
 

 

 

 

 مستقبل المهن العالمية

بع الاستراتيجي، أطلق المعهد الملكي للدراسات المسائل الوطنية ذات الطاافتحاص في إطار 

البحث هذا و يرمي للتو دراسة حول مستقبل المهن العالمية في المغرب.  (IRES) الإستراتيجية

لاستكشاف مستقبلهم على نطاق دولي وتحديد  المغرب،لمهن العالمية الست في اتشخيص  إلى

 تنمية تحقيقصياغة توصيات استراتيجية قادرة على بالتالي  التحديات التي تواجه المملكة ، و

 ..العالمية مهنلهذه ال ةمتناغم يةمستقبل

 

 العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الاتحادية

العلاقات بين المغرب و البرازيل، تم إجراء مسح لتصور سياق الدراسة الجارية حول مستقبل  في

،  IRES صورة المغرب بين اللاعبين السياسيين والاقتصاديين الرئيسيين في البرازيل ، نيابة عن

  .من قبل الأستاذة آنا فلافيا بلاتيو باروس من جامعة برازيليا

 
 وبعض الدول الأوروبيةالعلاقات بين المغرب 

لتي ا لأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانياخصصت الأولى ل تحليليتين ، تمت صياغة مذكرتين

اقها في سيإياها  ةضعاو الأراضي الإسبانية بهوية مزيفة، دخول زعيم البوليساريو اندلعت عقب

ين العلاقات ب التي تعيشها الضوء على تحديات الأزمة الأخرى ت. و سلطالتاريخي والجيوسياسي

 .2021المغرب وألمانيا منذ مارس 

 تطورات  .

 

من نشرة اليقظة التوثيقية 2020ودجنبر  نونبرصدور عددي شهري   

المنشورة على  "،من "نشرة مراقبة الويبوغرافية 2021 يونيوو  ماييقدم عدد 

على  ،المتعلقةملخصات للتقارير الاستشرافية  ،للمعهدالاليكتروني  موقع

 على 19الأزمة الصحية لكوفيد  تأثيرالخصوص ، بالمواضيع التالية: وجه 

 ... التحديات الطبيعية والتنمية المستدامة  ،البحث والتطوير
 

 

 اليقظةالمعهد. 

 للتفكير ءالمعهد. فضا

 النشرة الاخبارية
 2021 يونيو- ماي – 63العدد 

2018 

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


 
 

 

 
 
 

 

 

عصف ذهني حول "إعادة انتشار الحركات الإرهابية في 

 "إفريقيا: ما هي المخاطر بالنسبة للمغرب؟

للدراسات  الملكيمهمته التطلعية ، نظم المعهد في نطاق 

حول  2021مايو  18الإستراتيجية جلسة عصف ذهني في 

الإرهابية في إفريقيا: ما  مجموعاتموضوع "إعادة انتشار ال

 "لتي يواجهها المغرب؟هي التحديات ا

بين المقاربات لفهم آخر  المقارنةوقد أتاح هذا الاجتماع 

التطورات في ظاهرة الإرهاب في إفريقيا وكذلك مجموعة 

التهديدات التي تطرحها في القارة بشكل عام والمغرب بشكل 

 .خاص
 

 

Covid-GAFA لنستعيد القوة :!! 
 

مخصص للعرض التقديمي ومناقشة  بالفيديو تم عقد اجتماع

 Joëlle هتلنستعيد القوة!" لمؤلف :GAFA" عنونالم الإصدار

TOLEDANO  ر كبار وحضب،  2021مايو  19، يوم الأربعاء

ن في يالمؤسسات الوطنية المعنية وخبراء دولي يمسؤول

اد والاقتص تقنين أنشطة هذه الشركاتالقضايا المتعلقة ب

 .ي عامةالرقم

كان هذا الاجتماع فرصة لتسليط الضوء على النموذج 

الاقتصادي للعمالقة الرقميين وتقييم مدى تأثيرهم ، على 

وجه الخصوص ، على الاقتصاد والابتكار والمنافسة. كما ركز 

التفكير على التحديات الحالية والمستقبلية لتنظيم المنصات 

 .الرقمية والتدابير الأنسب لتنظيم أنشطتها
  

 

 ر صورة المغرب في البرازيلتصو

، مؤتمرا بالفيديو مخصصا  2021يونيو  15نظم المعهد ، في 

 لدى أهملعرض استنتاجات مسح تصور صورة المغرب 

 .صانعي القرار البرازيليين

أتاح هذا الاجتماع ، الذي حضره سفير المغرب في برازيليا ، 

 السياسية في السفارة البرازيلية بالرباط ، و مصلحةورئيس ال

ن وكبار المسؤولين في وأكاديمي ن وودبلوماسيكذا 

المؤسسات الوطنية ، فرصة للتعرف على حالة التعاون بين 

ومناقشة إمكانيات تعزيز هذه العلاقات  رازيلالمغرب والب

وكذلك الروافع القادرة على رفع الشراكة بين البلدين 

  لمحيط الأطلسي الجنوبي إلى مستوى استراتيجيالمتاخمين ل
  

 

