
 

 

 

 

 المتحدة المملكة خروج ضوء على واآلفاق الواقع:  المتحدة والمملكة المغرب بين العالقات

  (Brexit)) بريكسيت (األوروبي اإلتحاد من

 في المتحدة بالمملكة المغرب عالقات لتشخيص الدراسة هذه من األولى المرحلة ملخص تخصيص تم لقد

 التي القوة نقاط حول الضوء وكذلك لتسليط واألمنية والثقافية والديبلوماسية واالقتصادية السياسية أبعادها

 .المملكتين بين الشراكة آفاق لتوسيع تداركها الواجب الضعف نقاطو منها االستفادة يجب
 

 االجتماعي الرابط حول 6102 لسنة الوطني البحت

 طور في العام تقريرها يزال ال التي ،االجتماعي الرابط حول الوطني البحت من الثانية النسخة إطار في

 لوضع دقيقة صورة رصد إلى تهدف موجزة وثيقة بإنجاز االستراتيجية للدراسات الملكي المعهد قام اإلعداد،

 .6100سنة مع بالمقارنة التغييراتو توابللث اإلشارة ، وذلك مع6102 سنة في بالمغرب االجتماعي الرابط

 االجتماعي المدني للرابط القطب وكذا المجتمعي القطب مست التي التطورات الموجزة الوثيقة هذه تعالج

 .بالمغرب
 

 التطرف ظاهرة

مع  بشراكة المعهد نظمه الذي ،التطرف ظاهرة حول الدولي المؤتمر وقائع إعداد من انتظار االنتهاء في

 المعرفة واقع لرصد موجزة وثيقة االستراتيجية للدراسات الملكي أنجز المعهدفرنسا بالمغرب،  سفارة

 .العالمي التهديد هذا كبح بإمكانها اتءواقتراح إجرا الظاهرة هذه بخصوص
 

 ؟ الناشئ البلد: المغرب

 البلدان من وعينة المغرب بين الفارقييم تق الدراسة، لهذه المؤقت التقرير إنجاز خالل من المعهد، حاول

 المقترحات أيضا بعض قدم كما. والبيئي واالجتماعي والمؤسساتي والتنظيمي االقتصادي المجال في الناشئة

 .المغرب إقالع عملية تسريع أجل من

 

 

 "التوثيقية اليقظة نشرة" من 6102ودجنبر نونبر شهري عددي صدور

 باليقظة الخاصة الشهرية المعهد نشرة من 6102ودجنبر نونبر شهري عددي يتناول

 و المناخي التغير:  بينها من مواضيع بعدة تهتم استشرافية تقارير ملخصات التوثيقية،

 ... األخضر والتصنيع ي والديمقراطية السائلةالطاق االنتقال

 

 

 

 اليقظةالمعهد. 

 للتفكير ءالمعهد. فضا

 النشرة االخبارية
 6102نونبر دجنبر   36 العدد 

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


 

 الدورة في االستراتيجية للدراسات الملكي المعهد مساهمة

  (COP22) األطراف والعشرين لمؤتمر الثانية

 في مراكش في انعقد الذي (COP22) للمناخ العالمي المؤتمر خالل

 الملكي المعهد نظم ،6102 نونبر 01و7 بين ما الممتدة الفترة

 :موازيين لقاءين 6102 نونبر 01 هيوم االستراتيجية للدراسات

 االستراتيجي التقرير خالصات لتقديم األول اللقاء خصص 

. ملين توفيق محمد السيد االستراتيجية، للدراسات الملكي للمعهد العام طرف المدير من 6107 لسنة

 .والبصمة اإليكولوجية المناخي التغير خاصة الحيوي، للمحيط الكونية للرهانات التقرير هذا تطرق

 خصص فقد العالمي، الصيت ذات الفكر مراكز لبعض كبار مسؤولون أداره الذي الثاني، اللقاء أما 

