
 

 

 

 

 االجتماعي الرابط حول الثاني الميداني البحث

 حول الرابط الميداني وطنيالبحث ال إدارة 6102 يونيو منتصف فيالمعهد الملكي للدراسات االستراتيجية  تمأ

 التحليلانجاز  و البيانات قاعدة حداثإ كما شرع في. االستبياناتمن  0011 يقرب ماعبر التحقق من  االجتماعي

 .لبحثل اإلحصائي
 

 دوليال المستوى على المغرب سمعة حول دراسةالنسخة الثانية لل

و  ،المغرب سمعة حول دراسة ،"Reputation Institute" مع بشراكة االستراتيجية للدراسات الملكي المعهد أعد

عينة باإلضافة إلى   (G-8) مانيةثال مجموعة دول لدى 6102خالل سنة  المملكة صورة سماتالتي مكنت من فحص 

 . لى السمات المتعلقة بالسمعة الداخليةإباإلضافة  نامية و ناشئة ةدول عشرستة تتكون من 
 

 أوروبا شمال دول مع المغرب عالقات

 باإلضافة أوروبا شمال دولمع  المغرب عالقاتل الضعف و القوة نقاط فحص إلى الدراسةتطرق التقرير الثاني لهذه 

  .المنطقة هذه دولو  لمملكةا بين التعاون آفاق إلى
 

 المغربية الصحراء قضيةل لراهنةا التطورات

من أجل  المغربية الصحراء قضيةب مباشرة غير أو مباشرة المعنيين الرئيسيين فاعلينال مواقفتحليل شرع المعهد في 

 .هؤالء الفاعلين مختلف هاجفي ات مستقبال المغربالتي يجب أن يتخذها  سياسةتخص ال المقترحات عضب تقديم

 
 

 من "نشرة اليقظة التوثيقية" 1026 يونيو و مايوشهري  يصدور عدد

من نشرة المعهد الشهرية الخاصة باليقظةة التوثيقيةة،  6102 يونيو و يوماشهري  يتناول عددي

 التصةةنيع المناخيةةة، المفاوضةةات ،يالمنةةاخ تغيةةرال تقةةارير تهةةتم بعةةدة مواضةةيع مةةن بينهةةا  

 ....الرقمية الثورة األيكولوجي و
 

 6102 ماي – التوثيقية اليقظة نشرة 
***** 

  6102 يونيو – التوثيقية اليقظة نشرة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليقظةالمعهد. 

 للتفكير ءالمعهد. فضا

 النشرة االخبارية
 6102 يونيو – ماي 33العدد 

http://www.ires.ma/documents_reviews/bulletin-de-veille-webographique-mai-2016/
https://twitter.com/ires_maroc
http://www.facebook.com/ires.maroc


 
سياسات للتكيف مع التغيرات المناخية و للتقليل من حدة البصمة أية 

 االيكولوجية للكرة األرضية؟

 الرهانات حول التفكير لتعميق فرصة ،6102 مايو 6شكل اللقاء الدولي المنعقد يومه 

 الممكنة السبل أفضل رصد تم كما. والبيئة المناخية القضايا تثيرها التي التحديات و

 للتقليل و المناخي التغير مع للتكيف المناسبة السياسات اتخاذ تدعم أن شأنها من التي

 .األيكولوجية البصمة حدة من
 

 التغير تحديات ضوء على تحقيقها سبل و المستدامة التنمية أهداف

  المناخي

 مع بالتعاون ،6102 مايو 10يومه  نظمتمت مناقشة هذا الموضوع خالل اللقاء الذي 

 متقاطعة قراءةاجراء و الذي تم خالله  المغرب، في المتحدة مماأل هيئة ليةيمثت

 اآلثار حيث من ،6101 أجندة المدرجة في المستدامة لتنميةالسبعة عشر ل هدافلأل

 .المناخ التغير عن الناجمة
 

  العالم في المغرب سمعة على للدراسة األولية النتائج لعرض ندوة

 66 يومه عقدخالل اللقاء الذي  أعاله، المذكورة للدراسة األولية النتائجتمت مناقشة 

 لىإباإلضافة  بحضور فاعلين مؤسساتيين و بعض الفاعلين الخواص ،6102 يونيو

   المتعلقة بعالمة البالد. القضايا في خبراء
 

 
 لمراكز الفكر في أفريقيا 1026مؤتمر 

هذا  ي أشغالف ،6102 مايو 0 هيومالمعهد الملكي للدراسات االستراتيجية  شارك

شراكة مع اللجنة االقتصادية ب "OCP Policy Centre" مركز المؤتمر الذي نظمه

على  ركزتلسيد سعيد موفتي، مدير البحث، مداخلة لخالل  من ،لألمم المتحدة ألفريقيا

دعم خيارات السياسات العمومية، من أجل  مراكز الفكر في أفريقيال مكنةالم المساهمة

 .لألمم المتحدة 6101فيما يخص تفعيل أجندة  وخاصة
 

 ؟مغربال عالمة تصميم كيفية عالمة البالد:: موضوع حول مؤتمر

الذي نظمه  المؤتمر مداخلة خالل البيضاء، الدارب 6102 مايو 62 معد يومهلل العام المدير ملين، توفيق محمد السيد قدم

