
 

 

 

 

 رابع أفضل مركز فكر عربي  ،المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية

مراكز الفكر لسنة  في تصنيف على المستوى العربي الرابعةللدراسات االستراتيجية المرتبة حتل المعهد الملكي ا

جودة  ،من بينها ،الذي يعتمد على عدة معايير و ،االستراتيجية و البحوث مارات للدراساتإلامركز الذي يعده  5102

 .ستراتيجياال لقرارا دعم و الدراسات
 

 العالقات الدولية للمغرب  :العالم المغرب في بانوراما

 عالقات وآفاق واقعأبرز ي ذال ،5106 لسنة االستراتيجي التقرير ،االستراتيجية للدراسات الملكي المعهد أنجز

 أمريكا العالقات مع دول إلىباإلضافة  المملكة انتماء مناطقب المتعلقة تلكو  الجوار، دول و المغرب بين التعاون

 .وآسيا الالتينية وأمريكا الشمالية
 

على  و العربية منطقةلل ةسياسييوالج الخارطة تشكيل إعادة على رآثاأية : حركة داعش تهديد

 المغرب؟

 المترتبةلحركة داعش و التهديدات  المرجعية االيديولوجيةتحديد  إلىالتي تهدف  الدراسة هذهشرع المعهد في انجاز 

 عنها بالنسبة لالستقرار االقليمي و الدولي.

 
 المستخلصة والدروس الفهم أدوات: لباريس اإلرهابية الهجمات

بحضور  ،5102 نونبر 01الندوة التي انعقدت يومه تمت مناقشة هذا الموضوع خالل 

و تعميق  باريسالتي شهدتها  اإلرهابية األعمال دوافعلفهم خبراء فرنسيين و مغاربة 

 .الديني والتشدد التطرف مناسبة لمواجهة تصاعدالحلول الجاد يالتفكير إل
 

 مجال الحضري في أفريقيامستقبل الماء و ال

بشراكة مع  ،5102دجنبر  2و  4ي يوم ،االستراتيجيةالملكي للدراسات  المعهد نظم

 هصيخصتم ت منتدى الدراسات المستقبلية ومديرية االستشراف باليونسكو، لقاء دولي

 هيكليينمجالين  في تطبيقها و االستشرافية اليقظة مجال في المتقدم التحليل أدواتمناقشة ل

 .الحضرية التنمية و المائي ألمنهما ا
 

 من "نشرة اليقظة التوثيقية" 1025 دجنبر و نونبرشهري  يصدور عدد

ماان نشاارة المعهااد الشااهرية الخاصااة باليقظااة  5102 دجنباار و نااونبرشااهري  يتناااول عااددي

 النجاعاة الرقمياة، الدبلوماساية ،يالمنااخ تغيارال التوثيقية، تقارير تهتم بعدة مواضيع من بينها :

 ...واإلرهاب ةيالطاق
 

5102 نونبر – التوثيقية اليقظة نشرة   
***** 

5102 دجنبر – التوثيقية اليقظة نشرة   
 

 

 اليقظةالمعهد. 

 للتفكير ءالمعهد. فضا

 النشرة االخبارية
 5102  دجنبر – نونبر – 30العدد 

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


 

 
 متجددة ثقافية دبلوماسية أجل من

 دراسةاألولية لل نتائجال لعرض ،5102نونبر  5 هيوم عقدت التيتطرقت هذه الندوة 

بحضور  ،الموضوع هذا المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية حول التي أنجزها

ممثلين لعدد من المؤسسات  عن فضالأعضاء من الحكومة ومن السلك الدبلوماسي 

 العمومية والمجتمع المدني.
 

 والتغيير االستمرارية بين: األوسط الشرق اتجاهلمانيا الخارجية أل سياسةال

 السيد هينير فورتيك ،5102 نبرنو 4 همهذه المحاضرة التي أدارها يو تم خالل

(Henner FURTIG)، لمانياأل لمعهدالتابع ل األوسط الشرق دراسات معهد مدير 

 ،(Volkmar WENZEL) وينزل فولكمار السيد وسعادة (GIGA) الدولية للدراسات

 ةالخارجي السياسة آليات على الضوء إلقاء المغرب،ب المتحدة ألمانيا جمهورية سفير

 .األوسط الشرق منطقة اتجاه لمانياأل
 

 لقمح : منتج حيوي لألمن العالمياسياسة المؤلف حول جيو عرضلندوة 

 المتعدد الطابعتم ابراز  ،5102نونبر  05المؤلف المشار اليه أعاله يومه مناقشة خالل 

 .استراتيجي كمنتج لقمحلاألبعاد 
 

 أفريقيا والشرق األوسط اتجاهأولويات السياسة الخارجية الصينية 

(، رئيس رابطة الدبلوماسية العمومية، و LI Zhaoxingشينغ )السيد لي زاو  سعادة  ألقى

بالمعهد الملكي للدراسات  5102نونبر  01، يومه للصين الوزير السابق للشؤون الخارجية

 محدداتعلى ال الوقوف. و قد تم خاللها موضوع هذا ولمحاضرة حاالستراتيجية، 

افعات التي من شأنها أن تدعم الرالرئيسية للسياسة الخارجية الصينية باإلضافة إلى 

 ذات االهتمام المشترك.في المجاالت الصين  المغرب و لتعاون بينعالقات ا
 

أولويات السياسة الخارجية لجمهورية التشيك بمنطقة الشرق األوسط 

 وأفريقيا 

سفيرة جمهورية  ،(Michaela FRONKOVA)أدارت سعادة السيدة ميكايال فرونكوفا 

المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية، ندوة ب 5102نونبر  56التشيك بالمغرب، يومه 

