
 

 

 4102المعهد لسنة  تقرير نشاط إعداد

و العالقات الوطنية الهيكلية  قضاياال دراسة حيث من الرئيسية اإلنجازات ،4102خالل سنة  تقرير نشاط المعهد لخص

 على و األعمال هذه نتائج على الضوء سلط و ،ستراتيجيةاال اليقظةلى إباإلضافة  الشاملة القضايا و الخارجية للمغرب

 الدولية و الوطنية الهيئات مع التعاون علىو  ،المعهد نظمها التي الندوات خالل مناقشتها تتم التي الرئيسية المواضيع

    .لتفكيرا مراكزخاصة 
 

 IRES.Forum 4102  تقرير إنجاز

 الخارجية لعالقاتالمتعلقة با النقاش دورات إطار في ،4102 سنة خالل المنظمة الندوات خالصات التقرير هذا يقدم

 ومناقشة تقديمو تلك التي تخص  الوطنيةو  الشاملة القضاياو  اإلقليمية األمنية و سياسية-السوسيو الرهاناتو  للمغرب

 .االستراتيجية القضايا حول جديدةب كت
 

 المعهد في تصنيف جامعة بنسلفانيا

المرتبة الواحدة و األربعين في التصنيف العالمي لمراكز التفكير لجامعة  للدراسات االستراتيجيةيحتل المعهد الملكي 

انية و الخمسين ثبعد أن كان يحتل المرتبة ال ،في ما يتعلق بأفضل تقارير السياسات العمومية 4102،بنسلفانيا لسنة 

 .  4104سنة 

 

 

 فاق التعزيزآ الحصيلة و : دول أمريكا الشماليةمع  المغرب عالقات

و  القوة نقاط ا ابرازتم من خالله تيال ،الدراسة لهذه النهائي التقرير أنجز المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية

من شأنها أن تعزز  لتيالرافعات االستراتيجية ا بعض واقتراح مع دول أمريكا الشمالية المغرب الضعف لعالقات

 .المنطقة هذهب المغرب تموقع
 

 واالبتكار العلمي كيفية جعل المغرب مركزا إقليميا في مجال البحث

إلرسائه المغرب القدرات التي يتوفر عليها و التي خصصت لفحص  ،ليها أعالهإتقرير الدراسة المشار  المعهد عدأ

 .على المستوى األفريقي و العربي و المتوسطي ،في مجال البحث العلمي واالبتكارإقليمي  كمركز
 

 أية دبلوماسية مناخية للمغرب ؟

 خالل من يةمغربالمناخية الواقع الدبلوماسية  إلى تتطرق التي ،الدراسة هذه من األولى المرحلة تقريرأنجز المعهد 

في مجال الدبلوماسية المناخية الستخالص  استنادا إلى بعض التجارب األجنبية الناجحة و الدولي النقاش في مساهمتها

 العبر المفيدة بالنسبة للمغرب.
 

 االنتقال الطاقي للمغرب

على المستوى  الطاقة تخصالتي  الرئيسيةلتحوالت ا على الضوء تسليط إلى تهدف دراسة عدادا فيشرع المعهد 

 تموقع لتحسين ات عموميةسياس قتراحا إلى باإلضافة ،الطاقي نتقالتتعلق باالاستنادا إلى تجارب أجنبية  ،العالمي

  .متعلق بالطاقةالالمغرب في المشهد الجيوستراتيجي 

 

 

 للتفكير ءالمعهد. فضا

 النشرة االخبارية

 5102  فبراير – يناير – 52العدد 

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


 
 تصور عالم الغد 

لفائدة   ، ندوة تكوينية4102يناير  7نظم المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية يومه 

لمعهد لعرض منهجية اليقظة االستشرافية لخصصت  ،هالباحثين المشاركين في أشغال

 االستراتيجية.  تهوتقديم أداة تحليل و فحص مجاالت يقظ
 

 ليقظة االستشرافيةاورشة عمل حول 

برصد التحوالت  ،4102فبراير  07العمل التي نظمت يومه  ورشة في أشغال المعهد خالل قام الباحثون المشاركون

