
 

 

 

 دينامية منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتأثيرها على التوازنات العالمية: أية آثار على المغرب؟

 والمحيط آسيا لمنطقة ياسيةالجيوس ةديناميال تشخيص تم من خالله اأنجز المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية تقرير

التي من شانها أن تمكن المغرب  المقترحات بعض على الضوء سلطكما  لمغربل الدولي التموقع على وآثارها الهادئ

 .الجيوستراتيجية التغيرات من استباق
 

 العالقات بين المغرب و موريتانيا 

 راتيتغي ضوء على تنميتها وآفاق وموريتانيا المغرب بين التعاون عالقات واقع الدراسة لهذه النهائي التقرير أبرز

 .واإلقليمي الدولي السياق
 

 للمغرب؟ االقتصادية الدبلوماسية

 بعض إلىمستندا  ،المغربية االقتصادية لدبلوماسيةل أولية حصيلة إلى الدراسة هذه من األولى المرحلة تقريرتطرق 

   .الناجحة الدولية التجارب
 

  العالقات بين المغرب ودول جنوب و شرق أفريقيا

على  شرق أفريقيا و جنوب دول و المغرب بين العالقات لتحليل ،الدراسة هذه من األولى تقرير المرحلة خصص

  .تينالمنطق لتاك في المغرب صورة رصدل كذا و االقتصاديو  السياسيالمستوى 
 

 ةوميالعمات السياسرهانات و توجهات : المغرب في االجتماعي والتماسك الفوارق

الفوارق  من لحدل وميةالعم السياسات فعالية تقييم إلى للمعهد الملكي للدراسات االستراتيجيةالثانية  الدراسة هذه تهدف

 ات عمومية من شأنهاسياس قتراحا إلى باإلضافة وسطى، طبقة رساءإ و االجتماعي التماسك على والحفاظ االجتماعية

 .الوطنية الثروة وتوزيع خلق مسلسل أن تدعم
 

 ؟دولة صاعدة مستقبال ، المغرب

 المقترحات بعض وتقديم صاعدةال مقارنة مع الدول المغرب تحليل انجازات إلى تهدف دراسة عدادا فيشرع المعهد 

  .صاعدةكدولة  الدولي هتموقع تحسينل وميةالعم سياساتالتي تخص ال

 
 العالم المغرب في بانوراما

 المغرب في بانوراماتحت عنوان " 5102 لسنة االستراتيجي التقرير ،االستراتيجية للدراسات الملكي المعهد أنجز

 واإلقليمي العالمي لسياقا لتطورات االستراتيجي التحليل و يمكن .الرئيسية لتحوالتا رصدي خصص لذال ،"العالم

 .السادس محمد الملك جاللةال لصاحب ىكبرات الالتوجه إلىاستنادا  الغد، مغرب من تصور
 

 اليقظةالمعهد. 

 للتفكير ءالمعهد. فضا

 النشرة االخبارية

 4102  دجنبر – نونبر – 42العدد 

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


 من "نشرة اليقظة التوثيقية" 4102 دجنبر و نونبرصدور أعداد شهري 

مدن نشدرة المعهدد الشدهرية الخاصدة باليقظدة  5102 دجنبور و نوونبرتتناول أعدداد شدهري 

 ،يالمنداخ التغيدر واالبتكدار، العلمدي البحد  التوثيقية، تقدارير تهدتم بعددة مواضديع مدن بينهدا  

 ...المستدامة والتنمية االجتماعية الفوارق
 

4102 نونبر – التوثيقية اليقظة نشرة   
***** 

  4102 دجنبر – التوثيقية اليقظة نشرة
 

 

 
 أية آفاق للسياسة األوروبية للنرويج ؟

 Are-Jostein ها سعادة السيدلقاأ خالل المحاضرة التي ،ا الموضوعهذتمت مناقشة 

NORHEIM والتي تم 5102 دجنبر 2، سفير مملكة النرويج بالمغرب، يومه ،

 لمغربل مماثلله وضع  بلدكلنرويج، لعلى األولويات الرئيسية  خاللها من التركيز

آفاق عالقات التعاون بين  . وتناولت الندوة أيضااألوروبي االتحاد بالنسبة لعالقاته مع

