
 

 

 

 لتوجيهات الملكية الجديدةللمعهد ا تنفيذ

المتضمنة في التوجيهات اعتمادا على  4102في انجاز خطة عمله لسنة الملكي للدراسات االستراتيجية شرع المعهد 

والتي تدعو المعهد لتسخير جهوده للميدان الديبلوماسي ولمختلف ، 4100غشت  01يوم للسامية الرسالة الملكية ا

 القضايا المرتبطة بالعالقات الخارجية للمملكة.

في مجال العالقات خبراء وثلة من السفراء السابقين، وفي هذا الصدد، نظم المعهد اجتماعات تحضيرية بمشاركة 

 الدولية. كما يعمل المعهد حاليا على تكييف أدوات عمله وكيفية تنظيمه كي تتماشى مع التوجيهات الملكية.
 

 الشروع في دراسة حول موضوع "األمن االقتصادي في مواجهة التغيرات المناخية"

أعطى المعهد االنطالقة للشروع في دراسة برنامجه الدراسي حول "التغيرات المناخية"، المرحلة الثانية من في إطار 

حول موضوع "األمن االقتصادي في مواجهة التغيرات المناخية". وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم المخاطر التي تهدد 

التكيف للتعامل  قدراتاالقتصاد الوطني في ظل التغيرات المناخية وتحديد التدابير االستباقية التي من شأنها أن تعزز 

 التعاونآليات  تعبئة حيث من لمغربالمتاحة ل الفرص مختلفإلى  أيضاكما ستتطرق هذه الدراسة  ه التهديدات.مع هذ

 .أفضل المناخ بشكل اتتغير عن الناجمة التهديداتلمواجهة  الدولي المالي
 

 "تموقع المغرب داخل نظام العولمة" حولإنجاز ثالث تقارير مرحلية خاصة بدراسات 

"تموقع تنجز حاليا في إطار برنامج الدراسات تقارير مرحلية خاصة بدراسات أنجزت فرق العمل التابعة للمعهد ثالث 

 :يتعلق األمر. والمغرب داخل نظام العولمة"

 بتقرير المرحلة الثانية من الدراسة حول : "ديناميات التغيير المنبثقة عن "الربيع العربي" : أية آثار على التموقع 

 االقليمي للمغرب ؟"

 حول موضوع "العالقات بين المغرب ودول أمريكا الجنوبية : من أجل ةتقرير المرحلة األولى من الدراس 

  استراتيجية لتعاون شامل ومندمج"

 حول موضوع "دينامية منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتأثيرها على التوازنات  ةتقرير المرحلة األولى من الدراس

 أية آثار على المغرب؟".العالمية : 

 
التحوالت الجيوسياسية بالعالم العربي : أية آثار على التموقع  

 االقليمي والدولي للمغرب ؟

، ندوة 4100أكتوبر  00في إطار التوجيهات الجديدة ، نظم المعهد يوم الخميس 

حول موضوع "التحوالت الجيوسياسية بالعالم العربي : أية آثار على التموقع 

االقليمي والدولي للمغرب ؟" وذلك بمشاركة خبراء في القضايا الجيوسياسية 

 اقتصادية.-والجيو
 

 النشرة االخبارية

 للتفكير ءالمعهد. فضا

 اليقظةالمعهد. 

 3172أكتوبر  –شتنبر  – 71 عددال

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


 من "نشرة اليقظة التوثيقية" 3102وأكتوبر صدور أعداد شهري شتنبر 

من نشرة المعهد الشهرية الخاصة باليقظة  4100تتناول أعداد شهري شتنبر وأكتوبر 

تقارير تهتم بعدة مواضيع  والتي يمكن تحميلها من خالل الموقع االلكتروني للمعهد، التوثيقية،

ر، الدبلوماسية العلمية، االحتباس من بينها : التنمية البشرية، االقتصاد الرقمي، االستثما

 الحراري، ...

 3102شتنبر  –نشرة اليقظة التوثيقية 

********* 

 3102أكتوبر  –نشرة اليقظة التوثيقية 
 

 

 

 

االقتصاد الحالة الراهنة للمخاطر المناخية القصوى و تأثيراتها على 

 المغربي

، ندوة 4100شتنبر  40نظم المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية يوم االثنين 

خصصت لتقديم الخالصات األولية للمرحلة األولى للدراسة التي ينجزها المعهد 

 حول موضوع "استباق و تدبير مخاطر الظواهر المناخية القصوى و الكوارث

عن القطاعات الحكومية المعنية و خبراء جامعيين " وذلك بمشاركة ممثلين الطبيعية

 ومتخصصين في التغيرات المناخية.
 

