
 

 

 واالبتكار إقليميا في مجال البحث  قطباكيفية جعل المغرب 

 لىإتطرق كما  واالبتكار البحث مجال في المغرب هافي انخرط التي اإلصالحات ،األولى المرحلةب المتعلق تقريرلأبرز ا

 .المغرب منها يستفيد أن من الممكن والتي المجال هذا في الناجحة األجنبية التجارب بعض
 

 لمغرب؟االتحوالت بالعالم العربي : أية آثار على تموقع 

 من شأنها أن التي الخارجية السياسة مقترحات بعض تسليط الضوء علىمن ، الدراسة هذه من ةلثالثاالمرحلة مكنت 

 التي يشهدها العالم العربي.للمغرب في ظل التحوالت  تدعم التموقع اإلقليمي
 

 الكوارث و القصوى المناخية الظواهر مخاطر تدبير و استباق

 الكوارث مخاطر تدبيرو  المبكر اإلنذار نظم فحص إلى يهدف الذي الدراسة، لهذه الثانية المرحلة تقرير المعهد أنجز

 .المغربب الطبيعية

 
 مستقبل منطقة البحر األبيض المتوسط في ضوء التحوالت الجيوستراتيجية العالمية الجديدة

أدارها السيد فتح هللا سجلماسي،  ا الموضوع خالل الندوة التيهذتمت مناقشة 

تم قد  و .2102أبريل  22، يومه الثالثاء األمين العام لالتحاد من أجل المتوسط.

 وإلى خصوصيات االتحاد من أجل المتوسط كإطار للحوار والتعاون ها خالل التطرق

 المتوسط، أجل من االتحاد لها يروج التي التعاون مقاربة في البشرية التنمية مركزية

في مجال  الفاعلة المؤسسات مختلف بين التنسيق درجة من الرفع ضرورة اذو ك

 .المتوسطي اإلندماج

 من "نشرة اليقظة التوثيقية" 2102 و أبريل مارسصدور أعداد شهري 

 باليقظااةالشااهرية الخاصااة  ة المعهاادنشاارماان  2102أبرياال  و مااارس تتناااول أعااداد شااهري

 تتكنولوجياا ،الغاذايي األمان ،الدولياة العالقاات :تهتم بعدة مواضيع من بينها  تقاريرالتوثيقية، 

 ...والمعلومات االتصال

 4102 مارس –نشرة اليقظة التوثيقية 
---------- 

  4102 أبريل –نشرة اليقظة التوثيقية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليقظةالمعهد. 

 للتفكير ءالمعهد. فضا

 النشرة االخبارية

 4102  أبريل – مارس – 20العدد 
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  جماعي مؤلفلتقديم  ندوة

 القضايا حول الجديدة المؤلفات ومناقشة بتقديم الخاصة اللقاءات سلسلة إطار في

 لسنة المغربي الدستور"ندوة حول  ،2102مارس  01يومه  المعهد نظم االستراتيجية،

 التي الفرص الندوة، هذه ات خاللاشقالن أبرزت وقد ."وتعليقات تحليالت - 2100

 في مجال تنمية المؤسسات و تطوير الحقل السياسي. ،2100دستور تيحهاي
 

 الكوارث و القصوى المناخية الظواهر مخاطر تدبير و استباق

نية لمرحلة الثاالتقديم خالصات  ،2102 مارس 01 هيوم نعقدةالمهذه الندوة،  خصصت

 تدبير كيفية لىإ تالتي تطرقو  ،موضوعالهذا  المعهد حول نجزهايالتي للدراسة 

 سقتنا كذاو  بالمغرب الطبيعية الكوارث و القصوى المناخية الظواهر مخاطر

 .اهالناتجة عن التحديات مواجهةل العمومية السياسات
 

رهانات وتحديات الوضع األمني في افريقيا للتعاون الدولي واإلقليمي: أي 

 للمغرب؟دور 

، بشراكة مع مؤسسة " كونراد 2102مارس  21 ه، يومنظمها المعهدالتي الندوة مكنت 

منطقة الساحل  في لوضعلفحص التطورات الراهنة من ، مكتب المغرب،  "أديناور

على هامش  .ة للحد من التهديد اإلرهابي في المنطقةمتاحوتقييم فعالية آليات التعاون ال

   .جلسة خاصة لتعميق النقاش حول فهم األزمة الراهنة في جمهورية افريقيا الوسطىهذه الندوة، تم تنظيم 
 إقليميا في مجال البحث واالبتكار قطباكيفية جعل المغرب 

 22المعهد يومه  احتضنهاالتي  لمرحلة األولى من الدراسة، خالل الندوةانتايج  قدمت

نقاط القوة والضعف في نظام ، على تحديد هاخالل و قد تم التركيز. 2102أبريل 

إقليمي في  قطباالبتكار بالمغرب ودراسة اإلمكانات المتاحة لتعزيز قدرات المغرب ك

 . مجال البحث واالبتكار
 

 لعالقات بين المغرب ودول جنوب و شرق أفريقياا

حضرها دبلوماسيين  و التي ،2102 أبريل 11يومه  المنظمة خصصت هذه الندوة،

ومسؤولي بعض المنظمات اإلقليمية فضال عن خبراء أكاديميين، لدراسة الحالة الراهنة 

 .للعالقات بين المغرب ودول المنطقتين باإلضافة إلى اآلليات الكفيلة بتنميتها

 

 جنوب"-( : "افريقيا والتعاون جنوبCRANS MONTANAمنتدى كرانس مونتانا )