 على المستوى السياسي و االقتصادي و االجتماعي.المغرب والنرويج 
 

  باالتحاد األوروبي العضو الجديدكرواتيا  

، سفير Zvonimir FRKA PETESICالسيد  دارهاأأبرزت المحاضرة التي 

 ، حصيلة السنة األولى من عضوية5102نونبر  00جمهورية كرواتيا بالمغرب، يومه 

واقع عالقات  إلى، المحاضرةخالل هذه  طرققد تم الت و. باالتحاد األوروبي ا البلدهذ

التعاون بين المغرب وكرواتيا وآفاق تطويرها في بعض المجاالت ذات االهتمام 

  .مؤكدةالتي تتوفر فيه كرواتيا على خبرة  المشترك، كمجال التقارب التنظيمي
 

 اديم اال رأسمالال ألصول ماليال غير تقييملا

 يومين المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية نظم الناشئة، لمفاهيما تحليل في اطار

 والضعف القوة نقاط لتحليل خصصا ،5102 برننو 50 و 51 في  ،ييندراس

 و البشري رأسمالال  اديم اال رأسماللل الرئيسية األصولب فيما يتعلق لمغربل

 والتاريخي، الثقافي رأسمالال و التكنولوجي، المعرفي رأسمالال الهيكلي، رأسمالال

 .البلد عالمة رأسمال و التنظيمي رأسمالالو ،المتعلق بالشراكات مع الدول رأسمالال
 

والمحيط الهادئ وتأثيرها على التوازنات العالمية: دينامية منطقة آسيا 

 أية آثار على المغرب؟

التحديات الجيوسياسية  إلى ،5102 جنبرد 2 يومه التي انعقدت الندوة، هذهتطرقت 

االقتصادية التي تثيرها مركزية منطقة آسيا والمحيط الهادئ واآلثار الناجمة -والجيو

 . الدولي واإلقليمي للمغرب للتموقع عنها بالنسبة 
 

  موريتانيامع  المغرب عالقات

 تم وقد. 5102دجنبر  00الدراسة خالل الندوة المنظمة يومه  هذهتم تقديم نتائج 

 السياسي المجال في وموريتانيا المغرب بين للتعاون الرئيسية األبعادفحص 

 رساءإل الالزمة اإلجراءات اوكذ والثقافي، واالجتماعي واالقتصادي والدبلوماسي

  .ةومستدام صلبة أسس على العالقات هذه
 

 فاق التعزيزآ الحصيلة و : دول أمريكا الشماليةمع  المغرب عالقات

 جنبرد 52 قدت يومهعالتي  الندوةخالل  ،أعاله المذكورة الدراسةقدمت نتائج 

 وكندا المتحدة الواليات مع المغربية العالقات تحليل على توركز و التي ،5102

 يةالشمال أمريكاب المغرب لتموقع والضعف القوة نقاط تحديد إلىباإلضافة  والمكسيك

 

 

 

 

 

 المنتدىالمعهد. 

http://www.ires.ma/fr/publications/veille-webographique/bulletin-de-veille-webographique-decembre-2014
http://www.ires.ma/fr/publications/veille-webographique/bulletin-de-veille-webographique-decembre-2014
http://www.ires.ma/fr/publications/veille-webographique/bulletin-de-veille-webographique-decembre-2014


 
 مهمة بإسبانيا

 ،زارة الشؤون الخارجية والتعاونو و معهد الملكي للدراسات االستراتيجيةال كل من ن عنممثليوفد مغربي يضم  قام

رئيس المعهد الملكي الكانو للدراسات الدولية أجريت خاللها مناقشات مع  .5102نونبر 7يومه إسبانيا مهمة بب

شات إلى تجربة اسبانيا في انقل". و قد تطرقت هذه اMarca Españaواالستراتيجية و مدير الهيئة العليا الحكومية ل"

 الدولية إلسبانيا. وتحليل الصورة المعتمدة من أجل رصد اآلليات بناء عالمتها الوطنية فضال عن
 

 الحوار الدولي حول سياسات التنمية

ببروكسل،  5102نونبر  01لمعهد الملكي للدراسات االستراتيجية، يومه ل المدير العام ،السيد محمد توفيق ملين شارك

الضوء من مؤسسة كونراد أدناور، و ذلك من خالل مداخلة سلط  هاتفي أشغال المائدة المستديرة للخبراء التي نظم

  .خاللها على التقدم الذي أنجزه المغرب في تسريع وتيرة االنتقال الديمقراطي وبناء مشروعه التنموي
 

 4102الدورة الرابعة لمنتدى الخليج لالستثمار لسنة مداخلة المعهد ب

 اذه، في فعاليات 5102نونبر  52يومه  المعهد الملكي للدراسات االستراتيجيةقدم 

 أبرزلمنتدى الذي نظمه االتحاد العام للغرف التجارية لمجلس التعاون الخليجي، مداخلة ا

