
 

 

 3102المعهد لسنة  تقرير نشاط إعداد

 و ٬واليقظة ستراتيجيةاال قضاياال دراسة حيث من الرئيسية اإلنجازاتلخص  3102خالل سنة  تقرير نشاط المعهد

 كما ٬المعهد نظمها التي الندوات خالل مناقشتها تم التي الرئيسية المواضيع على و األعمال هذه نتائج على الضوء سلط

 .لتفكيرا مراكزخاصة  الدولية و الوطنية الهيئات مع التعاون بين

 

 على تأثيرها و الهادئ المحيط و اسيا دينامية" حول الدراسة من األولى المرحلة تقرير اعداد

  "المغرب؟ على آثار أية: العالمية التوازنات

 الذي الدراسة هذه من األولى المرحلةب المتعلق تقريرال ٬أعاله إليها المشار الدراسة على المشرف العمل فريق أعد

 .الهادئ المحيط و اسيا لمنطقة الجيوستراتيجية الدينامية خصص لرصد
 

 من:  الجنوبية أمريكا دول و المغرب بين العالقات" حول الدراسة من الثانية المرحلة تقرير إنجاز

 ".متكاملة و شاملة تعاون استراتيجية أجل

 المغرب بتموقع المتعلقة التحديات و الرهانات فحص إلى يهدف الذي الدراسة٬ لهذه الثانية المرحلة تقرير المعهد أنجز

 .الجنوبية أمريكا في

 
 "العربية الدول في الراهنة الشعبية الحركات على الضوء تسليط" موضوع حول ندوة

 3102٬ فبراير 32 يوم المعهد نظم للمغرب٬ اإلقليمي السياق تطورات تتبع إطار في

 الدول في الراهنة الشعبية الحركات على الضوء تسليط" موضوع حول ندوة

 الشعبية الحركات مفاهيم تحديد على الندوة هذه خالل التركيز تم قد و .العربية"

 و الديمقراطي االنتقال حيث من عنها٬ المترتبة األفاق و العربية الدول في الراهنة

 .االجتماعية و االقتصادية التنمية

 من "نشرة اليقظة التوثيقية" 3102فبراير و ينايرصدور أعداد شهري 

من نشرة المعهد الشهرية الخاصة باليقظة التوثيقية٬  3102فبراير و ينايرتتناول أعداد شهري 

 ٬...الهجرة٬ ةيالطاق فعاليةال ٬العالمية االقتصادية اآلفاق تقارير تهتم بعدة مواضيع من بينها :
 

 4102 يناير –نشرة اليقظة التوثيقية 

---------- 

 4102 فبراير –نشرة اليقظة التوثيقية 
 

 ةالدولي الفكر مؤسسات جدادة تحديث

 الدولية العالقات مجال في تنشط التي تلك سيما وال ٬ةالدولي الفكر مؤسساتب ةالمتعلق جدادةلل تحديثا المعهد أجرى

 .والدبلوماسية

 اليقظةالمعهد. 

 للتفكير ءالمعهد. فضا

 النشرة االخبارية

 1014 فبراير – يناير – 19العدد 

http://www.ires.ma/fr/publications/veille-webographique/bulletin-de-veille-webographique-janvier-2014
http://www.ires.ma/fr/publications/veille-webographique/bulletin-de-veille-webographique-fevrier-2014
https://twitter.com/ires_maroc
http://www.facebook.com/ires.maroc


 

 

 IRES.Forum 3102 تقرير إنجاز

 :التالية النقاش دورات إطار في 3102٬ سنة خالل المنظمة الندوات خالصات التقرير هذا يقدم

 للمغرب الخارجية العالقات 

 اإلقليمية األمنية و سياسية-السوسيو الرهانات 

 الشاملة القضايا 

 الوطنية القضايا 

 االستراتيجية القضايا حول جديدةب كت ومناقشة تقديم 
 

 الحاصلة التحوالت ظل في األوروبي االتحادو  المغرب لشراكة جديدة نظرة أية"