 .والبيئية المناخية التحديات مع التكيف مجال في االستباقية االستراتيجيات لتدارس

 الدول من عدد إلى المنتمية الوفود واألجنبية وكبار ممثلي المغربية الشخصيات من نخبة اللقاءان هذان حضر

 .الخليجي ومجلس التعاون واألوروبية ودول الكاريبي اإلفريقية
 

 اإلقالع تحديات : تممكناال أفريقيا

 والتي خصصت ،6102 دجنبر 1 نظمت يومه التي الندوة هذه تطرقت

 التي التحديات الرئيسيةإلى  الذكر، السالف ومناقشة المؤلف لعرض

 المجالوتطوير  الديمغرافي التزايد ضوء في اإلفريقية القارة تواجه

 إقالع آفاق رصد إلى النقاش أيضا خصص. المناخي والتغير الحضري

 مستدامة تنمية أجل من األساسية التطور رافعات تحديدوكذا  القارة

 .وشاملة

 

 
 واألمن بإفريقيا السالم حول الدولي المنتدى من الثالثة النسخة

 دجنبر 2و 5 يبداكار يوم نظمت التي الندوة هذه أشغال في االستراتيجية للدراسات الملكي المعهد شارك

 تواجه التي التهديدات خاللها من أبرز مداخلة موفتي، سعيد السيد بالمعهد، البحث مدير وقد قدم .6102

 لتأمين إرساؤها يمكن التي العمومية السياسات بعض اقتراح تم كما. األمني المستوى على هاوكذا تأثير أفريقيا

 .للقارة الشامل التنمية مسار

 ينتمي لوزارة الشؤون الخارجية لجمهورية كوريا سات االستراتيجية من طرف وفدزيارة للمعهد الملكي للدرا

استقبل المدير العام للمعهد الملكي للدراسات االستراتيجية، السيد محمد 

وفدا من وزارة الشؤون الخارجية  ،6102نونبر  3توفيق ملين، يومه 

، (SHIN Dong-Ik) إيكلجمهورية كوريا، برئاسة السيد شين دونغ 

إلى  النقاش وقد تطرق .رئيس معهد الشؤون الخارجية واألمن القومي

 الحديثة بالتطورات المتعلقة تلك خاصة المشترك االهتمام ذات القضايا

 .والدولي لجهويا المستوى واألمني على الجيواستراتيجي للبعد
 

 

 

 

 

 المنتدىالمعهد. 

 عمل تلقاءا

 خارجية أنشطة



 بالمغرب شيليال سفير طرف من االستراتيجية للدراسات الملكي للمعهد زيارة

 محمد السيد ،المدير العام للمعهد الملكي للدراسات االستراتيجية استقبل

 الكس بالمغرب، التشيلي سفير سعادة ، 6102 دجنبر 0 يومه ملين، توفيق

 النقاشات وقد تطرقت . (Alex GEIGER SOFFIA) صوفيا جيجر

 تطويره آفاق إلى كذا والتشيلي و المغرب بين التعاون واقع بالخصوص إلى

 .المشترك هتماماإل ذات الميادين مختلف في

 
 

  6102فبراير /يناير

 شمولي عالم ظل في الثنائية العالقات حول بالمغرب إيطاليا سفير محاضرة. 

 

 6101 لسنة االستراتيجي التقرير إعداد البدء في جلأ من خبراء مع عمل لقاء. 

 

 االجتماعي الرابط حول 6102 لسنة الوطني البحت نتائج لتقديم ندوة. 

 

 القادم؟ الناشئ البلد: المغرب" دراسةلل األولية النتائج لمناقشة ندوة" 

 

 بعنوان ومناقشة كتاب تقديم " La révolution transhumaniste "فيري لوك لكاتبه (Luc 

FERRY.) 

 زوروا موقعنا على االنترنيت ,لمزيد من المعلوماتل

www.ires.ma 
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