 المةع لبناء استراتيجية رؤية ارساء أسستم من خاللها تسليط الضوء على  ،حول عالمة البالد أماديوس معهد

 .المغرب
 

 (AMSR) ة اإلقليمي للعلوم المغربية الجمعية مؤتمر في المعهد مشاركة

 خاللمن  اإلقليمية، للعلوم المغربية لمؤتمر الجمعية األولى الدورة شغالأ في ،6102 مايو 61مه يوالمعهد  شارك

في سياق  المغرب وفي أفريقيا في المستدامة التنمية رهانات حول االفتتاحية، الجلسة فيلمحاضرة  القاء مديره العام

.يةالمناخ اتتغيرال

 
 أديناور كونراد مؤسسةمن  ممثل مع مناقشات 

 مناقشات ،6102 مايو 0 يومه للمعهد، العام المدير ملين، توفيق محمد  السيد جرىأ

 حوارال" اإلقليمي البرنامج مدير ،(Canan ATILGAN) أتلڭان كانان الدكتور مع

 آفاق و التحديات حول أديناور، كونراد مؤسسةب" يالمتوسط جنوب في السياسي

  .المتوسطي جنوب في السياسي التحول
 

 للمعهد المغربب بنما جمهورية ةسفير زيارة

 ةسفير ،(Gloria DEL G. YOUNGديل يونغ ) غلوريا السيدة سعادة تأجر

 على تم خاللها االتفاق ،6102 مايو 16 يومه للمعهد زيارة ،المغربب بنما جمهورية

 .البلدين بين التعاون عالقات آفاق ة حولالسفير سعادةستلقيه  مؤتمر تنظيم
 

 

 

 عمل تلقاءا

 أنشطة خارجية

 المنتدىالمعهد. 



 أريزونا جامعة واليةمن  وفد مع مناقشات

، مجموعة من طالب 6102مايو  02للمعهد، يومه  بهاقامت خالل الزيارة التي 

قدم السيد سعيد موفتي، مدير البحث بالمعهد،  سلك الدكتوراه بجامعة والية أريزونا

عرضا سلط الضوء من خالله على التقدم الذي أنجزه المغرب في المجال السياسي 

 .واالقتصادي واالجتماعي والبيئي
 

 للمعهد المغربب عمان سلطنة سفير زيارة

 بزيارة المغرب،ب عمان سلطنة سفير ،الهنائي عبيدبن  هللا عبد السيد سعادةقام 

 برنامجل الرئيسية المحاور و مهامال عرضتم خاللها  ،6102 يونيو 2يومه  للمعهد

 .المعهد عمل
 

 للمعهد المغربب مصر سفير زيارة

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

 .بالمغرب مصر سفير ،الدين جمال إيهاب أحمد سعادة السيد، 6102يونيو  8يومه 

مراكز الدراسات االستراتيجية  بين التعاون إمكانيات ،خالل هذا اللقاء بحثتم  قد و

 .المشترك االهتمام ذات القضايا في نظيرتها المغربية المصرية و 
 

  للمعهد المغربب البرازيل سفير زيارة

 ،الملكي للدراسات االشتراتيجية للمعهد العام المدير ملين، توفيق محمد السيد أجرى

 بريتو كروز دي أومبرتو خوسيهالسيد  سعادة مع مناقشات ،6102 يونيو 9 يومه

(José Humberto DE BRITO CRUZ)، آفاق حولالمغرب، ب البرازيل سفير 

 الفكر راكزم وبعض المعهد بين التعاون تطوير وإمكانيات البلدين بين العالقات

  .ة ذات االشعاع الدوليالبرازيلي
 

 ستونياإل الديبلوماسية المدرسة مدير مع مناقشات

بزيارة  إلستونيا الديبلوماسية المدرسة مدير ،(Ekke NOMM) ايكي نوم السيد قام

 و الجيوسياسي الوضع لىإ شاتاالنقطرقت تقد  و. 6102 يونيو 02للمعهد يومه 

 .األوروبي ندما اال آفاق لىإباإلضافة  متوسطية-األورو المنطقةب األمني

 
 

يجمع خبراء في االستشراف دولي لقاء  

 1026 زيوليو
 

الواليات المتحدة األمريكية بالمغرب ريسفب المتعلقة دورة النقاش  

 1026 شتنبر
 

 لندوة "تحالف عاصفة الفكر" النسخة الثالثة

 1026 شتنبر

 زوروا موقعنا على االنترنيت ,لمزيد من المعلوماتل

www.ires.ma 
 6102 © المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية

 

 

 

 المذكرة

http://www.ires.ma/

