
 

 

 

 

 العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي

الإنجازات التي على  الضوء تسليطإلى  ،2019 دجنبرتهدف هذه الدراسة، التي تم إطلاقها في 

 ولاتالتحتقييم تأثير لى او الأوروبي،مع الاتحاد  "متقدمالوضع لل"المغرب  اعتمادتحققت منذ 

في  رالتفكيالى  بالإضافةعلاقات هذه المنظمة مع المغرب  علىالمنطقة الأوروبية  التي تعرفها

شارك تالآفاق المستقبلية للعلاقة المغربية الأوروبية وتنسيقها مع نموذج التنمية الجديد للمملكة. 

 .ذات سمعة دوليةالأوروبية مؤسسات الفكر في انجاز هذه الدراسة أيًضا 
 

 مستقبل المحيطات :2021 الاستراتيجيالتقرير 

، 2021الاستراتيجي لعام  هإعداد تقرير  أشغال المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية أطلق

علوم  من أجل 2020في سياق إعلان الأمم المتحدة عقد وذلك المكرس لمستقبل المحيطات 

التنمية المستدامة. سيحاول هذا التقرير تقديم مقترحات للمحافظة على  دمةخفي المحيطات 

 المحيطات والاستخدام الرشيد لخدمات النظام الإيكولوجي على المستويين الوطني والدولي.
 

 قضية الماء بالمغرب

 لماءالدراسة حول مسألة ل المؤقت لتقرير باستلامالمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية  قام

شكل وسيلة تسمح ي تالنظام الإيكولوجي"، والت-الطاقة-الماء-الفلاحة" NEXUS لمقاربةوفًقا 

 قرارات تخصيص الموارد. بترشيد

 الحكامة الأمنية بأفريقيا

 .2019 دجنبرفي أفريقيا في  يةالأمن الحكامةتقرير الدراسة حول تم الانتهاء من صياغة 

الوضع  تقييمالتي تشكل استمرارية لأشغال المعهد حول القارة الافريقية، الى  هذه الدراسة تهدف

قترحات تقديم مكذا داخل الهيئات الأفريقية و يةالأمن الحكامةوتحليل  الأمني على المستوى القاري

 تسليط الضوء على مساهمة المغرب المحتملة.مع ، هالتحسين

 

 

  التوثيقية من نشرة اليقظة 2019ودجنبر  نونبر شهري صدور عددي

للمعهد من نشرة اليقظة التوثيقية  2019 نونبر ودجنبر شهري يتناول عددي

، 2020حالة البيئة في أوروبا خلال  :من بينها مواضيع تهتم بعدة تقارير

موارد، لل الرشيدالاصطناعي، تغير المناخ والاستعمال  ومخاطر الذكاءتأثيرات 

 ...2030مستقبل العالم العربي في أفق 
 

 

 اليقظةالمعهد. 

 للتفكير ءالمعهد. فضا

 النشرة الاخبارية
 2019 دجنبر – نونبر – 54العدد 

2018 

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


 

 

 

: من أجل سياسات عمومية تتمحور حول والتنميةالشغل 

 الشغل

 5يومه  (IRES) نظم المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية

، بشراكة مع الهيئة العلمية "الدراسات الاستراتيجية 2019نونبر 

والتنمية الاقتصادية التابعة لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم 

والتكنولوجيا، ندوة دولية دوليا حول موضوع "الشغل 

 لشك». والتنمية: من أجل سياسات العامة لخلق فرص الشغل 

ل أفكار مبتكرة كفيلة بتسهي هذا اللقاء فرصة مثالية لاقتراح

  وضع سياسات عمومية التي ترتكز على الشغل
 

 

 

 اقتصادات العالم العربي 

نونبر  28نظم المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية يومه 

، ندوة لعرض ومناقشة كتاب "الاقتصادات العربية في 2019

تحرك: النموذج التنموي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط 

 Alexandre) إفريقيا" لكاتبه السيد ألكسندر كاتبوشمال 

KATEB. 

تطرق النقاش خلال هذه الندوة الى التغيرات التي تحدث في 

العالم العربي وأسفرت عن اقتراح أفكار مبتكرة لتسريع 

الانتقال إلى نموذج تنموي جديد وشامل ومستدام وقائم على 

 .الاقتصاد المعرفة
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 التضامن بين الأجيال

شارك السيد محمد توفيق ملين، مدير عام المعهد الملكي 

، في الذكرى 2019نونبر  29للدراسات الاستراتيجية، يومه 

تخرج فوج الستينيات الذي نظمتها جمعية مهندسي المدرسة 

المحمدية للمهندسين، من خلال مداخلة تحت عنوان التضامن 

 بين الأجيال

 
  

 

وبناء المجتمع من خلال عاًما من التنمية في الصين  70" 

 "مستقبل مشترك للبشرية

في المؤتمر  المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجيةشارك 

عاًما من التنمية في الصين وبناء المجتمع من  70الدولي "

الذي عقد في شنغهاي يومي  "خلال مستقبل مشترك للبشرية

يمية الذي نظمته الأكاد . هذا المؤتمر،2019نونبر  6و 5

 اكز مر  270والذي عرف حضور الصينية للعلوم الاجتماعية 

للفكر، مكن من نقاش وجهات نظر التنمية الشاملة في سياق 

 والأحادية. وصعود الشعبويةيتسم بتراجع التعددية 
  

  

 
 
 
 

 

 المنتدىالمعهد. 