 .ثار الناجمة عنها بالنسبة للمغربالمتوسط والطويل و فحص اآلالهيكلية المحتملة على المدى 
 

 من "نشرة اليقظة التوثيقية" 4102 فبراير و ينايرصدور أعداد شهري 

 باليقظااة الخاصااة الشااهرية المعهااد نشاارة ماان 4102 فبراياار و يناااير شااهر  عاادد  يتناااول

 اإلقليمياة، القيماة سالسال األزرق، االقتصااد:  بينهاا مان مواضايع بعادة تهتم تقارير التوثيقية،

 ...الكبرى العالمية والمخاطر التعليمية، النظم  إصالحات أفريقيا، في األمني الوضع
 

5102 يناير – التوثيقية اليقظة نشرة   
***** 

  5102 فبراير – التوثيقية اليقظة نشرة
 

 

 
 أية رافعات لبناء استراتيجية لعالمة المغرب؟

 أساسي كعنصر العالمة أهمية ،4102 يناير 02 يومه التي انعقدت الندوة، هذه أبرزت

 الضوء إلقاء مع العمومية سياساته تناسق لتعزيز وسيلة و للمغرب الماد  غير للرأسمال

 .المغرب عالمة دعم في رئيسيين وطنيين فاعلين تجربة على
 

 أفريقيا شرق و جنوب ودول المغرب بين العالقات أية رافعات لدعم

ركزت على واقع ندوة  ،4102 يناير 09 ومهي المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية نظم

المغرب في كلتا المنطقتين، مع التركيز على الشركاء األولويين والقطاعات  وآفاق تموقع

 إرساء أسس شراكة متنامية ومزدهرة.  قد تمكن منالواعدة التي 
 

 والجريمة اإلرهاب :الوطنية عبر التهديدات تصاعد مواجهة في المغرب

 المنظمة

 و التي تطرقت ،4102 يناير 49يومه المنعقدة الدراسة خالل الندوة  هذهنتائج  تم تقديم

 ،لمخاطر اإلرهابية و اإلجرامية على المغربالمباشرة و غير المباشرة  ل اآلثارإلى 

مواجهة هذه لالبالد  قدرةلتعزيز  يجب تفعيلها سياسات العمومية التيالإلى باإلضافة 

 . التهديدات
 

  الشراكة االستراتيجية بين المغرب وروسيا: الواقع واآلفاق

، سفير االتحاد Valery VOROBIEVسعادة السيد دارها أنقاشات الندوة التي ركزت 

أولويات السياسة الخارجية  على، 4102فبراير  04لمغربية، يومه االروسي بالمملكة 

 الروسية و عالقات التعاون بين المغرب و روسيا.
  

 ؟ رافعات لتعزيز عالقات المغرب و اسبانياأية 

، سفير José de CARVAJAL SALIDOسعادة السيد  هالقاأ التي أبرزت المحاضرة

التطورات الراهنة لعالقات التعاون بين  ،4102فبراير  09مملكة إسبانيا بالمغرب، يومه 

  .بلدينآفاق تعزيزها على ضوء التحديات المشتركة التي تواجه ال والمغرب وإسبانيا 
 

 أية دبلوماسية مناخية للمغرب ؟

 الوطنية المناخية الدبلوماسية حكامةلى إ ،4102فبراير  01 يومه المنعقدة الندوةتطرقت 

 هذا في الدولية المفاوضات دينامية و المغرب تواجه التي المناخية التحديات ضوء على

  .الشأن
 

 

 اليقظةالمعهد. 

