
 

 

 

 

 السياسات العمومية توجهاترهانات و : الرقمي التحول

الرهانات و التحديات التي لى رصد إشرع المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية في انجاز هذه الدراسة التي تهدف 

لى إيجب تفعيلها باإلضافة  يتومية الالعم السياسات عبر فحص الرقمي االنتقال طارإفي  تواجه المغرب

 رافعة اوجعله لرقمنةا التي تتيحها فرصال من اغتنام المملكة تمكينمن أجل رساءها إاالستراتيجيات التي ينبغي 

 .التحديث و قالعلإل
 

 على ضوء البريكسيت واآلفاق الواقع: المتحدة والمملكة المغرب بين العالقات

على ضوء  المتعددة، أبعادها في المتحدة المملكة و المغرببين  لعالقاتا وآفاقواقع  فحص إلى الدراسة هذه تهدف

 تعبئة التي من شأنها الخارجية السياسة خيارات بعض إلى تحديدباإلضافة  األوروبي االتحاد من المتحدة المملكة خروج

 .االستراتيجي الشريك هذا مع التعاون إمكانات

 

 "التوثيقية اليقظة نشرة" من 6102 أكتوبر و شتنبر شهري عددي صدور

 باليقظة الخاصة الشهرية المعهد نشرة من 6102 أكتوبر و شتنبر شهري عددي يتناول

 الحيوي، الوقود الغذائي، األمن المناخي، التغير:  بينها من مواضيع بعدة تهتم تقارير التوثيقية،

 ...الرقمي الجيل
 

 

 

 
 النسخة الثالثة لندوة تحالف عاصفة الفكر

عاصفة ، النسخة الثالثة لندوة "تحالف 6102شتنبر  62احتضن المعهد الملكي للدراسات اإلستراتيجية، يومه االثنين 

مراكز الدراسات و األبحاث  كبار مسؤولي عدد من فيها شاركو التي  ،الفكر"

 .إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مصر و األردن باإلضافة إلى اليمنينتمون 

خالل هذه الندوة تم التركيز على حكامة المنظومة األمنية للدول العربية و 

التطرف، باإلضافة إلى واقع  السياسات المتبعة في مجال محاربة اإلرهاب و

 إلىكما تطرقت الندوة  .وآفاق التعاون البيني العربي على المستوى األمني

 .نها الحفاظ على الوحدة الترابية للدول العربيةأالتي من ش االستراتيجيةالرافعات 

 االستقرار و السلم دعم يخص فيما المغرب يلعبه الذي الهام الدور على للندوة الختامي البيان في المشاركون أشاد وقد

 المغربية، السيادة إطار في الذاتي الحكم لمشروع الكلي دعمهم باإلجماع جددوا كما. و الدولي اإلقليمي المستوى على

 .المغربية الصحراء ملف حول المفتعل للنزاع نهائي كحل

 اليقظةالمعهد. 

 للتفكير ءالمعهد. فضا

 النشرة االخبارية
 6102شتنبر و أكتوبر  53 العدد 

 المنتدىالمعهد. 

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


 ظاهرة التطرف

 فرنسا بالمغرب،سفارة مع  بشراكة ،6102أكتوبر  62و  62ي يومنظم المعهد 

و قد شكل هذا اللقاء  لى عدة دول.إأربعون خبيرا ينتمون  لقاءا دوليا حضره

على المستوى التطرف  ظاهرةبخصوص  المعرفةواقع على  لوقوففرصة ل

 فرنسا و المغربالتي تم تفعيلها ب ةوميالعم السياساتو فحص  والعملي، النظري

 الخطوط رسملى إباإلضافة  الظاهرة ذهه مواجهةل المنطقة من أخرى دول و

مواجهة الخطاب األيديولوجي الذي تتبناه  مكانهإب متجدد، لخطاب العريضة

 .التنظيمات المتطرفة
  

في ظل مقاربة  آفاق المشهد السياسي المغربي : أية عوامل للتماسك

؟ نسقية  

 2يومه  ،المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية هانظمالتي  نقاشالحلقة أبرزت 

ن فضال يير ممثلين عن األحزاب السياسية و خبراء جامعوحضب، 6102شتنبر 

الوطني و  السياسي لمشهدل الهيكلية التغيرات عن فاعلين من المجتمع المدني،

 .االنتقال الديمقراطي للمملكة أحد أسسجعل هذا األخير لالرافعات الالزمة 
 

لتعزيز العالقات بين المغرب و الواليات المتحدة األمريكية  آفاق أية

 في ضل عالم شمولي؟

(، سفير الواليات المتحدة Dwight L. BUSHسعادة السيد دوايت بوش ) دارأ

ركزت على واقع  ندوة المعهد، بمقر 6102شتنبر  60األمريكية بالمغرب، يومه 

فيما يخص تفعيل  خاصة، األمريكيةالواليات المتحدة التعاون بين المغرب و 

على المستوى  التعاون اذه آفاق تعزيز والشراكة االستراتيجية بين البلدين 

 الثنائي واإلقليمي.
 

