
 

 

 تقرير المرحلة األولى من الدراسة حول العالقات بين المغرب ودول أمريكا الشمالية إعداد

 أمريكا ودول المغرب بين العالقات" حول الدراسة من األولى بالمرحلة الخاص التقرير المعهد أعد

". الشمالية أمريكا ودول المغرب بين العالقات حصيلة" عنوان تحت ،"التعزيز وآفاق الحصيلة: الشمالية

 لتقييم وكذا والجيوسياسية اقتصادية-الجيو جوانبها في العالقات لهذه الراهنة للحالة التقرير هذا تطرق وقد

  .الميدان هذا في الحاصل التقدم
 

 من الدراسة حول "األمن االقتصادي في مواجهة التغيرات المناخية"المرحلة األولى إنجاز 

ه الدراسة. ذبإعداد التقرير المرحلي األول له المشرف على الدراسة المشار إليها أعالهقام فريق العمل التابع للمعهد و

اإلستراتيجية ومنهجية تقييم لتحديد اإلطار المفاهيمي لألمن االقتصادي واألنشطة االقتصادية ا التقرير ذوقد خصص ه

 أوجه ضعف هذه األنشطة في مواجهة التغيرات المناخية.
 

 في مجال االبتكار والبحث العلمي؟" إقليمياالشروع في دراسة حول موضوع "كيف نجعل من المغرب مركزا 

بحث اإلمكانات المتاحة لتعزيز قدرات  إلى دراسة تهدف انجاز فيالمعهد  شرعلتنافسية الدولية، لبالنظر للواقع الجديد 

قترا  توصيات كفيلة بتشجيع انبااق اقتصاد وطني مرتكز على التكنولوجيات المبتكر  الالمغرب في مجال االبتكار و

 وبالتالي تعزيز صور  البالد على المستوى الدولي وجاذبيتها لالستامار األجنبي.

 

 
 المحتملة بالنسبة للمغربوالمخاطر  المتاحة الفرصتقرير حول  إنجاز

 واإلقليمي الدولي لسياقالمحتملة بالنسبة للمغرب بالنظر لوالمخاطر  المتاحة الفرصحول  اتقريرأنجز المعهد 

الخاصة  والضعف القو  نقاطكور وتحديد ذا التقرير على تحليل التوجهات الكبرى للسياق المذوالوطني. وقد ارتكز ه

بعد ال: أبعاد خمسة حول التقرير هذا ويتمحور. التهديدات واحتواء الفرص الغتنام العامة السياسات وقدر  المغربب

 .واألمني ، الطاقيالبيئي اقتصادي،-، الجيوجتماعياإل

 من "نشر  اليقظة التوايقية" 3102 نونبر ودجنبرصدور أعداد شهري 

من نشر  المعهد الشهرية الخاصة باليقظة التوايقية،  3102 نونبر ودجنبرتتناول أعداد شهري 

 ، ...الطاقة، الفقر، التجار  العالمية، المستدامةتقارير تهتم بعد  مواضيع من بينها : التنمية 
 

3102نونبر  –نشرة اليقظة التوثيقية   
---------- 

 3102 دجنبر –نشرة اليقظة التوثيقية 
 

 

 

 

 

 

 اليقظةالمعهد. 

 للتفكير ءالمعهد. فضا

 النشرة االخبارية

 3182دجنبر  –نونبر  – 81العدد 
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 العالقات بين المغرب ودول أمريكا الجنوبية: الحصيلة وآفاق التعزيز

، ندو  حول حصيلة العالقات بين المغرب 3102نونبر  02نظم المعهد يوم األربعاء 

لمناقشة النتائج األولية للدراسة التي يقوم وذلك  ها،تعزيزآفاق وودول أمريكا الجنوبية 

سفراء  ه الندو ذفي أشغال ه شاركا الموضوع. وقد ذنجازها حول هإالمعهد ب

 نيوفاعل مغاربة نيدبلوماسيباإلضافة إلى األرجنتين والبرازيل والشيلي والبيرو 

هذه ومكنت  القضايا الدولية.خبراء في ا ذكاص وخالو ماعوطنيين من القطاعين ال

على نقاط القو  والضعف بالنسبة لعالقات التعاون بين ضوء من تسليط الالندو  

التعاون لتشمل ا ذه تأهمية توسيع مجاالوالمغرب ودول أمريكا الجنوبية على المستويين الانائي والمتعدد األطراف، 