منطقة التطورات الجيوسياسية الراهنة ب خضم فيجمهورية التشيك  تموقع لىإتطرقت 

 .الشرق األوسط وأفريقيا
 

 البحرية للفضاءات الجيواستراتيجية الرهانات

 و خبراء أجانببحضور  ،5102نونبر  11انعقدت يومه خصصت هذه الندوة التي 

 والبيئية والقانونية واالقتصادية األمنيةلفحص الرهانات  ،موميمسؤولين كبار بالقطاع الع

  .األطلسي و يالمتوسط تيمنطق على التركيز مع البحرية، فضاءاتال تواجه التي
 

 الرقمي والتحول الرقمي المستقبل

المؤلف  مناقشة و عرضو التي خصصت ل ،5102 جنبرد 02يومه  ت هذه الندوةتطرق

 رهاناتال عن فضال الرقمي العالم بروز تصاحب التي حوالتالت إلى ،ركالذ السالف

  .عنها المترتبة والتحديات
 

  اآلفاق و الواقع: العربي القومي األمن

 المدير و األمناء مجلس رئيس نائب خليفة، آل خليفة بن خالد الدكتور الشيخ سعادةركز 

 ،5102دجنبر  50خالل المحاضرة التي تم تنظيمها يومه  الثقافي، عيسى بمركز التنفيذي

 إلى أشاركما  المشترك، العربي الدفاع معاهدةدون تفعيل مشاكل التي تحول العلى 

 العربية الدول تهم التي األمنية التهديدات التي تم تكوينها لمواجهة عسكريةال تحالفاتال

 .الخصوص وجه على لخليجدول ا و عام شكلب
 

 المغرب في االجتماعي والتماسك الفوارق

 لدراسةل الخالصات األولية عرضتم  ،5102دجنبر  55 يومهت عقدالتي  ،الندوة خالل

مغاربة و  خبراء عن كبار مسؤولي القطاع العمومي فضالبحضور  أعاله، المذكورة

  .أجانب

 المنتدىالمعهد. 



 
 المغرب: تاريخ مشترك، تحديات مشتركةفرنسا و 

 معهد مقر في باريسب 5102 برننو 9 يومه عقد فرنسا،ب المغرب سفارة من بدعم

و . "كلو سان السيل" التفاقيات الستين الذكرى تخليدمؤتمرا خصص ل العربي، العالم

 السيد مداخلةخالله المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية بفاعلية من خالل  ساهمقد 

تنشيط باحثيه  و للمؤتمر االفتتاحية الجلسة في للمعهد، العام المدير ملين، توفيق محمد

   .لحلقات النقاش المنعقدة في هذا االطارالمشاركين 
 

 المنتدى الدولي حول السلم واألمن في أفريقيا

بدكار، في فعاليات المنتدى المشار إليه  5102نونبر  01و  9شارك المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية يومي 

 دعم ما يخصحول خصوصيات المقاربة المغربية في ،من خالل مداخلة السيد سعيد موفتي، مدير البحث بالمعهد ،أعاله

 .األفريقية بالقارة واألمن السلم وتعزيز االقتصادي التقدم
 

 رؤية استراتيجية للمغرب للتكيف مع التغيرات المناخية؟ ةأي

 ىلمؤتمر األطراف حول التغيرات المناخية، ألق 50الدورة السنوية الا  فعالياتفي اطار 

 5يومه  ، السيد محمد توفيق ملين،االستراتيجية للدراسات الملكي المدير العام للمعهد

سياسة المغرب  يخص فيما المعهد رؤية إلى تطرقت  بباريس ، محاضرة 5102دجنبر 

 .المناخية التغيرات مع في مجال التكيف
 

 للمغرب االستراتيجيةاألولويات 

بفاس، في اطار اللقاء السنوي لفريق  5102دجنبر  9ألقى المدير العام للمعهد الملكي للدراسات االستراتيجية، يومه 

األولويات االستراتيجية للمغرب  فيما يخص  إلىالتطرق البالد التابع لمنظمة األمم المتحدة، محاضرة تم من خاللها 

