
 

 

 

 

 الحكامة الأمنية بإفريقيا

تهدف هذه الى الدراسة رصد المخاطر الأمنية في إفريقيا وتقييم الحكامة الأمنية داخل هياكل 

على  ، مع التشديدالاستراتيجيالى تقديم اقتراحات على المستوى  الاتحاد الأفريقي، بالإضافة

 .للمغرب في هذه العمليةالمساهمة المحتملة 
 

 البحث العلمي والابتكار في العالم العربي

تقريرا سلط الضوء على ضرورة وضع العالم المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية  استقبل

القوة  اطوعلى نق البحث العلمي والابتكارالعربي استراتيجيات بعيدة الأمد تمكنه من تعزيز مكانة 

والضعف التي يجب على العالم العربي أخدها بعين الاعتبار لجعل البحث العلمي والابتكار أساًسا 

 .لتكوين الثروات
 

 في الفضاء الإلكتروني؟ للمغربأية دبلوماسية 

بية الجاذ وعرض تحدياتتحديد مجالات الدبلوماسية الرقمية، مكّن التقرير النهائي للدراسة من 

 وتوجهات تمكنوكذلك لتقديم مقترحات  ومتجددة،لدبلوماسية مؤثرة  دافعة كقوةالرقمية، 

 المغرب من تعزيز دبلوماسيته في الفضاء الإلكتروني.
 

 كيف يمكن تطوير الطبقة المتوسطة في العالم القروي؟

في إطار البحث في القضايا الاستراتيجية الوطنية، شرع المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية 

 دراسة تهدف إلى رصد حالة من هذه الفئة الاجتماعية وتقديم مقترحات لتطويرها.في 
 

 قضية الماء بالمغرب

تنمية حاسمة ل والتي تعتبر، الماءدراسة حول قضية  المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجيةأطلق 

اقتراح استراتيجيات مبتكرة للإدارة الرشيدة والمنصفة لاحتياجات  الىهذه الدراسة  تهدفالمملكة. 

 .Nexusالموارد المائية كجزء من نهج 

 

 "التوثيقية اليقظة نشرة" من 2019يونيو و    ماي شهري عددي صدور

من نشرة المعهد الشهرية الخاصة  2019ويونيو يتناول عددي شهري ماي 

 علىحية النظم الص :باليقظة التوثيقية، تقارير تهتم بعدة مواضيع من بينها

 ،تدهور التنوع البيولوجي، قضية الهجرة، ضوء الثورة الصناعية الرابعة

 المخاطر المتعلقة بالمناخ...

 
 

 

 

 اليقظةالمعهد. 

 للتفكير ءالمعهد. فضا

 النشرة الاخبارية
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 البحث العلمي والابتكار في العالم العربي

ماي  22نظم المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية يومه 

ندوة لمناقشة النتائج الأولية للدراسة حول البحث  2019

 قاءاللهذه . من بين أهداف والابتكار في العالم العربيالعلمي 

التفكير في السياسات العمومية الواجب وضعها لتعزيز 

البحث العلمي والابتكار، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض التجارب 

 .الدولية الناجحة في هذا المجال
 

 

 

 أي نموذج تنموي للمغرب؟

بشراكة مع نظم المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية 

، لقاءا 2019ماي  27مجموعة الشركاء الرئيسيين للمغرب يومه 

 وذلك للمساهمة ."حول موضوع "أي نموذج تنمية للمغرب؟

 .في النقاش الوطني حول نموذج التنمية الجديد

 

 

 في الفضاء الإلكتروني؟ للمغربأية دبلوماسية 

الى تقديم النتائج الأولية للدراسة  2019يونيو  19هدف لقاء 

 "في الفضاء الإلكتروني؟ للمغربأية دبلوماسية حول " 

 

 

 

 

 جيوسياسية المغرب في ظل أزمة النظام العالمي الجديد

شارك المعهد الملكي للدارسات الاستراتيجية في فعاليات 

ار بالد المنتدى السنوي للمعهد المغربي للعلاقات الدولية،

، حول موضوع "جيوسياسية 2019يونيو  22-21البيضاء، يومه 

المغرب في ظل أزمة النظام العالمي الجديد " وذلك من خلال 

مداخلة السيد بلماحي محمد، سفير سابق وباحث مشارك 

 بالمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية.

