
 

 

 

 

 المنظمة والجريمة اإلرهاب :الوطنية عبر التهديدات تصاعد مواجهة في المغرب

 المباشرة اآلثار ابراز تم من خاللها تيال ،الدراسة لهذه النهائي التقريرأنجز المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية 

 قدرةز يتعزلسياسات العمومية خيارات ال بعضو اقتراح  لمخاطر اإلرهابية و اإلجرامية على المغربالمباشرة ل وغير

   . الوطنية عبر التهديداتمواجهة على  مملكةال
 أية دبلوماسية مناخية للمغرب ؟

 لىإو  المغربية يةالمناخ لدبلوماسيةاواقع لى إ تطرق يذلا ،ليها أعالهإللدراسة المشار  النهائيتقرير ال عد المعهدأ

 المصالح خدمة في فعالة مناخية دبلوماسية محاور تحديدمن  كما مكن المجال، هذا في الناجحة التجارب بعض

  . للمغرب االستراتيجية
 

 أفريقيا شرق و جنوب ودول المغرب بين العالقات

 و أفريقيا شرق و جنوبجهتي للمغرب في  الشركاء األولويينلتحديد  الدراسة، هذه من الثانية خصص تقرير المرحلة

 المنطقة من القارة. ذههفي  لكةممتموقع ناجح للأسس  إرساء شأنها منالقطاعات الواعدة التي رصد 
 

   ةوميالعمات السياسرهانات و توجهات : المغرب في االجتماعي والتماسك الفوارق

 من دحلالمغرب ل عتمدهاتي يومية الالعم السياساتتشخيص  إلى ،دراسةال هذه من األولى المرحلة تقرير تطرق

 .وسطىال طبقةال لى تعزيز مكانةإباإلضافة  االجتماعي التماسك على والحفاظ الفوارق االجتماعية
 

 ؟دولة صاعدة مستقبال ، المغرب

 لىإاستنادا  ،االنطالق االقتصادي مفهومتحديد الخطوط العريضة لل دراسة،ال هذه من تقرير المرحلة األولى خصص

 .ا الصددذفي ه ناجحةال الدولية تجاربال بعض
 

 أية رافعات لبناء استراتيجية لعالمة المغرب؟

خيارات  بعض تقديم المغرب و إلى عالمة والضعف لبناء القوة نقاط فحص إلى تهدف دراسة عدادا فيشرع المعهد 

  .المغرب على المستوى الدولي صورة و القدرات التنافسيةالتي من شأنها أن تدعم  وميةالعم سياساتال

 
 ليقظة االستشرافيةا حول  تكوين

الباحثين  تعزيز قدراتلخصصت  ، ندوة تكوينية5132 مارس 13نظم المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية يومه 

 ةيقظالتحليل و فحص مجاالت  تاومنهجية اليقظة االستشرافية و أد فيما يخص ،المعهد المشاركين في أشغال

 االستراتيجية.
 

 اليقظةالمعهد. 

 للتفكير ءالمعهد. فضا

 النشرة االخبارية

 2102  أبريل – مارس – 26العدد 

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


 من "نشرة اليقظة التوثيقية" 5102 أبريل و مارسصدور أعداد شهري 

 باليقظااة الخاصااة الشااهرية المعهااد نشاارة ماان 5132 أبرياال و مااارس شااهري عااددي يتناااول

 التعااوني، االقتصااد المائياة، الماوارد تادبير:  بينهاا مان مواضايع بعادة تهاتم تقاارير التوثيقية،

 .المتجددة والطاقات اإللكترونية الجرائم
 

5102 مارس – التوثيقية اليقظة نشرة   
***** 

  5102 أبريل – التوثيقية اليقظة نشرة
 

 

 
 "ةملاش تنميةو انطالق اقتصادي :المغرب" بعنوان تقديم مؤلفندوة ل

 ،5132 مارس 2 قدت يومهع خالل الندوة التي ،يه أعالهإلالمؤلف المشار  تمت مناقشة

تموقعه كدولة  لتسريع المغرب أنجزها التي اإلصالحاتو التي تم من خاللها ابراز 

 .صاعدة
 

 من أجل دبلوماسية اقتصادية استباقية : أية مساهمة لمختلف الفاعلين الوطنيين ؟

 الوطني لنظاما خصائص تشخيصلى إ، 5132مارس  31المنعقدة يومه  الندوة تطرقت

 في الناجحة األجنبية التجارب بعض تقديم نتائج إلى و للمغرب االقتصادية للدبلوماسية

  .االقتصادي الترويج مجال
 

 الرأسمال اال مادي للخطوط الجوية الملكية المغربية

بنهيمة، الرئيس السيد إدريس دارها أ خالل الندوة التي ،ا الموضوعهذتمت مناقشة 

 ت، والتي خصص5132مارس  52المدير العام للخطوط الجوية الملكية المغربية، يومه 

لرأسمالها اال المادي الشركة الوطنية  هذه ي أنجزتهذال تقييمللمناقشة النتائج األولية ل

