
 

 

 

 

 شبكات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الاقتصاد والمجتمع المغربي

والرهانات التي تطرحها العلاقات الرقمية الجديدة في المغرب.  ثارلاا فهم إلى هذه الدراسةتهدف 

في المغرب وما هي عواقبه  يبنى تراضيافعالم  ايالدراسة حول التساؤل التالي:  تتمحور هذه

  على الاقتصاد والمجتمع المغربي؟
 

 

 نموذج التنمية المغربي

المعهد  قاممادي، اللامال رأسالو الشاملةلتنافسية لالذي يوليه  الاستراتيجي في إطار التفكير

موذج حول ن ذات طابع استشرافي دراسةالاستراتيجية بإعطاء الانطلاقة لإنجاز الملكي للدراسات 

 .التنمية في المغرب
 

 دراسة حول دبلوماسية الفضاء الالكتروني

 اتالرهان رصدالتي تهدف إلى هذه الدراسة  بإطلاق الاستراتيجيةالمعهد الملكي للدراسات  قام

زويد تقديم مقترحات لتالى والتحديات التي يواجهها المغرب فيما يتعلق بالدبلوماسية الرقمية و

 في مجال الفضاء الإلكتروني. فعالةالمغرب بدبلوماسية 
 

 2017تحديث التقرير الاستراتيجي 

 2017تحديث تقريره الاستراتيجي لعام مشروع  بإطلاق الاستراتيجيةالمعهد الملكي للدراسات  قام

آخر التطورات في مجال تغير  الأخذ بعين الاعتبارمع  لمحيط الحيوي"،ل الكونية الرهاناتحول "

 .والإقليمي والعالمي الوطنيالمستوى  على الايكولوجيةالمناخ والبصمة 

 

 "التوثيقية اليقظة نشرة" من 2019وأبريل   مارس  شهري عددي صدور

ملخصات تقارير في المواضيع  2019يقدم عددي شهري مارس وأبريل 

التالية: أزمات الغذاء، العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، تأثير الذكاء 

 الاصطناعي على التعليم، حالة المناخ ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليقظةالمعهد. 

 للتفكير ءالمعهد. فضا

 النشرة الاخبارية
 2019 أبريل –مارس  – 50العدد 

2018 

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


 

 

 الحركات الاجتماعية في الجزائر

عهد المنظم  الاستراتيجية،اليقظة إطار مهامه المتعلقة بفي 

لقاءا ، 2019أبريل  3 يومهالاستراتيجية الملكي للدراسات 

 التطورات الأخيرة في الجزائر. دراسةل
 

 

 

 إيران، أية تأثيرات على شمال افريقيا والساحل؟

عقد المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بشراكة مع المعهد 

للدراسات الإيرانية بالمملكة العربية السعودية يومه الدولي 

، ندوة بعنوان "إيران، أية تأثيرات على شمال 2019أبريل  08

افريقيا والساحل؟". هدفت هذه الندوة الى مناقشة المد 

الإيراني والوسائل التي تستخدمها إيران لبسط نفوذها في 

ات تهديدالمنطقة والى تحديد الروافع الاستراتيجية لصد ال

 .الخارجية التي تواجهها الدول العربية
 

 

  2018منتدى  المعهد إتمام تقرير

ندوات والالدولية المؤتمرات  تقاريرالتقرير ملخص ليعتبر هذا 

 نةسفي  المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية التي نظمها

مناقشة القضايا الوطنية والإقليمية والدولية ل جمن أ، 2018

المتعلقة بعرض ومناقشة الكتب التي  اللقاءاتبالإضافة الى 

 هايواحهالقضايا الهيكلية التي ب والتي تهتم مؤخرا نشرت

 المغرب.
 