 سلطت هذه المداخلة الضوء على الأثار المباشرة للبركسيت

على اقتصاد المغرب وعلى مستقبل التجارة الثنائية مع 

 .المملكة المتحدة
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 مجموعة الشركاء الرئيسيين للمغرباجتماع عمل مع 

 Philippe)قام وفد برئاسة السيد فيليب بوينسوت

POINSOT) منسق نظام الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤلف من ،

ممثلين عن الشركاء التقنيين والماليين للمملكة المغربية، 

 27 جية يومهسات الاستراتيبزيارة عمل للمعهد الملكي للدرا

 .2019ماي 

هذه الزيارة في إطار التحضيرات للندوة الدولية حول تدخل 

"اي نموذج تنمية للمغرب؟ الذي سيتم تنظيمها بشراكة بين 

 .المعهد ومجموعة الشركاء الرئيسية للمغرب
 

 

 

 

 

 المنتدىالمعهد. 

 عمل تلقاءا

 



 

الصين  زيارة عمل لوفد من مجلس شؤون الدولة لجمهورية

 الشعبية

قام وفد من مجلس شؤون الدولة لجمهورية الصين الشعبية، 

رافقه ي سامي،برئاسة سعادة السيد يانغ تشونغ تشي مستشار 

سعادة السيد لي لي، السفير المفوض لجمهورية الصين 

الشعبية في الرباط، بزيارة عمل إلى المعهد الملكي 

 .2019يونيو  17للدراسات الاستراتيجية يومه 

ت على القضايا الحاسمة لمستقبل البشرية، بما ركزت النقاشا

في ذلك قضايا التغيرات المناخية والهجرة. كما تم التطرق الى 

ائي عيدين الثنسبل تعزيز التعاون الصيني المغربي على الص

طرق الحرير  "إطار المشروع الكوني في  والمتعدد الأطراف

 .  "الجديدة 
 

 

العلاقات الدولية  وزيرةالسيدة نادين جيرول، زيارة عمل 

 يكبالكفي  والفرنكوفونية

استقبل السيد توفيق ملين مدير عام المعهد الملكي 

يونيو  21، يومه السيدة نادين جيرول ،للدراسات الاستراتيجية

2019. 

ونوع  ،ت المناقشات على مستقبل إفريقياخلال هذا اللقاء، ركز 

ة إطار مقاربالعلاقات التي يجب تطويرها بشكل مشترك في 

، والتي مع أفريقيا تلعب دورًا مهًما في "رابح-"رابح

 الفرنكوفونية.

وتطرقت المناقشات أيضا حول مغاربة العالم والمساهمة 

في  يككبالالتي يمكن أن تقدمها الجالية المغربية المقيمة في 

 .تنمية المغرب
 

 

العام لمعهد للسيد فيليب دومينكز، الكاتب زيارة عمل 

 بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيالنهوض 

، بزيارة عمل 2019يونيو  25يومه  فيليب دومينكز قام السيد

ات إمكاني للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، لمناقشة

اهتمام مشترك في ذات مشترك حول قضية  للقاءتنظيم 

 .2019أكتوبر 
 

 
 
 

 

 

 المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بين تعاون اتفاقية

-بالرباط والاجتماعية والاقتصادية القانونية العلوم وكلية

 أكدال

يونيو  19وقع المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية يومه 

ية الاقتصاداتفاقية تعاون مع كلية العلوم القانونية و ،2019

جامعة محمد الخامس. ل التابعة ،أكدال-والاجتماعية بالرباط

 ي فياتتكثيف الارتباط المؤسسيهدف هذا الاتفاق الى 

ي لا سيما ف التعاون،وتعزيز  المشترك،المجالات ذات الاهتمام 

 مجال البحث والتدريب.

 

 

 

 

 

 التعاون
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