 .باإلضافة الى اقتراح بعض الخيارات التي من شأنها أن تدعم هذا الرأسمال
 

 واآلفاق الواقع: اسبانيا و المغرب بين العالقات

أبريل  51المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية، يومه  هاظمدوة التي ننأبرزت ال

، بشراكة مع المعهد الملكي الكانو للدراسات الدولية و االستراتيجية، االنجازات 5132

الرافعات التي من  والتي حققها كل من المغرب و اسبانيا في مجال التعاون الثنائي 

 و إرسائها على أسس صلبة ومستدامة. البلدينبين  لشراكةشأنها أن تدعم عالقات ا
 

 أفريقيا شرق و جنوب دول مع المغرب عالقات

واقع وآفاق تموقع المغرب في  إلى ،5132أبريل  57الندوة المنعقدة يومه تطرقت 

الرافعات االستراتيجية التي من شأنها أن تحسن  إلىباإلضافة  أفريقيا شرق و جنوب

 .كلتا المنطقتينتموقع المغرب في 

 
 يوم دراسي حول منهج مراقبة الجودة في قطاع الصناعة التقليدية

مارس  13اليوم الدراسي الذي نظمته بالرباط يومه  اهذ شارك المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية، في أشغال

، وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني، و ذلك من خالل مداخلة للمدير العام للمعهد، السيد 5132

يز القدرة محمد توفيق ملين، الذي أبرز من خاللها أهمية استراتيجية عالمة البالد كأداة للتموقع الدولي وكرافعة لتعز

 التنافسية للمنتوجات والخدمات الوطنية، بما في ذلك تلك المتعلقة بقطاع الصناعة التقليدية.
 

 الرأسمال غير المادي تحديات

مقر ب 5132 أبريل 32 يومهاالستراتيجية، معهد الملكي للدراسات لل العام المدير، ملين توفيق محمد السيد أدار

التحديات التي يجب على المغرب مواجهتها لتعزيز  إلى اخالله من تطرق ندوة العمومية، لألشغال الحسنية مدرسةال

    .قيمة المكونات غير المادية للثروة الوطنية
 

  لدبلوماسيةلالوطني  يومال

مداخلة  خاللمن  الدراسي اليوم اهذ في أشغال ،5132 أبريل 51يومه شارك المعهد، 

التي من  الخارجية السياسةخيارات بعض و  للمغرب الجيوسياسي المشهد أوضحت

 .التموقع الدولي للبالد تحسن و الدبلوماسي العملشأنها أن تدعم 
 

 أنشطة خارجية

 المنتدىالمعهد. 

http://www.ires.ma/fr/publications/veille-webographique/bulletin-de-veille-webographique-fevrier-2015
http://www.ires.ma/fr/publications/veille-webographique/bulletin-de-veille-webographique-fevrier-2015
http://www.ires.ma/fr/publications/veille-webographique/bulletin-de-veille-webographique-fevrier-2015


 
  لقاء عمل مع وفد اسباني 

معهد الملكي للدراسات لالتي سينظمها ا مشتركةال لندوةا تحضير إطار في ،5132 أبريل 53 يومه عمل لقاء عقد

ميريم ألفاريز اللقاء كل من السيدة  اهذو قد شارك في  .والدستورية السياسية الدراسات مركز مع بشراكة االستراتيجية

 الدراسات مركزبالعام  المدير نائب ،و السيد أنجيل سانشيز الرباطب إسبانيا فارةبس ىاألول المستشارة ،دي ال روزا

 .مدير البحث بالمعهد ،و السيد سعيد موفتي والدستورية السياسية
 

 من سلطنة عمان للمعهد وفدزيارة 

السيد محمد توفيق ملين، المدير العام للمعهد الملكي للدراسات االستراتيجية،  استقبل

خالل هذه الزيارة، تم  .من سلطنة عمان ا رفيع المستوىوفد ،5132أبريل  52يومه 

تقديم مداخلة حول المهام الرئيسية للمعهد و طريقة اشتغاله باإلضافة إلى المحاور 

 .الرئيسية التي تندرج في إطار برنامج عمله

 
 

 " التغير سريع عالم في اتالديمقراطي تحديات " حول ندوة

 5102 مايو 52
 

 "دولية ال مفاوضاتال من سنة 51 ؟ الحكامة المناخية " حول مؤلفلتقديم ومناقشة  ندوة

 5102مايو  52
 

 " ؟ مستقبال صاعدة دولة المغرب، " حولفطار إ ندوة

 5102 يونيو  02
 

 " المغرب في االجتماعي والتماسك الفوارق " حولفطار إ ندوة

 5102يونيو   52

منشورات نقاشاتلقاءات و    المعهد برامج الدراسات  اليقظة االستراتيجية  
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 المذكرة

 عمل تلقاءا

http://www.ires.ma/ar/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1
http://www.ires.ma/ar/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA
http://www.ires.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
http://www.ires.ma/ar/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
http://www.ires.ma/ar/ires/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF
http://www.ires.ma/ar/ires/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF
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