
 

 

 

 

 تغير المناخي و البصمة األيكولوجيةالب المتعلقة العالمية التحديات: العالم في المغرب بانوراما

 الذي 6102 لسنة االستراتيجي التقرير صياغة 6102 متم يوليوز فيالمعهد الملكي للدراسات االستراتيجية  هىأن

 ذلكو ،يكولوجية للكرة األرضيةالبصمة األ و يالمناخ تغيرال: البشرية لمستقبل بالنسبة اشكاليتين حساستين على ركز

 .(COP22) لمؤتمر العالمي حول المناخل 6102في نونبر  تنظيم المغربفي أفق 
 

 أوروبا شمال دول مع المغرب عالقات

 في أوروبا شمال دولو  المغرب بين لتعاونعالقات المعمق  تشخيص على استنادا ،الدراسة لهذه العام التقرير أبرز

 منطقةالتموقع المملكة في التي من شأنها دعم  الخارجية السياسة في مجال اتقتراحاال بعض ،المتعددة أبعادها

 .االسكندنافية
 

  واآلفاق اإلنجازات ،رهاناتال: لرقميةا سمعةالو الدبلوماسية

التي  الرئيسية طوراتالت رصد إلى تهدف التي الدراسة، هذه للدراسات االستراتيجية في اعدادشرع المعهد الملكي 

 حاورم واقتراح مجالتجارب في هذا الال أفضل للوقوف على ،يالعالم على المستوى الرقمية الدبلوماسية مجال يشهدها

 .لمغربل األولوية مصالحلا خدمة في رقمية دبلوماسية إلرساء استراتيجية

 
 يجمع خبراء في االستشراف دولي لقاء

 01 ة يومحيصب و 06 و 00المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية يومي  عقد

 06. و ضم فريق العمل االستشراف خبراءل ولاأل الدولي لقاءه ،6102 يوليو

 .مبدئ النوع كما تم احترام ناشئة و متقدمةلى دول إخبير ينتمون 

أخذ ت للعالم شاملة رؤية رساءإ لىإ لقاءال هذا تنظيم خالل منالمعهد  يسعى و

 الخيارات الى دعم باإلضافة القارات، مختلف خصوصيات بعين االعتبار

 الخارجي سياقال تواجه التي التحوالت استباق خالل من للمغرب، االستراتيجية

 .واإلقليمي العالمي الصعيدين على لبالدل
 

 من "نشرة اليقظة التوثيقية" 1026 غشت و يوليوزشهري  يصدور عدد

من نشرة المعهد الشهرية الخاصة باليقظة  6102 غشت و يوليوزشهري  يتناول عددي

 المبادرات الرقمنة، ،الهجرة ،يالمناخ تغيرال التوثيقية، تقارير تهتم بعدة مواضيع من بينها :

 ...التعاونية
 

 6102 غشت  –يوليوز  – التوثيقية اليقظة نشرة 

 
 

 

 

 

 اليقظةالمعهد. 

 للتفكير ءالمعهد. فضا

 النشرة االخبارية
 6102 غشت  – يوليوز 34العدد 

http://www.ires.ma/documents_reviews/bulletin-de-veille-webographique-juillet-aout-2016/
http://www.ires.ma/documents_reviews/bulletin-de-veille-webographique-juillet-aout-2016/
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الغد عالمل كبرىال رهاناتال  

 امؤتمرالمعهد  نظم ،لخبراء االستشراف العمل الدولي فريقأشغال  هامش على

 كبرىال رهاناتال" حول موضوع ،6102 زيوليو 01 يومه للمملكة، الوطنية المكتبةب

من  نومسؤولي المغرب،ب المعتمد الدبلوماسي السلك أعضاء بحضور وذلك" الغد عالمل

 .أكاديميين خبراء و المدني المجتمعفضال عن ممثلين من  الخاص القطاع العمومي و
 

 الرابط حول الثاني الميداني بحثال إطارالمنهجية المعتمدة في  لتقديم ندوة

 االجتماعي

 عرضل ندوة ،6102 يوليوز 01 يومه ،المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية نظم

 فيا لباط ستين شارك فيه الذي الميداني، بحثال إطارالمعتمدة في المنهجية العامة 

 راوحتت شخص 6942 تضم ،يةلمغربلساكنة ال تمثيلية عينة شمل كما الدكتوراه سلك

  .ما فوق وسنة  01 بين أعمارهم

 
 األوروبي االتحاد لدى بمهمة مكلفة خبيرة مع مناقشات 

السيدة مارينا كولومبو  مع مناقشات ،6102 يوليوز 61 يومه معهد،بال بحثال مدير ،سعيد موفتي  السيد أجرى

(Marina COLOMBO)،  وجه ىعل شاتاالنققد تطرقت  و. األوروبي االتحاد لدىخبيرة في االتصال 

 ال المتقدم، الوضع يخص أجرأة مافي المغرب زهنجأ الذي التقدم إلى و ةاألوروبي الجوار سياسة آفاق إلى ،الخصوص

 .التنظيمي التقارب مستوى على سيما
 

 لقاء عمل مع وفد من سفارة الواليات المتحدة األمريكية بالمغرب

الذي سيديره  ندوةلل التحضير إطار في المتحدة الواليات سفارة من وفد مع ،6102 غشت 66يومه  عمل لقاء عقد

 .المغربلدى  المتحدة الواليات سفير ،سعادة6102 شتنبر خالل بالمعهد

 
 

 1026 شتنبر

 حاليالسياسي المغربي ال مشهددورة النقاش المتعلقة بال 

 المغربلدى الواليات المتحدة األمريكية  ريسف حاضرةم  

  ندوة "تحالف عاصفة الفكر"لالنسخة الثالثة 
 
 

 1026 أكتوبر

 أوروبا شمال دول مع المغربي عالقات" حول للدراسة األولية النتائج لعرض ندوة" 

 المعهد مشترك لقاء-ELCANO-RUSI طارق جبل مضيقب يةاألمنالتحديات  " حول" 

 التطرف ةظاهر حول المغربب فرنسا سفارة- المعهد مشترك لقاء دولي 

 زوروا موقعنا على االنترنيت ,لمزيد من المعلوماتل

www.ires.ma 
 6102 © المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية

 

 

 

 المذكرة

 المنتدىالمعهد. 

 عمل تلقاءا
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