 يا التنمية البشرية والتبادل الاقافي.بعض الميادين المهيكلة، بما فيها التعاون التقني وقضا
 

 للمغرب؟ اإلستراتيجية الخيارات في الشمالية ألمريكا مكانة أية

نظم المعهد يوم في إطار دراسة البعد األطلسي للعالقات الخارجية للمغرب، 

، ندو  حول موضوع "أية مكانة ألمريكا الشمالية في 3102نونبر  32الخميس 

وقد تم التركيز خالل هذه الندو  على أهمية . ؟"للمغرب اإلستراتيجيةالخيارات 

بلدان هذه المنطقة في العالقات الخارجية للمغرب بالنظر للفرص التي تنطوي 

عليها من حيث تنمية التجار  واالستامار، وكذلك التعاون الانائي في عد  مجاالت 

 مهيكلة ذات االهتمام المشترك.
 

 المغرب؟ على آثار أية:  العالمية التوازنات على وتأثيرها الهادئ والمحيط آسيا منطقة دينامية

دينامية منطقة آسيا الدراسة التي يقوم المعهد بإنجازها حول موضوع "في إطار  

والمحيط الهادئ وتأايرها على التوازنات العالمية : أية آاار على المغرب؟"، 

موضوع وذلك بمشاركة ا الذه، ندو  حول 3102دجنبر  32يوم الخميس  تنظم

 وتطرقت .دبلوماسيين وفاعلين عموميين وخواص وكذا خبراء في القضايا الدولية

محددات مركزية منطقة آسيا والمحيط الهادئ في التوازنات لهذه الندو  

اقتصادية العالمية، والتأايرات المباشر  وغير المباشر  لهذا -الجيوسياسية والجيو

الستباق التغيرات  اتخاذهاالتي يجب على المغرب  اإلستراتيجيةجراءات الوضع على المغرب وكذا اإل

 .جيوستراتيجية التي تلو  في األفقال

 

 لندو  الدولية حول "تقاسم السلطات بمنطقة الشرق األوسط"في االمعهد مشاركة 

 German Institute for  للدراسات الدولية واالقليمية"لمعهد في أشغال الندو  التي نظمها "المعهد األلماني اشارك 

Global and Area Studies (GIGA)  حول موضوع "تقاسم 3102دجنبر  2و  5بهامبورغ )ألمانيا(، أيام ،

سياسية -آفاق التحوالت السوسيوه المناسبة مداخلة ركزت على ذوقدم المعهد به السلطات بمنطقة الشرق األوسط".

 األوسط وتجربة المملكة المغربية في مجال التحول الديمقراطي.بمنطقة الشرق 
 

 سنة من التعاون" 51ألمانيا : -"المغرب خالل ندو  المعهد مداخلة

الندو  التي نظمتها وزار  الشؤون الخارجية والتعاون، بتعاون مع الوزار  األلمانية  مداخلة خالل انعقادالمعهد  قدم

سنة من التعاون".  51ألمانيا : -بالرباط، حول موضوع "المغرب 3102دجنبر  01للتعاون االقتصادي والتنمية، يوم 

رص المتاحة في إطار تنفيذ مسلسل مداخلة آليات تعزيز التعاون الانائي بين البلدين بالنظر للفال هذأبرزت هوقد 

الجهوية المتقدمة بالمغرب وكذا آفاق توسيع مجاالت هذا التعاون لتشمل فضاءات أخرى ذات االهتمام المشترك، 

 .إفريقياخاصة 
 

 (World Policy Conferenceفي أشغال الدور  السادسة لمنتدى السياسة الدولية )المعهد  مشاركة

التي ( World Policy Conferenceالدور  السادسة لمنتدى السياسة الدولية )شارك المدير العام للمعهد في أشغال 

ا المنتدى للتدارس حول القضايا ذ. وخصص ه3102دجنبر  05و  02بموناكو في الفتر  الممتد  مابين  نظمت

 .شخصيات هامة على الصعيد العالمي لك بمشاركةذالمرتبطة بالحكامة الدولية ومستقبل الدبلوماسية، و

 

 

 أنشطة خارجية

 المنتدىالمعهد. 
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