من خاللها دور أفريقيا كمجال خصب للتعاون بين المغرب و دول مجلس التعاون 

باإلضافة إلى الرافعات االستراتيجية الالزمة إلنجاح الفرص الناجمة عن هذا  ،الخليجي

  .التعاون
 

 ي حول السلم واألمن في أفريقياالمنتدى الدول

بدكار، في فعاليات المنتدى المشار إليه  5102دجنبر  01و  02شارك المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية يومي 

حول خصوصيات المقاربة المغربية في مجال  ،من خالل مداخلة قدمها السيد سعيد موفتي، مدير البح  بالمعهد ،أعاله

 التعاون مع دول القارة األفريقية وآفاق تعزيزها.
 

 مشاركة المعهد في األيام الدراسية حول الذكاء االقتصادي

شارك المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية في األيام الدراسية التي نظمتها المديرية 

 ت، أبرزمعهد، من خالل مداخلة لل5102دجنبر  02-07العامة لألمن الوطني، يومي 

الخيارات  دعمخصوصيات منظومة اليقظة االستشرافية بالمعهد ومساهمتها في 

 االستراتيجية للمغرب.
 

 
 للتنمية الفرنسية الوكالة من وفد زيارة 

  السيد برئاسة للتنمية، الفرنسية الوكالة من وفد ،5102 نونبر 01يومه  االستراتيجية، للدراسات الملكي المعهد استقبل

Eric BAULARD، للمغرب األفريقية السياسةعلى شات نقالركزت ا و قد .المغربب وكالةال مدير. 
 

 للبيت العربي المدير العام لقاء مع 

السيد محمد توفيق ملين، المدير العام للمعهد الملكي للدراسات  استقبل

 Eduardo ،سعادة السفير السيد 5102نونبر  52االستراتيجية، يومه 

LOPEZ BUSQUESTS  للبيت العربي ، المدير العام  Casa Arabe . و قد

في  نوقشت خالل هذه الزيارة، فرص التعاون بين المعهد و البيت العربي

خصوصا فيما يتعلق بالتحوالت التي يشهدها ت ذات االهتمام المشترك، المجاال

 .العربي العالم
 

 ألماني وفد مع لقاء

 السيد و( DGAP) الخارجية للعالقات األلماني المجلسمن  Sigrid FAATH السيدة يضم لمانيأ وفدزار 

Hanspeter MATTES الخارجية للعالقات األلماني المعهد من (GIGA)، لمعهد الملكي للدراسات االستراتيجية ا

 لمغربل واالقتصادي السياسي لوضعل الراهنة التطوراتإلى  شاتاالنق و قد تطرقت .5102 جنبرد 5يومه 

 .وطنيال و قليميمملكة على الصعيد االال هاتاتخذ التي واإلجراءات
 

 

 

 

 

 عمل تلقاءا

 أنشطة خارجية



 التابع لألمم المتحدة الحضارات تحالف من وفد زيارة

 من يتكون الحضارات، تحالف من وفد مع ،5102 جنبرد 02  يومه عمل لقاء عقد

السيد سعيد موفتي، مدير  قدم الزيارة، هذه خالل. وأمريكا أوروبا من شباب قياديين

 المغرب نجزهأ الذي لتقدمحول ا اعرض ،الملكي للدراسات االستراتيجيةالبح  بالمعهد 

التي  القدرات وكذلك اتيوالمؤسس واالجتماعي واالقتصادي السياسي على المستوى

 .الدولي السياق تغييرات لمواجهة يتوفر عليها البلد

 
 "االستراتيجي والتفكير "اليقظة االستشرافية حول ندوة

 4102يناير  7
 

 "عالمة الدول" حول ندوة

 4102يناير  02
 

 "العالقات بين المغرب ودول جنوب و شرق أفريقيا" حول ندوة

 4102يناير  01
 

 "المنظمة والجريمة اإلرهاب :الوطنية عبر التهديدات تصاعد مواجهة في المغرب" حول ندوة

 4102يناير  41
 

 "ةوميالعمات السياسرهانات و توجهات : المغرب في االجتماعي والتماسك "الفوارق حول ندوة

 4102فبراير  04
 

 "للمغرب؟ االقتصادية الدبلوماسية لتعزيز آليات أية" حول ندوة

 4102فبراير  42

منشورات  المعهد برامج الدراسات  اليقظة االستراتيجية  لقاءات و نقاشات 

 

 زوروا موقعنا على االنترنيت ,لمزيد من المعلوماتل

www.ires.ma 
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