
 

 

 

 التعاون مجلسمن أخرى  ودول قطر بين األزمة: العربي العالم في األخيرة التطورات

  الخليجي

 منطقة ف  الجيلوسياس  للوضعل األخيرة التطلوراترصد إلى  لدراسةهذه ال لول األ التقرير تطرق

 التعالون دلول مجلسلو المغرب تربط الت  االستراتيجية آفاق الشراكةلو قطر مع األزمة بعد الخليج

 .الخليج 
 

 الجديدة األفريقية تهااستراتيجي ضوء في المغرب في االنتقال الطاقي

 إلى باإلضافة المغرب على رهاأث لوتحليل فريقياا ف   الطاق سياقال فحص الى الدراسة تهدف هذه

هذا  ف  المغرب دلور تعزيز خدمةف     اللوطن لطاقا االنتقال لوضعل قتراحاتاال مجملوعة من تقديم

 .قارياالمجال 
 

 أفريقيا في قرويةال التنمية

ف   التنمية تقييم إلىتهدف  الت  الدراسة، هذه اعداد ف  االستراتيجية للدراسات الملك  المعهد شرع

 ،ف  هذا المجال األلوللوية ذات لوالتحديات القضايا لوتحديد الصحراء، جنلوب بأفريقيا المجال القرلوي

 .لها للتصدي مبتكرة استراتيجيات لواقتراح
 

 مترابطتان استراتيجيتان قضيتان: والمناخ الطاقة

 انعقاد المؤتمر الدلول  قبيل، "مناخ/ طاقة" ثنائ لل تحليال االستراتيجية للدراسات الملك  المعهد أصدر

 تفكيرا تطلبلوي الدلول  للمجتمع قلق مصدر هذا الثنائ  يشكللو .األلمانية بلون مدينة ف  "32 كلوب"

. افيه المساهمة دلون يةالمناخلتهديدات ل تعرضا أكثر تعتبر الت  ،ةفريقياأل للقارة بالنسبةخاصة  عمقام

استراتيجية تكيف شاملة  لوضرلورة تبن  المتجددة الطاقات بتنمية المغرب التزام إلى التحليل لوأشار

 .للبلد
 

 األوروبي واالتحاد األفريقي االتحاد بين التعاون

 األفريق  االتحاد بين التعالون عليها يقلوم أن ينبغ  الت  المبادئ دراسةهذه المن خالل  دبرز المعهأ

قمة أشغال  فتتاحا عشية لوذلك لواستقاللها الدلول سيادة لوعلى رأسها احترام األلورلوب ، لواالتحاد

  .أبيدجان اإليفلوارية، بالعاصمة 3302نلونبر 23لو 32 يلوم ، االتحاد اإلفريق  لواالتحاد األلورلوب 

 ،اقتصادي لوطابع قلوي جيلوسياس  بعد ذات شراكة إقامةضرلورة  الضلوء على هذه الدراسة سلطتلو

 مقاربات تبن  عن فضال نسان ،اإل البعد ذات الهجرة سياسات على باإلضافة إلى ضرلورة استنادها

 أن ينبغ المستدامة  التنميةلو القيم مجال ف  التعالون أن على أيضا المعهد أكدلو. األبعاد متعددة أمنية

 لوالتقن  العلم  التعالون من أجل تلوجيهاقتراحات  تقديمتم  لوأخيرا،. ةرئيسيال من األلوللويات ايكلون

 .مرأةلوال لشبابخاصة قضايا ا البشرية، التنمية لخدمة

 للتفكير ءالمعهد. فضا

 النشرة االخبارية
 4102دجنبر  –نونبر  – 24العدد 

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


 

 "التوثيقية اليقظة نشرة" من 7102ر دجنبو برنون شهري عددي صدور

من نشرة المعهد الشهرية الخاصة باليقظة  3302 لودجنبر نلونبر شهري ييتنالول عدد

 لوالذكاء المستقبل لوصناعة الذكية المصانع :التلوثيقية، تقارير تهتم بعدة ملواضيع من بينها

 ...الرقم  االقتصادلو االصطناع 

 

 

 

 

