
 

 

 5102المعهد لسنة  نشاط تقرير إعداد

و الوطنية الهيكلية  قضاياال دراسة حيث من الرئيسية اإلنجازات ،5102خالل سنة  تقرير نشاط المعهد لخص

 هذه نتائج على الضوء سلط و ،ستراتيجيةاال اليقظةلى إباإلضافة  الشاملة القضايا و العالقات الخارجية للمغرب

 الهيئات مع التعاون عالقات علىو  ،المعهد نظمها التي الندوات خالل مناقشتها تتم التي المواضيع على و األعمال

    .لفكرا مراكزخاصة  الدولية و الوطنية
 

 IRES.Forum 5102  تقرير إنجاز

حول  النقاش دورات إطار في ،5102 سنة خالللقاءا نظمه المعهد  52مؤتمرين دوليين و  خالصات التقرير هذا يقدم

 .االستراتيجية القضايا حول جديدة صداراتإ ومناقشة تقديمو تلك التي تخص  لدوليةاو  اإلقليميةالقضايا الوطنية و 
 

 االستراتيجية اتاسللمعهد الملكي للدر الجديد اإللكتروني الموقعنشر 

 ،5102 فبراير 01 يومه ،محتواهتم تقديم  الذي الجديد اإللكتروني موقعه للدراسات االستراتيجيةالملكي  نشر المعهد

  .الوطنية الصحافة ممثلي بعض بحضور
 

 
 

  تهديدات منظمة داعش

 تؤطر التي االيديولوجية المرجعية رصدتم من خاللها  التي الدراسة هذه االستراتيجية للدراسات الملكي المعهد أنجز

السياسات  اقتراح بعضلى إباإلضافة  و تجنيد الموالين لها تعبئةلة التي تتبعها ستراتيجياالو  منظمة داعش أنشطة

 .المنظمة هذه عن المترتبةالعمومية التي من شأنها أن تساهم في الحد من التهديدات 
 

 ؟ بناء استراتيجية عالمة المغرب من أجل أية رافعات

تشكل دعامة أن  من شأنها التي المميزة عناصرال استراتيجي، تشخيص التي استندت على الدراسة هذه تقرير أبرز

 .صاعدة و متقدمة دول عشر لبناء استراتيجية عالمة المغرب فضال عن دراسة تجارب

 
 العميق الويب حول دورة تكوينية

 باحثيه قدرة تعزيز لىإ هدفت يةتكويندورة  ،5102 يناير 02و  01يومي  ،االستراتيجيةالملكي للدراسات  المعهد نظم

التغير و تطبيقها على مجالين هما  ،العميق الويب على المعلومات وجمع تحديد تقنيات و أدوات فيما يتعلق بتملك

 المناخي و البصمة االيكولوجية.
 

 

 اليقظةالمعهد. 

 للتفكير ءالمعهد. فضا

 النشرة االخبارية
 6132فبراير  –يناير  13العدد 

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


 "التوثيقية اليقظة نشرة" من 5102 فبراير و يناير شهري عددي صدور

 باليقظااة الخاصااة الشااهرية المعهااد نشاارة ماان 5102 فبراياار و يناااير شااهري عااددي يتناااول

 المناخياة العدالاة الهجارة، المتجاددة، الطاقاات:  بينهاا مان مواضايع بعدة تهتم تقارير التوثيقية،

 ...الطاقي واالنتقال
 

 6102 يناير – التوثيقية اليقظة نشرة 
***** 

  6102 فبراير – التوثيقية اليقظة نشرة
 

 

 

 
 لعناصر المميزة لعالمة المغرب ا

على  تحديد  في مجال عالمة البالد خبراء بحضور ،5102يناير  01يومه  ،الذي تم انعقادهتقني القاء للخصص هذا ا

  .العالمات القطاعية األخرى تؤطرعالمة كمضمون عالمة المغرب، 
 

 للمغرب؟ االستراتيجية القضايا حول النقاش في الفكر لمراكز مساهمة أية

 أهمية على التركيز تم،  OCP Policy Centre، بشراكة مع مركز5102يناير  52يومه نظم  الذي اللقاء، هذا خالل