 . الخارجية الداخلية و سياسته
 

لمجلس باالملكي للدراسات االستراتيجية  للمعهد العام المدير مداخلة

 االقتصادي واالجتماعي و البيئي

الذي أقيم  البيئي و واالجتماعي االقتصادي للمجلس 21العام الجمع فعاليات هامش على

المدير العام للمعهد الملكي للدراسات االستراتيجية أهم  قدم، 5102دجنبر  01يومه 

 .سمعة المغرب في العالم موضوع حولالتي أنجزها المعهد  الدراسة خالصات
 

 
 لمعهدلزيارة منسق األمم المتحدة و ممثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالمغرب  

 األمم برنامج ممثل و المتحدة األمم منسق ،(POINSOT Philippe)بوانسو فيليب السيد بها قام التي زيارةال خالل

 القضاياعلى  التركيز تم االستراتيجية، للدراسات الملكي المعهد إلى 5102 نونبر 1 يومه بالمغرب، اإلنمائي المتحدة

 ذات المجاالت في المؤسستين بين التعاون إمكانات علىو  المعهد عمل برنامج إطار في تندرج التي االستراتيجية

 .المشترك االهتمام
 

 للمعهد بالمغرب الهندزيارة سفير 

سعادة ، 5102نونبر  01يومه  استقبل المدير العام للمعهد الملكي للدراسات االستراتيجية،

و قد تطرقت  .بالمغرب الهند( سفير DINESH K Patnaik) دينيش ك باتنايكالسيد 

  . الطرفين بين المستقبلية التعاون إمكانات إلى مهام المعهد و إلىالنقاشات 
 

 للمعهد بالمغرب السويد ةزيارة سفير

 1يومه  ،المغربب السويد ةسفير ،(Erika FERRER)فيرير اريكا السيدة سعادة تقام

 على النقاشات ركزت قد و .االستراتيجية للدراسات الملكي للمعهد بزيارة، 5102 دجنبر

  .المشترك االهتمام ذات المجاالت في البلدين بين الثنائي التعاون وآفاق واقع
 

 نائبة الكاتب التنفيذي للجنة االقتصادية ألفريقيا لقاء عمل مع

، نائبة الكاتب (Giovanie BIHA) السيدة جيوفاني بيها بها قامتخالل الزيارة التي 

التركيز تم  ،للمعهد 5102دجنبر  8، يومه (CEA) ألفريقياالتنفيذي للجنة االقتصادية 

  .حول القضايا الهيكلية التي تهم مستقبل أفريقيا المؤسستينإمكانات التعاون بين  على
 

 

 

 عمل تلقاءا

 أنشطة خارجية



 JOACHIM)المالزم الكولونيل جواكيم ايزاكسون مع لقاء عمل

ISACSSON) مسؤول عن برنامج بوزارة الدفاع البريطانية ، 

، مسؤول (JOACHIM ISACSSON)المالزم الكولونيل جواكيم ايزاكسون  جرىأ 

مدير  ،ت مع السيد سعيد موفتيمناقشا ،5102دجنبر  8وزارة الدفاع البريطانية، يومه ب

، في كل من المجال السياسي 5142آفاق أفريقيا في أفق سنة  حول، البحث بالمعهد

 واالقتصادي واألمني والبيئي. 
 

 السياسية للدراسات األهرام مركز من الطويل أماني السيدة زيارة

 (ACPSS) واالستراتيجية

 القضايا على التركيزتم  ،5102 جنبرد 9 أجريت يومه التي الزيارة، هذه خالل

 حول يةالمستقبل التعاون فرصعلى  وين معهدال عمل برنامج المندرجة في اطار

 .أفريقياب المتعلقة تلك خصوصا المشترك، ذات االهتمام مواضيعال

 للمعهد بالمغرب بولونيا ةسفيرزيارة 

سعادة ، 5102 دجنبر 11يومه  للمعهد، العام المدير ملين، توفيق محمد السيداستقبل 

 ، (Marek Aleksander ZIÓŁKOWSKI)السيد ماريك اليكساندير زيولكوفسكي

 آفاق إلى و األوروبي الجوار سياسة إلى النقاشات تطرقت قد و. سفير بولندا بالمغرب

   .بولندا و المغرب بين الثنائي التعاون تعزيز
 

  المتقدمة الدراسات و لألبحاث المستقبل معهد نقاشات مع

 و لألبحاث المستقبل معهدب األكاديمية الشؤون مدير نائب غالي، ابراهيم السيد قام

 55 االستراتيجية يومه للدراسات الملكي للمعهد بزيارة ،ألبوظبي المتقدمة الدراسات

 .المعهدين  بين المستقبلية التعاون إمكانات فحص خاللها تم ،5102 دجنبر

 
 

 "  ؟ مستقبال صاعدة دولة المغرب،"  ندوة

 1025 يناير 27
 

 " المغرب عالمة استراتيجية "ندوة 

 1025 يناير 12
 

 "  المناخية الحكامة"  ندوة

   1025 فبراير5 
 

 "  بالمغرب؟ السياسي للحقل اتجاه أي"  ندوة

  2015فبراير10 

منشورات  المعهد برامج الدراسات  اليقظة االستراتيجية  لقاءات و نقاشات 

 

 زوروا موقعنا على االنترنيت ,لمزيد من المعلوماتل

www.ires.ma 
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 المذكرة
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