 وإندونيسيا المغرب بين العالقات آفاق

 .E.D) سيمسلوري سياريف السيد بالمغرب إندلونيسيا سفير سعادة أدار

Syarief Syamsuri)، الملك  المعهد بمقر ،3302نلونبر 33 يلومه 

 بين العالقات آفاق: "ملوضلوع حلول ندلوة االستراتيجية، ساتللدرا

 ."لوإندلونيسيا المغرب

 آفاق بحث تم لوإندلونيسيا، المغرب بين الثنائية العالقات مناقشة لوبعد

 إطار ف  لوإندلونيسيا المغرب رؤية أسس لوعرض البلدين بين التعالون

 .اإلرهاب مكافحة
 

 

 واآلفاق التحديات: األفريقي االتحاد إلى المغرب عودة

 ،3302 نلونبر 32 يلومه االستراتيجية، للدراسات الملك  المعهد نظم

 إلى المغرب علودة" حلول للدراسة األلولية الخالصات لمناقشة ندلوة

 ."لواآلفاق التحديات: األفريق  االتحاد

 حلول المعهد عمل برنامج ضمن تندرج الت  الدراسة، هذه مكنت لوقد

 الديناميات تحديد من ،"لوالدبللوماسية للمغرب الخارجية العالقات"

 البنية فحص من لو األفريقية للجيلوسياسية لوالخارجية الداخلية

 البعد ذات المقترحات بعض تقديم تم كما األفريق ، لالتحاد المؤسساتية

 المؤسسات داخل المغرب إدماج إنجاح إلى الرامية االستراتيج 

 .االطراف المتعددة األفريقية
 

 
 

 

 

النرويج بالمغرب للمعهد الملكي للدراسات زيارة سفيرة 

 االستراتيجية

 ،(Merethe NERGAARD) قامت سعادة السيدة ميريت  نيرغارد

سفيرة النرلويج بالمغرب بزيارة المعهد الملك  للدراسات االستراتيجية، 

 .3302نلونبر 30يلومه 

 بعد تقديم المعهد لوعرض مهامه لوطريقة عمله من طرف المدير العام

على خالل هذا اللقاء  ركيزتم الت ،االستراتيجية للدراسات الملك  للمعهد

 .بعض القضايا ذات االهتمام المشترك لكال البلدين
 

 

الملكي بالمغرب للمعهد  االتحاديةزيارة سفير جمهورية ألمانيا 

 للدراسات االستراتيجية

 ،(Götz Schmidt-Bremme) بريمام سعادة الدكتلور غلوتز شميت ق

سفير جمهلورية ألمانيا االتحادية بالمغرب بزيارة للمعهد الملك  للدراسات 

 عدةل. تم التطرق خالل هذا اللقاء 3302دجنبر  02 هيلوم ،االستراتيجية

 .الت  تتعلق بالهجرةتلك  منها خاصة قضايا،
 

 اليقظةالمعهد. 

 المنتدىالمعهد. 

 عمل تلقاءا

 



 

الملكي زيارة سفير جمهورية إيران اإلسالمية بالمغرب للمعهد  

 للدراسات االستراتيجية

 Mohammad Taghi) سعادة السيد محمد تاغ  المؤيدقام 

MOAYED)بزيارة للمعهد  ، سفير جمهلورية إيران اإلسالمية بالمغرب

 .3302دجنبر  02يلومه  ،االستراتيجية للدراساتالملك  

خاصة  لوسبل تنميتها يرانبإالمغرب الت  تجمع العالقات  على النقاشركز 

لى تعزيز التعالون بين مراكز الفكر إباإلضافة  االقتصادي،على المستلوى 

 .التابعة للبلدين
 

 

زيارة سفير جمهورية البرازيل بالمغرب للمعهد الملكي 

 للدراسات االستراتيجية

 José Humberto) قام سعادة السيد خلوسيه همبرتلو دي بريتلو كرلوز

de Brito Cruz) سفير جمهلورية البرازيل بالمغرب بزيارة للمعهد ،

 .3302دجنبر  33 هيلوم ،الملك  للدراسات االستراتيجية

إطار  لوالبرازيل ف تم خالل هذا اللقاء مناقشة العالقات بين المغرب 

 .ذات االهتمام المشترك لوكذا القضايامقاربة استشرافية، 
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