
 

 

 

 

 صناعة المستقبل: الرهانات والتحديات بالنسبة للمغرب

تأثير صناعة المستقبل  مدى ، إلى تسليط الضوء علىأطلقت مؤخراتهدف هذه الدراسة، التي 

ات تقديم توصي بهدف ذلكالمتاحة والمخاطر التي يمكن تفاديها وفرص المن حيث المغرب على 

 الصناعة المستقبلية رافعة استراتيجية لتسريع تنمية البلاد. لجعل
 

 البحث العلمي والابتكار في العالم العربي

 وتحديد نقطلبحث العلمي والابتكار في العالم العربي، وضع ا رصدالهدف من هذه الدراسة هو 

لجعلها عامل  لعموميةلسياسات ااتوجهات ال بعض ، واقتراحفي هذا المجال والضعف القوة

 التنمية الإقليمية.
 

 دراسة حول سمعة المغرب في العالم

تحضيرات ال ببدء Reputation Institute" بشراكة مع الاستراتيجيةالمعهد الملكي للدراسات  قام

قوة ال نقاط تحديد الى والتي تهدف للدراسة حول سمعة المغرب الخامسةنسخة الأولية لإنجاز ال

الروافع التي يمكن أن تشكل فرصاً بالإضافة الى  ،والخارجيةالداخلية  المغرب سمعةلوالضعف 

 صورة المملكة في الخارج. لإبراز

 

 "التوثيقية اليقظة نشرة" من 2019وفبراير يناير  شهري عددي صدور

ملخصات تقارير في المواضيع التالية:  2019يقدم عددي شهري يناير وفبراير 

الصراعات والأمن الغذائي، والتغيرات في سوق العمل، توجهات الطاقة 

 ت الجديدة للعولمة، ومخاطر السيبرانية ...العالمية، التوجها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليقظةالمعهد. 

 للتفكير ءالمعهد. فضا

 النشرة الاخبارية
 2019فبراير  –   يناير – 49العدد 

2018 

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


 

 

  الجيوسياسية مفاتيح

يناير  10نظم المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية يوم 

ندوة خصصت لعرض ومناقشة كتاب مفاتيح  2019

 Clés de géopolitique: comprendre et)   الجيوسياسية

anticiper les jeux des pouvoirs)، لمؤلفه السيد جابرييل بانون 

(Gabriel BANON). 

تطرق النقاش خلال هذه الندوة التي حضرها خبراء في المجال، 

الى جرد مفاتيح فهم الجيوسياسية في عالم دائم التطور، 

بالإضافة الى التنافس على السلطة القائم بين القوى الكبرى 

نظام الحكامة والقوى الناشئة وكذا إلى التطورات في 

 .العالمي، على ضوء التغيرات الكبرى التي يعرفها العالم
 

 

 

 الجوانب القانونية لقضية الصحراء المغربية

في إطار مواصلة التفكير الاستراتيجي حول قضية الوحدة 

الترابية للمملكة، نظم المعهد الملكي للدارسات الاستراتيجية، 

ضية الصحراء حول قثالثة ، جلسة عمل 2019يناير  18يوم 

 .في بعدها القانوني المغربية خاصة

 

 

 إصلاح منظمة الاتحاد الافريقي

يناير  21 نظم المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية يوم

، ندوة خصصت لمناقشة النتائج الأولية للدراسة 2019

المتعلقة بإصلاح منظمة الاتحاد الافريقي، بحضور ممثلين عن 

القطاع العام بالإضافة الى  وفاعليين عنالمنظمات الدولية 

 .خبراء جامعيين

تهدف هذه الدراسة الى رصد الحالة الراهنة لإصلاح منظمة 

لى ع وتحليل تأثيرهنجاحه  وتقييم فرصالاتحاد الافريقي 

العلاقات مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية وكذا مع 

أيضا سبل . وعرضت هذه الدراسة لإفريقياالشركاء الأجانب 

 .مساهمة المغرب في اصلاح هذه المنظمة

 

 

 

 العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية جنوب أفريقيا

فبراير  22نظم المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، يومه 

، ندوة خصصت لمناقشة العلاقات بين المملكة 2019

حضر هذه الندوة فاعلون  .المغربية وجمهورية جنوب أفريقيا

 .اديون وخبراء جامعيون من البلدييناقتص

يعد هذا اللقاء امتدادا للدراسة التي أجراها المعهد حول 

العلاقات المغربية والجنوب افريقية وكذا للبحث الميداني 

حول صورة المغرب في جنوب افريقيا، الذي انجزه مركز 

بطلب من المعهد الملكي  (ISS) الدراسات الأمنية في بريتوريا

 .الاستراتيجية للدراسات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 المنتدىالمعهد. 



 

 

 البحث والتنمية كرافعة للنمو

شارك السيد محمد توفيق ملين، مدير عام المعهد الملكي 

في الجلسة  2019يناير  15للدراسات الاستراتيجية يومه 

الافتتاحية للدورة الثامنة لأشغال المؤتمر الذي عقدته 

جمعية مغربية تضم  (X-MAROC) (مجموعة إيكس ماروك

قدماء مهندسي مدرسة البوليتيكنيك المقيمين في المغرب( 

 .حول موضوع البحث والتنمية كرافعة للنمو

بعد عرضه للسياق والتوجهات التي ميزت النظام العالمي في 

مجال البحث والتطوير، أبرز السيد محمد توفيق ملين مفاتيح 

وعرض إنجازات  النجاح لبعض الدول الرائدة في هذا المجال

النظام الوطني للبحث والتنمية وكذا العقبات التي يواجهها 

كما سلط الضوء على التموقع الدولي للمملكة في المؤشرات 

 . وأوضح السيدوالتنمية والابتكارالمرتبطة بمجال البحث 

المدير العام كون البحث والتنمية ضرورة لتحسين الانتاجية 

عقيد الاقتصاد الوطني وتعزيز الشاملة للعوامل ولرفع من ت

اندماج الشركات المغربية، خاصة الشركات الصغرى 

والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية. في ختام مداخلته، 

قدم السيد محمد توفيق ملين بعض المقترحات التي من 

 .شأنها جعل البحث التنمية سبيلا لخلق الثروة بطريقة شاملة
 

 