 "المتوسط جنوب بمنطقة

 و المغرب لشراكة جديدةال النظرة حول ٬ ندوة3102 فبراير 01نظم المعهد يوم 

 جنوب بدول الحاصلة سياسية-السوسيو التحوالت ظل األوروبي في االتحاد

 األوروبي االتحاد وفد رئيس سفير٬ Rupert JOY٬ السيد أدارها ٬المتوسط

 عموميين وفاعلين دبلوماسيين حضرها التيه الندوة هذ توخصص. بالمغرب

 األوروبي واالتحاد المغرب بين لتعاونا مجال في الحاصل التقدم على الضوء تسليطل جامعيين٬ خبراء كذا و وخواص

 .شراكةلل جديدة نظرة إطارفي  الثنائية العالقات تعزيز آفاق كذا و هيكلية٬ال القطاعات بعض في
 

 "المناخية التغيرات و االقتصادي األمن" حول ندوة

 المعهد يقوم التي دراسةال من األولى للمرحلة األولية الخالصاتة مناقش إطارفي 

 مشاركة ممثلونب ندوة 3102٬فبراير 01 يوم نظمت الموضوع٬ هذا حول بإنجازها

 على التركيز هاخاللتم  ٬المعنية العمومية والمؤسسات الحكومية القطاعات عن

 تضررا األكثر االستراتيجية االقتصادية األنشطة على وكذا االقتصادي األمن مفهوم

 .المناخية التغيرات من
 

 "الدستور تفعيلل الهيكلية األوراش تأثيرات و الفاعلون" حولندوة 

 النتائج مناقشة و لتقديم 3102٬فبراير 31 يوم نظمتالتي  الندوة هذه خصصت

 .أعاله إليها المشار للدراسة األولية

 

 "CALAME" مشروع لمجلس التأسيسي االجتماعفي المعهد مشاركة 

لمعهد في أشغالاشارك  "CALAME مشروع لمجلس التأسيسي االجتماع   هذا يهدف . و3102 يناير 21 يوم بباريس "

 منطقة جعل قصد تشاورلل آليات بناءو  األورومتوسطي االقتصاد في الفاعلة الجهات بين التعاون دعم إلى المشروع

.ومزدهرة متكاملة جهة المتوسط األبيض البحر    
 

 ضمن مكانة أية :األبحاث معاهدو  التفكير مراكز"ورشة  في المعهد مشاركة

  "إفريقيا؟ في المغربية الدبلوماسية

 01 يوم فريقية٬الا الدراسات معهد نظمها التيالورشة  أشغال في المعهد شارك

 للدراسات الملكي للمعهد العام المدير قدم المناسبة٬ وبهذه. بالرباط 3102فبراير

 و المغربية الخارجية السياسة أولويات في فريقياا مكانة أبرزت مداخلة االستراتيجية

 .إفريقيا تجاه االستراتيجية القرارات اتخاذ تنوير في المعهد مساهمة  كذا
 

 للمغرب؟ جيوسياسة أية

 32و  35 يومي بإفران٬ األخوين جامعة نظمتها التي المستديرة المائدة شارك المدير العام للمعهد في أشغال

 التي الهيكلية التغيرات أبرزت مداخلة خالل من ذلك و "للمغرب؟ جيوسياسة أية" موضوع حول 3102٬فبراير

   .المغربية الخارجية السياسة يخص ما في عنها الناجمة اآلثار و العالمي النظام يشهدها

 

 أنشطة خارجية

 المنتدىالمعهد. 



 
 ."وتعليقات تحليالت - 3100 لسنة المغربي الدستور" حول جماعي مؤلف لتقديم ومناقشة ندوة

 3102 مارس 02
 

 ."الكوارث و القصوى المناخية الظواهر مخاطر تدبير و استباق" نتائج الدراسة حول لتقديم ومناقشة ندوة

 3102 مارس 01
 

 ."والدولي اإلقليمي التعاون تواجه التي والتحديات الرهانات :افريقيا في األمني الوضع" حول ندوة

 3102 مارس 31
 

 ."الدستور لتفعيل الهيكلية األوراش تأثيرات و الفاعلون" حول الدراسة نتائج ومناقشة لتقديم ندوة

 3102 أبريل  2

منشورات  المعهد برامج الدراسات  اليقظة االستراتيجية  لقاءات و نقاشات 

 

 زوروا موقعنا على االنترنيت ,لمزيد من المعلوماتل

www.ires.ma 
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 المذكرة
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