 

 قرن التحديات: التحديات الجيوستراتيجية الدولية الكبرى

كان عرض ومناقشة العمل المعنون "قرن التحديات: القضايا 

دافان لفه السيد أر الذي أالجيوستراتيجية الدولية الرئيسية" ، 

يونيو  24سلاني ، موضوع مؤتمر بالفيديو يوم الخميس أأمير 

 .دوليينال الوطنيين و شاركت فيه زمرة من الخبراء،  2021

جهات الجيوسياسية الحالية وسلط النقاش الضوء على الت

فسات التنا ذكرتالرئيسية الناشئة في عالم دائم التغير. كما 

والتحديات التي ينطوي عليها  الرئيسية بين القوى العظمى ،

ذلك بالنسبة لمستقبل أفريقيا ، والمخاطر الناجمة عن تغير 

 .المناخ ، فضلا عن التغيرات في نظام الحكم العالمي
 
 

 

 لقاءات عمل

 



 

 

 الدولية للجمعيةالنسخة الثالثة عشر من المؤتمر الدولي 

 (RSAI) الإقليمية لعلومل

، السيد محمد توفيق ملين ، معهدلشارك المدير العام ل

كمتحدث رئيسي ، في أعمال النسخة الثالثة عشرة من المؤتمر 

، الذي تم  (RSAI)للجمعية الدولية للعلوم الإقليمية الدولي 

 . 2021مايو  25الفيديو ، في  عبرتنظيمه 

: المحور الأول يسلط الضوء تناول تدخله محورين رئيسيين و

فيد ، مع الأخذ في الاعتبار العديد على معالم عالم ما بعد كو

من أوجه عدم اليقين الحالية وصياغة بعض المقترحات 

القادرة على تحقيق "تحول بيئي كبير" ، لصالح وظيفة أكثر 

كوفيد العالم. وتناول المحور الثاني تداعيات الوباء -إنسانية 

على القارة الأفريقية وقدم لمحة عامة عن الإجراءات التي 

  المغرب للحد من انتشار الفيروس وإنعاش الاقتصاداتخذها 
 

 

 

 

، السفير فوق العادة  LI CHANGLIN زيارة سعادة السيد

 والمفوض لجمهورية الصين الشعبية إلى الرباط

ة ، السفير فوق العادتم استقبال سعادة السيد لي شانجلين

والمفوض لجمهورية الصين الشعبية لدى المملكة المغربية 

 2021يونيو  8، يرافقه السيد وي ماو ، الملحق السياسي ، في 

 .من قبل المدير العام للمعهد
  

 

 زيارة عمل وفد نيجيري رفيع المستوى

قام وفد رفيع المستوى من مختلف المؤسسات الفيدرالية 

النيجيرية، برئاسة السيد كريم أديجبوييغا، مدير الأبحاث في 

 مركز الفكر النيجيري "المعهد الوطني للدراسات الأمنية

(NISS)" يونيو  10، في لمعهد ا ، بتنفيذ مهمة دراسية إلى

 المستقبليةبنية نظام المراقبة  الاطلاع على، بهدف  2021

المتقدم للمعهد ، وترابطها مع برامج الدراسة بالإضافة إلى 

 .المنتجات المختلفة التي تم تطويرها في هذا المجال

كما تم عرض التوجهات الرئيسية لسياسة المغرب الإفريقية، 

 الملكيبالإضافة إلى استنتاجات بعض دراسات المعهد 

قضايا مة واية والحكالمتعلقة بالتنم الاستراتيجيةللدراسات 

 الأمن في إفريقيا
 

 

 زيارة سعادة السيدة نيل ستيوارت سفيرة كندا بالرباط

سعادة مع  ،2021يونيو  17في  للمعهد،المدير العام  تباحث

السيد  ايرافقه الرباط،سفيرة كندا في  ستيوارت،السيدة نيل 

 بيل مكريمون ، المستشار السياسي في سفارة كندا بالمغرب

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مذكرة



 بتنظيم المنتدى يتميز نشاطس،  2021 ز و غشتيولشهري يوخلال  
 

  المغرب في العالملصورة مؤتمر الفيديو المتعلق بعرض نتائج النسخة السابعة.. 

  ندوة مخصصة لعرض الاستنتاجات الأولية للدراسة بعنوان تجديد الشراكة بين إفريقيا والاتحاد

  الأوروبي: أي دور للمغرب؟

  مندرجة في إطار المهمة الاستشرافية للمعهدجلسات العصف الذهني. 
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