
 

 

 

 

 لمغربل بالنسبة المناخ حولالعالمية  11و  12 اتمؤتمرال آثار و رهانات

 حول المقبلة الدولية عن المؤتمرات المترتبة اآلثار و تم من خالله ابراز الرهانات الذي موجزال تقريرالأعد المعهد 

انجاح سبل  إلىباإلضافة  العلمية و االستراتيجية الجوانبو قد تم التركيز بشكل خاص على  .لمغربل بالنسبةالمناخ 

 .2102 سنة مراكشب انعقاده المقرر ،العالمي حول المناخ لمؤتمرل 22 لنسخةا
 

 االنتقال الطاقي للمغرب

 و راهنةاللخيارات ا على العالمي يالطاقللسياق  الرئيسيةلتحوالت ا ثارآ إلى تطرق التقرير المؤقت لهذه الدراسة

أن تدعم االنتقال الطاقي  من شأنها ات عموميةسياساقتراح  إلى باإلضافة ،في مجال الطاقة للمغرب ستقبليةالم

  .المجال هذا في الناجحة الدوليةتجارب ال بعض استنادا إلى ،للمغرب
 

 ةوميالعمات السياسرهانات و توجهات : المغرب في االجتماعي والتماسك الفوارق

الفوارق  من لحدل المتبعة وميةالعم السياسات ليةعفا مدى تقييم ،أعاله المذكورة للدراسة العام التقرير تضمن

 مسلسل أن تدعم من شأنها مقترحات قديمت. كما تم وسطى طبقة رساءإ و االجتماعي التماسك على والحفاظ االجتماعية

 .الوطنية الثروة وتوزيع خلق
 

 استراتيجية لعالمة المغرب؟ رساءإلأية رافعات 

 إرساء حيث من والناشئة المتقدمة الدولبعض  تجاربفحص  إلى الدراسة، هذه من الثانية المرحلة تقرير تطرق

 .للمغرب بالنسبة المفيدة الدروس استخالص أجل منو ذلك  ،العالمة استراتيجية

 
 العميق الويب حول يةتكويندورة 

فيما يتعلق  باحثيه قدرة تعزيز لىإ يهدف تكوين ،2102 شتنبر 28يومه  ،االستراتيجيةالملكي للدراسات  المعهد نظم

  .العميق الويب على المعلومات وجمع تحديد تقنيات و أدوات بتملك
 

 نظام اليقظة المتقدمة للمعهد

ثراء إل لقاءات عمل خصصت ،2102 شتنبر 22 يومهتم عقد  ،المتقدمةه المتعلق باليقظة نظام تعزيزطار إفي 

 .والدولية الوطنية مكوناتها ما يخص، فيللمعهد االستراتيجيةبمجاالت اليقظة  المتعلقة تقاريرلل العلمي لمحتوىا
 

 من "نشرة اليقظة التوثيقية" 1025أكتوبر  شتنبر وشهري  يصدور عدد

ماان نشاارة المعهااد الشااهرية الخاصااة باليقظااة  2102 أكتااوبر شااتنبر وشااهري  يتناااول عااددي

 األمان التعااوني، االقتصااد ،االقتصااد التعااوني التوثيقية، تقارير تهتم بعدة مواضيع من بينهاا  

 ...النظيفة الطاقة و المفتوحة البيانات اإللكتروني،
 

5102 شتنبر – التوثيقية اليقظة نشرة   
***** 

5102 أكتوبر – التوثيقية اليقظة نشرة   
 

 

 اليقظةالمعهد. 

 للتفكير ءالمعهد. فضا

 النشرة االخبارية
 5102  أكتوبر – شتنبر – 29العدد 

http://www.ires.ma/fr/publications/veille-webographique/bulletin-de-veille-webographique-septembre-2015
http://www.ires.ma/fr/publications/veille-webographique/bulletin-de-veille-webographique-octobre-2015
https://twitter.com/ires_maroc
http://www.facebook.com/ires.maroc


 

 
 ؟الجوار األوروبية لسياسةفاق آ أية

مع التفكير الذي تقوم به  ،2102 شتنبر 01 يومه عقدتهذه الندوة التي  تزامنت

هذا اللقاء  تم خاللو قد . األوروبية الجوار سياسة إصالح بشأن األوروبية المفوضية

 أدوات و متوسطية-األورو المنطقة تواجه التي الجديدة والتحديات الرهانات ابراز

المزمع اقامته بين  طار التشاركيإلأفق االتي يستلزم توفيرها في  اإلقليمي التعاون

  .ضفتي المتوسط
 

 مستقبل روسيا، على ضوء التغيرات الجيوسياسية اإلقليمية والدولية

النرويجي (، المدير العام للمعهد Ulf SVERDRUPالدكتور أولف سفيردروب )ألقى 

الذي يجريه  التبادلطار إتندرج في محاضرة  ،2102شتنبر  22 يومه  للشؤون الدولية،

 ذات االستراتيجية القضايا حول التفكير تعميقل األجنبية البحث مراكز معالمعهد 

التطورات  الرؤى حول لتبادل فرصة ،ت هذه المحاضرةو قد شكل .المشترك االهتمام

الراهنة للوضع السياسي واالقتصادي في روسيا، باإلضافة إلى آفاق عالقات هذا البلد 

  .مع الغرب و كذا إلى االستراتيجية الروسية بالشرق األوسط
 

  المتوسطي منطقة في الجديدة األمنية الرهانات

المؤسسة المتوسطية للدراسات بشراكة مع  نظم المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية

 كال خبراءل النظر وجهاتتم خاللها تبادل  ندوة ،2102يومه فاتح أكتوبر االستراتيجية، 

وضع األمني في الفضاء المتوسطي، التحديات الرهانات و الحول  ،المؤسستين

تدعم من شأنها أن باإلضافة إلى آليات التعاون ذات البعد الثنائي والمتعدد األطراف التي 

 .واجهتهام
 

 فاقاآلرهانات و ال:  األوسط الشرق منطقة في األمني الوضع

 الجنرال ،2102 أكتوبر 02يومه  هاأدارالتي  ندوةال خالل الموضوع، هذا مناقشة تمت

 البريطانية الدفاع وزارة مستشاري كبير ،(Thomas BECKETT) بيكيت توماس

 المملكة ةسفير ،(Karen BETTS) بيتس كارين السيدة و األوسط الشرق لمنطقة

ابراز  و وآفاقه اإلقليمي األمني الوضع لرصدهذا اللقاء  خصص. و قد المغربب المتحدة

 األمني. التعاونبما في ذلك  ،المملكتين بين أن تدعم التعاونالرافعات التي من شأنها 
 

 الطاقي بالمغرب على ضوء الجيوسياسة الجديدة للطاقة االنتقال

 المذكورة لدراسةا نتائج لعرض ،2102 أكتوبر 22 يومهت عقدتطرقت هذه الندوة التي 

مغاربة و  خبراء عن كبار مسؤولي القطاعين العمومي و الخاص فضالبحضور  أعاله،

 القضايا الطاقية.  أجانب في

 
المتحدة العربية اإلمارات دولة من وفد مع عمل لقاء  

 للدراسات الملكي للمعهد المتحدة، بزيارة العربية اإلمارات دولةل الدفاع وزارة من وفد قام

 فيما يخص معهدال تجربة علىو قد ركزت النقاشات  .2102شتنبر  3 يومه االستراتيجية

 .و اليقظة االستشرافية االستراتيجي التحليل
 

 األلماني مارشال لصندوق األطلسيمنطقة  مستقبل مشروعمساهمة المعهد في 

 التي التحدياتتم من خاللها ابراز  ةاستراتيجي ذكرةم ،في اطار مساهمته في المشروع المشار اليه أعالهأنجز المعهد 

و قد تطرقت المنطقة.  ههذ في التعاون مكاناتلخيارات التي من شأنها أن تدعم اا بعض وتحديد األطلسي منطقة تواجه

 .الموسع األطلسي منطقة داخل التعاون تطويرب ما يتعلقفي للمغرب ستقبليةوالم راهنةال المساهمةلى إهذه المذكرة أيضا 
 

 

 

 

 

 

 

 أنشطة خارجية

 المنتدىالمعهد. 



 
 للمعهد زيارة سفير ايطاليا بالمغرب 

، 2102شتنبر 20يومه  استقبل المدير العام للمعهد الملكي للدراسات االستراتيجية،

خالل  ،بالمغرب ( سفير ايطالياRoberto NATTALIسعادة السيد روبرطو نطالي )

التطورات الراهنة للجوار األورو  إلىو قد تطرقت النقاشات  .زيارة قام به للمعهد

  .ايطاليا و متوسطي وآفاق تعزيز التعاون الثنائي بين المغرب
 

 للمعهد زيارة القائم باألعمال بسفارة غينيا بيساو بالمغرب

(، القائم باألعمال Armando ALBINO ARAFAقام السيد أرماندو ألبينو عرفا )

، بزيارة للمعهد الملكي للدراسات 2102أكتوبر  2بسفارة غينيا بيساو بالمغرب، يومه 

التطورات الراهنة للوضع في أفريقيا وآفاق  على النقاشات ركزت قد واالستراتيجية. 

 .تعزيز التعاون بين المغرب وغينيا بيساو

 
 

 "فاعلةثقافية  من أجل دبلوماسية"ندوة 

 1025نونبر  1
 

  التوحيد بعد األلمانية األوسط الشرق سياسة" حول (GIGA) االقليمية و الدوليةماني للدراسات لالمعهد األ-لقاء المعهد

 "تغيير؟ أي استمرارية؟ أية

 1025نونبر  4
 

 " العالمي لألمن حيوي جومنت  لقمحجيوسياسة ا" لتقديم و مناقشة المؤلف حول ندوة

 1025نونبر  21
 

 "البحرية للفضاءات االستراتيجية رهاناتال" حول وليةد ندوة

 1025 نونبر 00

منشورات اتلقاءات و نقاش   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
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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
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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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