 لنشرل الدولي المعرض من 25 مشاركة في أشغال الدورة

  والكتاب

ساهم المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية كشريك فعال 

 والكتاب للنشرمن المعرض الدولي  25في أشغال الدورة 

 7الذي انعقد في الدار البيضاء في الفترة الممتدة ما بين 

 .2019فبراير  17و

ي الاستراتيجشكلت هذه المساهمة فرصة للتعريف بالفكر 

ونشر التفكير الاستشرافي ولتعزيز التملك الجماعي للقضايا 

 .التي تهم المملكة المغربية ومناطق انتمائها، لا سيما أفريقيا

ألقى السيد محمد توفيق ملين، المدير ، المناسبةخلال هذه 

العام للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية محاضرة في 

يجي نتائج التقرير الاسترات لتقديمخصصت الندوة الافتتاحية 

الذي أنجزه المعهد تحت عنوان "من أجل تنمية ذاتية  2018

 ."لأفريقيا

لملكي للدراسات نظم المعهد ابالإضافة الى ذلك، 

 :لىا تطرقتالتي  العديد من اللقاءات الموازية الاستراتيجية

 الهجرة الافريقية 

 عودة المغرب لمنظمة الاتحاد الافريقي 

 ول الطاقيالتح 

 الدبلوماسية الثقافية 

 العلاقات بين المغرب واسبانيا: الواقع والآفاق 

 نالمعهد. التعاو



 الجيوسياسية الجديدة للمغرب في افريقيا 

 قضايا الأمن في افريقيا 

 رهانات التغيرات المناخية والتنمية المستدامة 

عرفت هذه اللقاءات حضور شخصيات مغربية وأجنبية 

الافريقية والأوروبية وهيئات دبلوماسية تمثل الدول 

والأسيوية والأمريكية بالإضافة الى خبراء جامعيين وفعليين 

 .بالمجتمع المدني
 

 

 

 

 

 السيد آلان أوليفيير مدير مكتب الكبيكزيارة 

استقبل السيد محمد توفيق ملين، مدير عام المعهد الملكي 

، السيد آلان 2019يناير  23للدراسات الاستراتيجية يوم 

في  (Québec) ، مدير مكتب الكيبيك(Alain OLIVIER) أوليفيير

الرباط. شكل هذا اللقاء فرصة لمناقشة إمكانيات التعاون بين 

 .في المغرب (Québec) المعهد ومكتب حكومة الكيبيك

 
 

 

 الملكي للدراسات الاستراتيجية زيارة وفد كاميروني للمعهد

 Saidou) قام وفد كاميروني برئاسة السيد سايدو حمادو

HAMADOU) مدير الاستشراف الاقتصادي في وزارة ،

 بزيارة عمل للمعهد، والتهيئة الترابيةالاقتصاد والتخطيط 

 .2019يناير  23الملكي للدراسات الاستراتيجية وذلك يوم 

وتدخل هذه الزيارة في إطار بعثة دراسية تروم الاطلاع على 

ية خلتجربة المعهد في اليقظة الاستراتيجية بغرض إنشاء 

لليقظة الاستراتيجية داخل وزارة الاقتصاد والتخطيط والتهيئة 

 .الترابية في الكاميرون

وقد قدمت لوفد الاتحاد خلال هذه الزيارة عروض حول بنية 

منظومة اليقظة الاستراتيجية بالمعهد وارتباطها ببرامجه 

الدراسية وكذا حول مختلف أدوات العمل المنجزة في هذا 

 .المجال
 

 

 من البنك الدولية وفد زيار 

من البنك الدولي بزيارة للمعهد الملكي للدراسات قام وفد 

ا تطرق النقاش خلال هذ. 2019يناير  22الاستراتيجية يوم 

اللقاء الى إشكالية الماء في المغرب وأيضا الى إمكانيات 

 .ذات الاهتمام المشترك التعاون بين المؤسستين في ميادين
 

 

 من مؤسسة كونراد اديناور وفد ل للمعهد زيارة

 معهد الملكيال مدير عام ،استقبل السيد محمد توفيق ملين

السيد هيلموت  ،2019يناير  22يوم  ،للدراسات الاستراتيجية

كممثل مقيم لمؤسسة كونراد  مهامه انتهاءبمناسبة ريفيلد 

لهذه السيد ستيفز كروجر كممثل جديد مرفوقا باديناور 

 لمؤسسة في المغرب.ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمل تلقاءا

 



 

  بالشؤون الافريقيةمكلف المغربي البرلماني الوفد اليارة ز 

وفد برلماني بزيارة المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية قام 

بهدف التعرف على مختلف أعمال المعهد حول القارة 

  الافريقية.
 

 
 

 
  2019يناير 

  مونتانا بالداخلة. منتدى كرانس وذلك خلالتنظيم جلسة حول الرقمنة في افريقيا 

 زوروا موقعنا على الانترنيت ,لمزيد من المعلوماتل

www.ires.ma 
 2019 © المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية
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