 

 

 

 في الدورة الثامنة لتحالف عاصفة الفكرعهد مشاركة الم

شارك المعهد الملكي للدارسات الاستراتيجية في فعاليات 

الدورة الثامنة لتحالف عاصفة الفكر التي نظمها مركز عيسى 

 2019أبريل  24و 23الثقافي البحريني في شرم الشيخ بتاريخ 

 .العربيالبحث العلمي في العالم مستقبل حول 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 عهد للم وزارة الخارجية الألمانيةالمغاربية ب الشؤونمدير زيارة 

ة بزيار وزارة الخارجية الألمانية مدير الشؤون المغاربية بقام 

تطرق النقاش خلال هذه الزيارة  .2019مارس  6 للمعهد يومه

لى او إفريقيا،في شمال تطور الوضع السياسي والأمني  الى

الرئيس  كولر،السيد هورست التي قام بها جولة النتائج 

الألماني السابق والمبعوث الشخصي الحالي للأمين العام 

لتي ا العلاقات الى بالإشارة ختم اللقاء .الأمم المتحدة للصحراء

ث البحومراكز  المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجيةتجمع 

 .الألمانية
 

 

 

 

 

 

 البنك الافريقي للتنميةمن وفد  زيارة

على رهانات وروافع التغيير خلال هذه الزيارة النقاش ركز 

اللازمة من أجل تنمية ذاتية لأفريقيا في إطار نهج تخطي 

عالي لرئيس البنك المستشار الوأكد . ."leapfrog " المراحل

جنوب، من أجل -الافريقي للتنمية على أهمية التعاون جنوب

 أعرب عن . كماتعزيز تبادل المعرفة بين البلدان الأفريقية

ي المساهمة فرغبته في وضع استراتيجية تواصل من شأنها 

 المنتدىالمعهد. 

 عمل تلقاءا

 



إشعاع المعهد الملكي للدارسات الاستراتيجية على الصعيد 

 .الأفريقي
 

 

 للمعهدبالرياط زيارة سفيرة البنغلاديش 

استقبل السيد محمد توفيق ملين، مدير عام المعهد الملكي 

، السيدة 2019مارس  25للدراسات الاستراتيجية، يومه 

، سفيرة (Sultana Laila HOSSAIN) سلطانة ليلى حسين

ركز النقاش خلال هذا اللقاء، على  .البنغلاديش في المغرب

إمكانيات تطوير العلاقات بين البلديين. كما أعربت السيدة 

السفيرة عن رغبتها في إقامة شراكات بين المعهد ومراكز الفكر 

 .بالبنغلاديش
 

 

 زيارة نائبة الكاتب التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة

  لمنظمة الأمم المتحدة

المدير العام للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية استقبل 

، (Giovanie BIHA) السيدة جيوفاني بيها 2019مارس  27يومه 

نائبة الكاتب التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة 

 Lilia) لمنظمة الأمم المتحدة مرفوقة بالسيدة ليليا هاشم ناز

HAHEM NAAS) مديرة مكتب شمال افريقيا للجنة ،

عن رغبتها  الاقتصادية لإفريقيا. أعربت السيدة جيوفاني بيها

في استثمار خبرة المعهد في مجال التفكير الاستراتيجي 

والاستشرافي من أجل العمل المشترك حول قضية خلق 

 .الشغل
 

 

 للمعهد بالرباط السويد مملكة سفير زيارة

 مملكة سفير ،(Niklas Kebbon) كيبون نيكلاس السيد قام

 للدراسات الملكي للمعهد بزيارة بالرباط، السويد

 الاتفاق تم اللقاء، هذا خلال. 2019 أبريل 10 يوم الاستراتيجية،

 والقرار الفكر ومراكز المعهد بين التعاون تطوير على

 ضاياوالق الدولية بالعلاقات المتعلقة المجالات في السويدية

 .الشاملة
 

 

  2019أبريل  29 يومهلوفد رفيع المستوى زيارة عمل 

 منظمةمنسق  ،(Philippe POINSOT)مع السيد  النقاشركز 

 الممثل المقيم مقدم،الأمم المتحدة للتنمية والسيدة ليلى 

على مسألة النموذج  المغرب، فيالأفريقي لبنك التنمية 

 المغرب.بالجديد للتنمية 

 
 
 

 
  2019 ماي

  النموذج الجديد للتنمية بالمغرب حولدولية ندوة. 

  البحث العلمي والابتكار بالعالم العربي حولندوة لمناقشة النتائج الأولية للدراسة. 

 

 2019يونيو 

  العالم.من الدراسة حول سمعة المغرب في  الخامسةندوة لعرض نتائج النسخة 

 زوروا موقعنا على الانترنيت ,لمزيد من المعلوماتل

www.ires.ma 
 2019 © المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية

 

 

 المذكرة
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