 التصنيع والتنافسية الشاملة للمغرب : الرهانات والتحديات

، مجموعة من 4100شتنبر  42ألربعاء ااستقبل المعهد، في إطار ندوة نظمت يوم 

المتخصصين في المغاربة الفاعلين العموميين والمتدخلين الخواص والخبراء 

القضايا المرتبطة بالتنمية الصناعية وذلك للتدارس حول الرهانات والتحديات التي 

على المغرب مواجهتها للتسريع في بناء قاعدة صناعية صلبة كفيلة بتحسين 

 .مجاالت التخصص الدولية للبالد واالرتقاء به إلى مصاف االقتصاديات التنافسية
 

الدستورية للمجتمع المدني : أي تأثير على حكامة تفعيل الصالحيات 

 السياسات العمومية بالمغرب؟

أكتوبر  4كان هذا الموضوع محور أشغال ندوة نظمها المعهد، يوم األربعاء 

، في إطار دراسته حول تفعيل الدستور الجديد. وقد مكنت هذه الندوة من 4100

ديمقراطية نموذج متطور لناء إبراز بعض األفكار التي من شأنها المساهمة في ب

 .موميةلسياسات العل جيدة حكامة مبنية علىتشاركية متقدمة بالمغرب، 
 

 تقديم ومناقشة كتاب "اقتصاد المعرفة : البناء، الرهانات واآلفاق"

حول القضايا  في إطار سلسلة اللقاءات الخاصة بتقديم ومناقشة المؤلفات الجديدة

 Jean Pierre، استقبل المعهد السيد جون بيير بوشيز )االستراتيجية

BOUCHEZ "لتقديم كتابه حول "اقتصاد المعرفة : البناء، الرهانات واآلفاق )

(L'économie du savoir : construction, enjeux et 

perspectives أكتوبر  7( ، قصد مناقشته في إطار مائدة مستديرة، وذلك يوم 

اللقاء من تعميق التفكير حول مفهوم المعرفة من مختلف . وقد مكن هذا 4100

 الجوانب : التاريخية، االجتماعية واالقتصادية.
 

يوم دراسي حول موضوع "الثنائية اللغوية الرسمية وآثارها على 

 التواصل المؤسساتي والمجتمعي بالمغرب"

، 4100أكتوبر 40هذا اليوم الدراسي، والذي نظمه المعهد، يوم األربعاء  خصص

للتفكير في السبل والوسائل الكفيلة بتنفيذ مشروع الثنائية اللغوية الرسمية بصفة 

. وقد شارك في هذا اللقاء مسؤولون تماشيا مع مقتضيات الدستور الجديد فعالة

 ن.حكوميون وفاعلون جمعويون وكذا خبراء جامعيو

 

 

 

 المنتدىالمعهد. 

http://www.ires.ma/sites/default/files/sommaire_bulletin_veille/bulletin_de_veille_webographique__septembre_2013_0.pdf
http://www.ires.ma/sites/default/files/sommaire_bulletin_veille/bulletin_de_veille_webographique__septembre_2013_0.pdf


 
 

 مداخلة المعهد خالل انعقاد الدورة السابعة للندوة الدولية حول المالية العامة

، أشغال الجلسة الثانية للندوة الدولية حول المالية العامة، 4100شتنبر  02، يوم السبت ترأس المدير العام للمعهد

وقد تم التركيز خالل هذه الجلسة إلصالح المالية العامة بالمغرب وفرنسا". سياسية  المنظمة تحت موضوع "أية قيادة

 ضرورة اتخاذ استراتيجية جديدة في هذا المجال والتي تتماشى ومقتضيات الدستور الجديد. على
 

 (Crans Montanaمشاركة المعهد في منتدى كرانس مونتانا )

كرانس مونتانا والدورة السنوية الخامسة عشرة للقمة العالمية حول شارك المعهد في أشغال الدورة غير العادية لمنتدى 

. وشارك في هذا المنتدى، والذي نظم تحت 4100أكتوبر  01إلى  01الجريمة عبر الوطنية، المنظمتين ببروكسيل من 

يا األمنية موضوع "العالم بعد األزمة"، شخصيات سياسية وعسكرية وممثلون عن المنظمات الدولية وخبراء في القضا

 والتنموية. وقد كان المعهد ممثال في هذه المناسبة بالسيد سعيد موفتي، مدير البحث.
 

 أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنياتمداخلة المعهد خالل ندوة 

، في أشغال الندوة التي نظمتها أكاديمية الحسن الثاني للعلوم 4100أكتوبر  01شارك المدير العام للمعهد، يوم األربعاء 

والتقنيات، حول موضوع "أي اقتصاد أخضر بالنسبة للمغرب؟" وذلك من خالل مداخلة أبرزت دور االقتصاد 

إلستراتيجية الالزمة لتعزيز التحول السريع لنموذج التنمية األخضر في تطوير التنافسية الشاملة للمغرب واآلليات ا

 الوطني على أساس مبادئ االقتصاد األخضر.

 

 
 زيارة سفير باكستان بالمغرب للمعهد

استقبل سعادة السيد محمد وحيد الحسن، سفير باكستان بالمغرب، من طرف السيد 

محمد توفيق ملين، المدير العام للمعهد، خالل الزيارة التي قام بها سعادته للمعهد، يوم 

. وقد ركزت المباحثات التي أجريت بهذه المناسبة على آفاق تطوير 4100شتنبر  00

 وباكستان. العالقات الثنائية بين المغرب
 

 زيارة عمل لوفد صيني للمعهد

(، سفير، عضو JI Peidingقام وفد صيني رفيع المستوى برئاسة سعادة السيد جي بيدينغ )

المجموعة االستشارية للسياسات بوزارة الشؤون الخارجية الصينية ونائب سابق لوزير 

وقد تباحث الجانبان . 4100شتنبر  01الشؤون الخارجية، بزيارة عمل للمعهد يوم الخميس 

خالل هذا اللقاء، بشكل خاص، حول التطورات الراهنة لألوضاع االجتماعية والسياسية ببلدان 

شمال افريقيا والشرق األوسط وكذا حول الرهانات والتحديات المتعلقة باالنتقال الديمقراطي 

 بهذه البلدان.
 

 للمعهد زيارة سفير الهند بالمغرب

، (، سفير الهند بالمغربKrichan KUMARسعادة السيد كريشان كومار ) المعهداستقبل 

المباحثات التي أجريت بهذه المناسبة، بشكل  وتركزت. 4100أكتوبر  1وذلك يوم الثالثاء 

 التاجمال بعض ن البلدين وآفاق تعزيزه خاصة فيتطور التعاون الثنائي بيحول خاص، 

 .الرئيسية
 

 جلسة عمل مع وفد اسباني

-Antonio SANCHEZبرئاسه سعادة السيد أنطونيو سانشيز بنديتو ) ،وفد اسباني زار

BENEDITO ،4100أكتوبر  1لمعهد، يوم الثالثاء ا(، سفير في مهمة خاصة بمنطقة الساحل .

وقد تم على هامش هذه الزيارة التدارس حول التطورات الراهنة لألوضاع األمنية بمنطقة 

ن أن يلعبه كل من المغرب واسبانيا في مجال تعزيز السالم واألمن الساحل والدور الذي يمك

 والتنمية بهذه المنطقة الحساسة.
 

( UEMOAزيارة وفد من االتحاد االقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا )

 للمعهد

( بزيارة عمل للمعهد، UEMOAقام وفد من االتحاد االقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا )

. وتدخل هذه الزيارة في إطار بعثة دراسية تروم االطالع 4100أكتوبر  01األربعاء وذلك يوم 

 على تجربة المعهد في أفق إنشاء خلية لليقظة االستراتيجية داخل لجنة االتحاد.

 

 أنشطة خارجية

 عمل لقاءات



 
 ندوة حول موضوع "العالقات بين المغرب ودول أمريكا الجنوبية : الحصيلة وآفاق التعزيز"

 3102نونبر  02
 

 ندوة حول موضوع "الحريات القانونية الجديدة : أية تأثيرات على سياسة العدالة بالمغرب ؟"

 3102نونبر  32

منشورات  المعهد برامج الدراسات  اليقظة االستراتيجية  لقاءات و نقاشات 

 

 زوروا موقعنا على االنترنيت ,لمزيد من المعلوماتل

www.ires.ma 
 3102 © 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/