 المدير العام للمعهد الملكي للدراسات االستراتيجية، السيد محمد توفيق ملين، ترأس

أشغال  طارإالمنظمة في  ،أشغال الدورة حول حكامة الموارد الطبيعية في افريقيا

 01الذي عقد في بروكسل من  و( Crans Montanaمنتدى "كرانس مونتانا" )

هذه المناسبة، تم منح المدير العام للمعهد الميدالية  . خالل2102مارس  22إلى 

  لصالح عالم إنساني. الفاعلةالذهبية للمنتدى، وهو تمييز يمنح لبعض الشخصيات 
 

  لمعهد في أشغال المدرسة الحسنية لألشغال العموميةمداخلة ا

 هالمدرسة الحسنية لألشغال العمومية، يومشارك المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية في أشغال الندوة التي نظمتها 

 من ،"بالدار البيضاء، حول موضوع: " العالقات بين المغرب والبرازيل 2102مارس  01

السيد سعيد موفتي، مدير البحث بالمعهد، أبرزت تموقع البرازيل على الساحة الدولية ومكانته في  ها، قدممداخلةخالل 

 .الخيارات االستراتيجية للمغرب
 

 أية آثار على خيارات السياسة الخارجية للمغرب ؟  التحوالت الهيكلية للسياق الدولي واإلقليمي:

أدار السيد محمد توفيق ملين، المدير العام للمعهد الملكي للدراسات االستراتيجية،  ،الدبلوماسية األكاديميةبطلب من 

 على، اتم التركيز خالله . و قدالخارجية و التعاونبمقر وزارة  ،ا الموضوعذحول ه، ندوة 2102أبريل  0يومه 

خيارات السياسة الخارجية  على مستوى هاأثار و تحوالت السياق الدولي واإلقليمي تطرحها التي والمخاطر الفرص

  ية.لمغربا
 

 

 أنشطة خارجية

 المنتدىالمعهد. 



  مشاركة المعهد في الندوة التي نظمها مجلس المستشارين

 إطار في "،األمنية التحديات: الساحل: "موضوع حول بالرباط، 2102 أبريل 01 يومه ،ةنظمالم الندوة هذهخالل 

 المدير ملين، توفيق محمد السيد قدم األطلسي، شمال حلف لمنظمة البرلمانية الجمعية من وفد بها قام التي العمل زيارة

 جهودفي ال المغرب مساهمة و الساحل منطقة نع المنبثقة األمنية المخاطر على الضوء سلطت مداخلة للمعهد، العام

 .الحساسة المنطقة هذه في والتنمية االستقراردعم  إلىالرامية  الدولية
 

 للمغرب؟ أفريقيا جيوسياسة أية

 يومي ،بإفران األخوين جامعة عقدتها التي المستديرة المايدة أشغال في االستراتيجية للدراسات الملكي المعهد شارك

 رهان باعتبارها أفريقيا خصوصية أبرزت ،لمعهدل العام مديرلل مداخلة خالل من ذلك و 2102،أبريل  21 و 22

 .المغربية الخارجية السياسة أولويات في مكانتها و عالمي استراتيجيجيو

 
 Forum de Crans)    مونتانا كرانس منتدى من وفد مع عمل لقاء

Montana)   

 ورييس مؤسس سفير، كارتيرون، بول جان برياسة مونتانا، كرانس منتدى من وفد قام

 ، مناقشة الزيارة هذه خالل تم وقد.  2102مارس  1ه يوم المعهد، بزيارة ،المنتدى

 الخامسة السنوية للدورة التنظيمية الجوانب عن فضال في مجال التنمية أفريقيا قدرات

   .2102 يونيو 22و 01 بين ما بالرباط نعقدتس يتال مونتانا كرانس لمنتدى العشرون و
 (Air War College) الجوية الحرب أكاديمية من أمريكي وفدزيارة 

 في ،2102 مارس 01 يومه للمعهد، العام المدير ملين، توفيق محمد السيد استقبل

 Air) الجوية الحرب أكاديمية ضباط كبار من المستوى مكون رفيع اوفد المعهد، مقر

War College) .بالمعهد، البحث مدير موفتي، سعيد السيدسلط  الزيارة، هذه خالل 

 التركيز مع أفريقيا، وشمال األوسط الشرق منطقة في الراهنة التطورات على الضوء

  .الديمقراطي االنتقال و االقتصادي النمو حيث من المغرب أحرزه الذي التقدم على
 

 زيارة وفد عراقي للمعهد الملكي للدراسات االستراتيجية

وفد من مركز النهرين للدراسات االستراتيجية، وهو مركز بحث تابع لرياسة  قام

و قد تم التطرق خالل  .2102أبريل  11يومه بزيارة عمل للمعهد  الحكومة العراقية،

هذا اللقاء، إلى مهام وطريقة عمل كال المؤسستين، باإلضافة إلى القضايا المندرجة 

 . همافي إطار برنامج عمل

 
 ."العربي العالم في المغرب تموقع" دراسة حوللا نتايج لتقديم ومناقشة ندوة

 4102 يوما 9
 

 "الناجحة؟ األجنبية التجارب من االستخالص يجب عبر أي: المغربية العالمة" حول ندوة

 4102 يوما 01
 

 ".أمريكا الجنوبيةالعالقات بين المغرب و دول "لتقديم ومناقشة نتايج الدراسة حول  ندوة

 4102يونيو  1
 

 ".التصنيع و التنافسية للمغرب"لدراسة حول التقديم ومناقشة نتايج  ندوة

  4102يونيو  04

منشورات  المعهد برامج الدراسات  اليقظة االستراتيجية  لقاءات و نقاشات 

 

 زوروا موقعنا على االنترنيت ,لمزيد من المعلوماتل
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