عرض النتائج األولية للدراسة حول عالقات المغرب مع دول شمال 

 أوروبا

تم التركيز على  ،6102أكتوبر  5خالل هذه الندوة التي نظمها المعهد يومه 

فحص نقاط القوة والضعف لعالقات التعاون بين المغرب و دول شمال أوروبا 

باإلضافة إلى تحديد الرافعات القادرة على توسيع مجال المصالح المشتركة على 

 المستويين الثنائي والمتعدد األطراف.
 

 في تحول مجتمع آخر، إلى عصر من: الحاضر في المغرب

 لعرض خصصت التي و ،6102 أكتوبر 2 يومه التي نظمت الندوة هذه تطرقت

 المجتمع شهدها يتال التحوالت مسلسل إلى الذكر، السالف المؤلف مناقشة و

 جتماعياالو سياسيعلى المستوى ال الماضية، الثالث العقود مدى على المغربي

 .والديني اللغوي و ثقافيالو قتصادياالو
 

 واآلفاق الواقع: وباكستان المغرب بين العالقات

التي   لمحاضرةا خالل ،6102 كتوبرأ 01 هيومتمت مناقشة هذا الموضوع 

 باكستان سفير ،(Nadir CHUDHRIشودري ) نادر السيد ألقاها سعادة

 وباكستان المغرب بين التعاون عالقات إلى شات. و قد تطرقت النقاالمغربب

 .أسيا بجنوب شرق األمني الوضعالتي يشهدها  األخيرة التطوراتباإلضافة إلى 
 

 
 العامة المالية في السياسة صنع وتوحيد العولمة

 شتنبر 02 يومه ةوميالعم للمالية الدولية المؤسسة وجمعية للمملكة العامة الخزينة هتنظم الذي الدولي المؤتمر هذا خالل

 المالية مجال في المغربية الخياراتانسجام حول  مداخلة ،للمعهد العام مديرال ملين، توفيق محمد السيد قدم ،6102

 االستعداد البالد على يتعين التي والمستقبلية حاليةال رهاناتال في خضم للمملكة، ةاالستراتيجي اتالتوجه مع ةوميالعم

 .لها
  

 المغرب في مواجهة التغيرات المناخية: رهانات و توجهات السياسات العمومية

الندوة التي نظمها اتحاد القناصل الفخريين بالمغرب، مداخلة خالل ، 6102أكتوبر  01، يومه قدم المدير العام للمعهد

 خارجية أنشطة



 .الرهانات البيئية والمناخية التي تواجه المغرب و يتغير المناخلالقضية الشاملة ل حول
 

 لنقاشات الرباط 6102 النسخة

، في 6102أكتوبر  02الملكي للدراسات االستراتيجية، يومه  للمعهد العام مديرال ،السيد محمد توفيق ملين شارك

، بتنظيم مشترك بين الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب و نقاشات رويمونت هذا المؤتمرأشغال 

(Entretiens de Royaumont) ،تنميةالمجال  في للمغرب ستقبليةوالم الحالية المساهمة تمداخلة أبرز من خالل 

 أفريقيا.ب المستدامة

 
 المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية و منتدى الفكر العربي بين تفاهم مذكرة 

تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المعهد و منتدى الفكر  الفكر، عاصفة تحالف لندوة الثالثة النسخةعلى هامش أشغال 

 .التعاون بين المؤسستين في المجاالت ذات االهتمام المشترك، وذلك قصد تعزيز عالقات يالعربي األردن
 

 ياباني للمعهد وفد زيارة

 لمجموعة المدير العام الرئيس ،(Bob TAKAI) تاكاي بوب السيد برئاسة قام وفد ياباني ،6102شتنبر  01بتاريخ 

 مدير فتي،وم سعيدأجراها مع السيد  التي شاتانقلا خاللقد تم التركيز  و. بزيارة للمعهد ،الشاملة للألبحاث سوميتومو

 .غربللم والخارجية الداخلية لسياسةبا المتعلقة التطورات أهم على المعهد،ب البحث
 

 بالمغرب للمعهد باكستان سفير زيارة

 Nadirشودري ) نادر السيد عادةسباستقبال  ،6102 أكتوبر 2يومه  ،المدير العام للمعهد ملين، توفيق محمدقام السيد 

CHUDHRI)، في بما المشترك االهتمام ذات القضايا من عدد إلى شاتانقلا تطرقتقد  و. المغربب باكستان سفير 

 .والدولي اإلقليميعلى الصعيدين  األمني الوضع ذلك،

 
 

 6102 نونبر

 

 : 6102نونبر  01يومه  بمراكش (COP22) لمؤتمر العالمي حول المناخندوات المعهد على هامش ا
 

 لمملكة رواق ا) الحيوي لمحيطل العالميةالرهانات  حول 6102 لسنة االستراتيجي التقرير نتائج عرض

 (المغربية

  رواق ) يكولوجيةاأل البصمةالحد من  وي المناخ لتغيرا للتكيف مع االستباقية ستراتيجياتاالحول  دوليلقاء

 (للتنمية المتحدة األمم برنامج

 زوروا موقعنا على االنترنيت ,لمزيد من المعلوماتل

www.ires.ma 
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 المذكرة

 عمل تلقاءا
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