 المنتدىالمعهد. 

http://www.ires.ma/fr/publications/veille-webographique/bulletin-de-veille-webographique-fevrier-2015
http://www.ires.ma/fr/publications/veille-webographique/bulletin-de-veille-webographique-fevrier-2015
http://www.ires.ma/fr/publications/veille-webographique/bulletin-de-veille-webographique-fevrier-2015


 واالبتكار العلمي كيفية جعل المغرب مركزا إقليميا في مجال البحث

التركيز  تم وقد. 4102فبراير  26الدراسة خالل الندوة المنظمة يومه  هذهتقديم نتائج تم 

في مجال البحث العلمي إقليمي  كمركز ء المغربإلرسا األساسية المتطلباتخاللها على 

 .واالبتكار

 
 و السياسات العمومية تفكيرمراكز ال

في أشغال المائدة المستديرة التي نظمها مركز  ،4102يناير  44يومه  المعهد الملكي للدراسات االستراتيجيةقدم 

 Think Tanksو المجتمع المدني") تفكيربشراكة مع برنامج "مراكز ال ،السياسات التابع للمكتب الشريف للفوسفاط

and Civil Society ) ،مداخلة سلط الضوء من خاللها على مساهمة المعهد في مجال دعم  لجامعة بنسلفانيا

الخيارات االستراتيجية للمغرب و على االجراءات التي قام بها لتقريب الوسط األكاديمي من صناع السياسات 

  العمومية.
 

 مساهمة المعهد في النقاش الوطني حول الرأسمال اال مادي

لتحديات التي تواجه البالد فيما لو  الرأسمال غير الماد  لمفهوم هزابرا من خالل الوطني النقاشساهم المعهد في 

 : كرافعة تجعل المغرب يرقى الى مستوى الدول الصاعدة اعتمادهيخص 

 

  خالل المائدة المستديرة التي  االستراتيجية، للدراسات الملكي للمعهد العام المدير ملين، توفيق محمدلسيد امداخلة

 حول الثروة الشاملة للمغرب. ،بالرباط 4102يناير  41نظمها المجلس االقتصاد  و االجتماعي و البيئي يومه 

  التابع العالية األطر تحالف انظمه الذ  ،4102 فبراير 7 يومه ،اال ماد حول الرأسمال  لندوةا فيلمعهد امداخلة 

 .  للفوسفاط الشريف للمكتب

  تطوير حول  المؤتمرفي أشغال  ،4102 فبراير 09 يومه ،مدير البحث بالمعهد موفتي، سعيدلسيد امداخلة

 . " التابع للمدرسة المحمدية للمهندسينEMI-Entreprisesمنتدى " من طرف ظمالمناال ماد  الرأسمال 

 تحدياتحول  للمعهد، العام المدير ملين، توفيق محمدلسيد ا من قبل ،4102 فبراير 42 يومهالعرضان المقدمان 

بمقر الغرفة الفرنسية للتجارة و  لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاءالتابع  Linkبمركز البحث  ،ماد  اال الرأسمال

  والصناعة بالمغرب.
 

 
 منظمة األغدية و الزراعةوفد من  لقاء عمل مع 

 وقد. الزراعة و األغدية منظمة من باستقبال وفدا ،4102 فبراير 04 يومه ،االستراتيجية للدراسات الملكي المعهد قام

  .الوطنية العمومية السياسات بلورة تطوير على األممية منظمةال عمل تأثير تقييم على شاتاالنق ركزت

 
 

 شمولي" وتطور بزوغ كدولة صاعدة :المغرب " حول مؤلف لتقديم ومناقشة ندوة

 4102مارس  2
 

 "أية رافعات لتعزيز الدبلوماسية االقتصادية المغربية" حول ندوة

 4102مارس  01
 

العالقات بين المغرب " حول Elcano و المعهد الملكي االستراتيجية للدراسات الملكي المعهدمنظمة بتعاون بين  ندوة

 "و اسبانيا

 4102 أبريل 42

منشورات نقاشاتلقاءات و    المعهد برامج الدراسات  اليقظة االستراتيجية  
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