRES على موقع  على الويب ، ملخصات للتقارير الاستشرافية المتعلقة 

على وجه الخصوص ، بالمواضيع التالية: التكيف مع تغير المناخ ، والصلة  

التحول   عصر  في  التعليم  نظام  مستقبل   ، والعمل  الناشئة  التقنيات  بين 

  ... الرقمي

 

 

 
 

 MED لبرنامج  التوجيهية  اللجنة  اجتماع  في IRES مشاركة

2050 

  بشكل  ،  ملين  توفيق  محمد السيد ،IRES لـ العام  المدير  شارك

 MED لبرنامج   التوجيهية   اللجنة   اجتماع   أعمال  في  كعضو   نشط

  كان .  2021  يناير  13  في Blue Plan فريق  نظمه  الذي  ،  2050

 MED 2050 برنامج  تقديم  هو  الاجتماع   هذا  من  الغرض

 .تفعيله  واستراتيجية المنهجي وإطاره وأهدافه

 الاستراتيجي  الاستشراف  تمرين  تنفيذ   إلى  البرنامج  هذا  يهدف

ا  ،  2050  عام  بحلول  المتوسط  الأبيض  البحر  منطقة  في  وفق 

 عليها  وافقت  التي  المعدلة MED 2050 طريق  لخارطة

 COP21 في المتعاقدة الأطراف
 

 

 
 

 أوروبا  -   اللاتينية  لأمريكا  الاستراتيجي  للمثلث  العاشر  الاجتماع

 أفريقيا –

  عرض ا   االستراتيجية  للدراسات  الملكي  للمعهد  العام  المدير  قدم

 لأمريكا  الاستراتيجي   للمثلث   العاشر   الاجتماع  خلال  افتتاحيا

 بأمريكا  النهوض  معهد  نظمه  الذي  وأفريقيا،  وأوروبا  اللاتينية

 2021 فبراير  23 في (IPDAL) الكاريبي البحر ومنطقة اللاتينية

 في  ،"  العالمية   والصحة  الاقتصادي  الانتعاش"    موضوعه  وكان

 .العالمية  الصحية الأزمة ضوء

 لاستجابة  الرئيسية  المحاور  مداخلته  في  ملين  السيد  وعرض

 على  المملكة  تلعبه  الذي  الدور  وكذلك  للوباء  المغرب

 الضوء  وسلط.  الملك   جلالة  رعاية  تحت  الدبلوماسي  المستوى

  في   إفريقيا  مع  المغرب   تضامن  على  الخصوص   وجه  على

 على بالتأثير وتهدد القارة ضعف تداعياتها تفاقم أزمة مواجهة

 .تنميتها مسار
 

 

 مملكة لل الترابية وحدةال مسألة  في الذهني العصف

 المخصصة  الذهني  للعصف  الخامسة  جلستها IRES عقدت

 .2021 فبراير 26 في القضية لهذه

  كان   القضية،  هذه  في   وخبراء  وأكاديميين  دبلوماسيين   بمشاركة

  قضية   في   الأخيرة  التطورات  لتقييم  فرصة  الاجتماع  هذا

 على   ،ضوء   في  المستقبل  آفاق  في  والنظر  المغربية  الصحراء

  على   للمغرب  سيادةب.  المتحدة   الولايات  اعتراف  الخصوص،  وجه

 الجنوبية  أقاليمها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 اليقظة المعهد. 

 لقاءات عمل

 



 
 :ب المنتدى .IRES شاطتميز سوف ي  ،2021شهري مارس وأبريل خلال 

 

بعنوان "نحو    2021الانتهاء من النسختين الفرنسية والإنجليزية من التقرير الاستراتيجي لعام   •

 ."؟19-عالم جديد لما بعد كوفيد 
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