 .للمملكة االستراتيجية األولويات على اانشغاالته ترسيخ و المغرب في الفكر مراكز ثقافة تطوير
 

 اإلنسانية واالعتبارات األمنية األولويات بين: أوروبا في الهجرة أزمة

 و ،"، بشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور5102فبراير  02يومه تمت مناقشة هذا الموضوع خالل اللقاء الذي عقد 

بأوروبا و التدابير التي تم تفعيلها لمواجهتها على المستوى  الهجرة أزمة األسباب الكامنة وراء ابراز هخالل منتم  الذي

  .حل االشكالية الهيكلية للهجرةب السياسات الكفيلةباإلضافة إلى  األوروبي
 

 لقاء عمل مع خبراء حول العالقات بين المغرب و روسيا

 الضوء على تم تسليط ،الجيوسياسيةقضايا ال في خبراء بحضور ،5102 فبراير 51 يومه عقد لقاء الذيال هذا خالل

 ةاإلقليمي ةاالقتصادي-لجيوا و جيوسياسيةالتغيرات ال خلفيةعلى  وروسيا، المغرب بين التعاونعالقات  آفاق و واقع

 .ةوالدولي
  

 
Futuribles International  عمل لقاء  

 محمد السيد أجرى ، 5102Vigie تقرير لعرض اللقاء المخصص في ،5102 يناير 01 يومه مشاركته هامش على

 رئيس ،(Hugues JOUVENELجوفنيل ) هوغ السيدمشاورات مع للمعهد  عامال مديرال ملين، توفيق

International Futuribles، الحوض  منطقة خصلليقظة االستشرافية ي حول إمكانية القيام بعمل مشترك

 .يلمتوسطا
 

 مع مديرية االستشراف التابعة لليونسكو نقاشات

 أفريقيا قسم ومديراالستشراف  مديرية سؤوليم مع مناقشات ،5102 يناير 02 يومه للمعهد، العامأجرى المدير 

 .مشترك االهتمام ذات المجاالت في التعاون فرص حول ،لليونسكو انالتابع
 

 
 للمعهد بالمغرب باكستانزيارة سفير  

سعادة ، 5102 يناير 02يومه  المدير العام للمعهد الملكي للدراسات االستراتيجية، ،السيد محمد توفيق ملين استقبل

 المعهد مامه لعرض فرصة اللقاء هذاقد شكل  و .المغربب باكستان سفير ،(Nadir CHUDHRI) شودري نادرالسيد 

 .يةباكستانال البحث مراكز و المعهد بين التعاون إمكانيات بحث و
 

 وفد فرنسي لقاء عمل مع

 الذي الدولي للمؤتمر التحضير إطار في و ذلك فرنسا، سفارة من وفد مع ،5102 فبراير 01يومه   عمل لقاء عقد

 مكافحة و التطرفقضية  حول للمغرب، الفرنسي المعهد مع شراكةالمعهد الملكي للدراسات االستراتيجية ب نظمهسي

 .التطرف

 

 عمل تلقاءا

 أنشطة خارجية

 المنتدىالمعهد. 



 
 

 "مساواة؟ أية: القرآن في والرجل المرأة" حول المؤلف مناقشة و لتقديم لقاء

  5102مارس  01
 

 "أفريقيا في  يةاألمنالرهانات و التحديات " ستراتيجياتلال األفريقي معهدال-المعهد مشتركلقاء 

 5102 مارس 00
 

 الداخلةب مونتانا كرانس منتدى هامش على" الجنوبية وأمريكا أفريقيا بين العالقات" لقاء سينظمه المعهد حول

 5102 مارس 50
 

 المغربب المتحدة المملكة ةسفير لقيهاتس ،"المتحدة والمملكة المغرب بين العالقات" حول محاضرة

 5102 أبريل 05

منشورات اتلقاءات و نقاش   المعهد برامج الدراسات  اليقظة االستراتيجية  

 

 زوروا موقعنا على االنترنيت ,لمزيد من المعلوماتل

www.ires.ma 
 6102 © المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية

 

 

 

 المذكرة

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
http://www.ires.ma/