 نالمعهد. التعاو

 



 

 الافريقيةالمرأة منتدى منتدى كرانس مونتانا حول 

قدم  ،2019نونبر  15و  14يومي  بروكسل،في مهمة إلى 

المدير العام للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، السيد 

خلاصات التقرير الإستراتيجي للمعهد لعام  ملين،محمد توفيق 

حول التنمية الذاتية لإفريقيا ومساهمة المغرب في  2018

 .النهوض بهذه القارة

سيد أحمد رحو ، الذي نظم بمبادرة من ال الاجتماع،حضر هذا 

سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ، 

أعضاء من البرلمان الأوروبي وكبار المسؤولين في المفوضية 

 الى بعض بالإضافةالمغرب في بلجيكا  وسفير الأوروبية 

 .الشخصيات المغربية

محمد توفيق ملين بمداخلة بعنوان "الأقاليم  السيدوشارك 

كمركز ومختبر إفريقي أساسي" وذلك في إطار الجنوبية 

 نتانا،موالأعمال التحضيرية للنسخة السادسة لمنتدى كرانس 

 2020مارس  21إلى  18المقرر عقده في الفترة الممتدة من 

 .في الداخلة
  

 

 منتدى داكار للسلام والأمن في أفريقيا

مي ، يومن المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجيةشارك وفد 

بر، في أعمال منتدى داكار للسلام والأمن في ننو 19و 18

مشاركة العديد الذي شهد مؤتمر سنوي ال هذاخصص ، إفريقيا

لقضايا السلام  من الوفود برئاسة رؤساء الدول والحكومات

السادسة لتحديات تعددية  النسخةكرست هذه  والتنمية.

حث عن أشكال جديدة من التعاون فيما يخص الأطراف وللب

 الأفريقي. الأمنالقضايا المتعلقة ب
  

 
 

 منتدى السلام في الشرق الأوسط

ي فن من المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية شارك باحثو

الأولى من منتدى أمن الشرق الأوسط، الذي نظمه  النسخة

حول موضوع: "الأمن في  المعهد الصيني للدراسات الدولية

الوضع الجديد: التحديات والآفاق"  على ضوءالشرق الأوسط 

 .2019ر نبنو 28و 27د في بكين يومي "، الذي عق

على دور الصين في إيجاد حلول عادلة الضوء المنتدى  سلط

سواء داخل هيئات الأمم  الأوسط،للنزاعات في الشرق 

 لا سيما من ثنائي،أو بشكل  الأمن،ولا سيما مجلس  المتحدة،

 طريق". حزام،" مشروعهاخلال 
 

  

 

 2019نسخة  :والقرار العالميةالفكر كز اقمة مر 

 في من المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجيةشارك وفد 

، في ريو 2019 والقرار لعامالفكر القمة العالمية لأفضل مراكز 

 والتي ُنظمت 2019 دجنبر 13و 11دي جانيرو في الفترة ما بين 

، التابع Think Tank and Civil Societies Program من طرف

 ". Fundação" Getúlio Vargas، و لجامعة بنسلفانيا

مراكز من كبار ممثلي  100ركزت القمة، التي حضرها ما يقرب 

ظام لنا التي يشهدها اضطراباتتحولات والدولية، على  الفكر

ز مراكعلى  على التحديات المختلفة التي يجب العالمي وكذا

 وجياالتكنوليتسم بضرورة مواكبة  في سياق مواجهتها الفكر

 .الصاعدة
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 للدراسات الاستراتيجية وفد عماني للمعهد الملكي زيارة

ام وفد من سلطنة عمان ، مؤلف من كبار المسؤولين من ق

 " وزارة الخارجية و وزارة المالية ، يرافقه المدير العام لمعهد

Africacenter "  للمعهد  2019نونبر  20، بزيارة عمل يومه

 .الملكي للدراسات الاستراتيجية

ركزت النقاشات على علاقات المغرب مع دول الخليج ، خاصة 

مع سلطنة عمان ، بالإضافة إلى التطرق للعديد من القضايا 

 .الشاملة ، بما في ذلك تغير المناخ

 
  

 

، نائبة رئيس مركز بحوث  Chao SUN السيدةعمل زيارة 

 .التنمية ، التابع لمجلس دولة جمهورية الصين الشعبية

ستقبل السيد محمد توفيق ملين، المدير العام للمعهد ا

 ، السيدة 2019دجنبر  9الملكي للدراسات الاستراتيجية، يومه 

Chao SUN  نائبة رئيس مركز بحوث التنمية ، التابع لمجلس ،

 .دولة جمهورية الصين الشعبية

 

 

 
 2020يناير 

  "لقاء في الرباط مع "مركز دراسات السياسة الأوروبية(CEPS،)  حول العلاقات بين المغرب

 والاتحاد الأوروبي

 قاربةلمعلى المستوى الوطني وفًقا  الماء قضيةلعرض النتائج الأولية للدراسة حول  لقاء 

NEXUS 

 ورشة عمل حول الطاقات المتجددة في افريقيا 

 2020فبراير 

 رض ومناقشة الكتاب: عL'avenir de l'Europe au Sudفتح هللا  السيد ، من تأليف

 السجلماسي 

 ندوة حول مستقبل المحيطات 

 زوروا موقعنا على الانترنيت ،المعلوماتلمزيد من ل

www.ires.ma 
 2020 © المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية
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http://www.ires.ma/

