
 

 

 

 

 2021التقرير الاستراتيجي 

الاستراتيجية للدراسات  الملكي  المعهد  تقريره   (IRES) أنهى  السادسة من  النسخة  إعداد  للتو 

الاستراتيجي السنوي المخصص لعالم ما بعد كوفيد. لقد حاول هذا التقرير ، على وجه الخصوص  

، فهم ملامح هذا العالم وتحديد بذور التغيير في العمل من أجل فك رموز الحقائق الواعدة في  

 .الحاليةالمستقبل ، على الرغم من العديد من أوجه عدم اليقين 
 

 : مستقبل المحيطات 2022التقرير الاستراتيجي 

الاستراتيجية بدأت للدراسات  الملكي  لعام   المعهد  الاستراتيجي  تقريره  على   ،  2022العمل 

 2030-2021المخصص لمستقبل المحيطات في سياق دولي تميز بإعلان الأمم المتحدة العقد 

 .لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة 
 

 المصطلحات الخاصة بمسألة الصحراء المغربية  مسرد الإلكتروني ل الإصدار

والإنجليزية والإسبانية من معجم المفاهيم  نشر المعهد على الإنترنت النسخ العربية والفرنسية  

 .القانونية والسياسية والتاريخية المتعلقة بمسألة الصحراء المغربية

 
 Covid-19 التقييم الاقتصادي والاجتماعي الدولي لـ 

على نطاق عالمي ، في   2020توفر مذكرة التحليل هذه بانوراما اقتصادية واجتماعية لعام 

 .الاقتصادات المتقدمة ، وكذلك في الأسواق الناشئة والنامية
 

 الوضع الصحي في المغرب وحول العالم 

تبحث هذه المذكرة في الوضع الصحي في العالم وفي المغرب وتسلط الضوء على المنظورات  

المرتبطة   والتكنولوجية  والبيئية  والجيواستراتيجية  الجيوسياسية  المستويات  على  العالمية 

  .بالأزمة الصحية

 2021نشرة المراقبة الإلكترونية لشهري مارس وأبريل 

وأبريل   المنشور    2021يقدم عدد مارس   ، الإلكترونية"  المراقبة  "نشرة  من 

موقع وجه  IRES على  على   ، المتعلقة  الاستشرافية  للتقارير  ملخصات   ،

على البحث والتطوير    19-الخصوص ، بالمواضيع التالية: تأثير أزمة كوفيد  

 ... أخضر للاقتصاد العالمي ، وتحديات طبيعية وتنمية مستدامةالإحياء ال، 
 

 

 اليقظة المعهد. 

 للتفكير  ءالمعهد. فضا

 النشرة الاخبارية 
  2020 أبريل-مارس – 62العدد 

2018 

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


 
 

 
 

 
 

 

 

 Covid-19 النظام العالمي في ضوء

 ، شارك المدير العام لـلمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية

يومي    ، ملين  توفيق  ، في   2021مارس    2و    1السيد محمد 

في   الثقافي  عيسى  مركز  نظمه  الذي  الفيديو  مؤتمر  أعمال 

محددات الجغرافيا السياسية في سياق عرضه حول  البحرين.  

، الجديدة  ملين    قام  العالمية  على بالسيد  الضوء  تسليط 

تفضيل  أهمية  وأثار  كوفيد  بعد  ما  دولة  أولويات وخصائص 

عالم   في  المرونة  لزيادة   ، الجماعي  أن العمل  الممكن  من 

 ظهور أزمات مماثلة لـلوباء الحالي  يعرف
 

 

 

 لمغرب با منظمة الأغذية والزراعة ةزيارة عمل لممثل

بين المدير العام لـلمعهد   2021أبريل    26جرت المناقشات في  

الاستراتيجية  للدراسات  الأغذية  الملكي  منظمة  وممثلة 

والزراعة في المغرب ، السيدة فلورنس ماري رول ، والتي ركزت 

على قضية المياه في المغرب ، وعلى وجه الخصوص ، على 

نهج  البيئية   - الطاقة    -الزراعة    -المياه" Nexus تنفيذ  النظم 

منطقة   - "على مستوى الحوض الهيدروغرافي لسوس ماسة  

 .مستوى حرج وصلت وضعها المائي إلى  
 

 

 

 
 :يتميز المنتدى بتنظيم .IRES ، نشاط  2021شهري مايو ويونيو خلال 

 

 .ات ندوات لعرض النتائج الأولية لتقارير الدراس •

 .جلسات العصف الذهني كجزء من نشاط الساعة المرتقب •

بعنوان  • العمل  ومناقشة  السيدة  :GAFA" عرض  لمؤلفته  القوة!"   Joëlle لنستعيد 

TOLEDANO. 

•   
 2021 © المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية
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