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 مقتطف من الرسالة الملكیة الموجھة
  إلــى المشــاركین فــي الملتقــى الدولي حــول موضوع  التغیــرات المناخیة : الرھانات و آفاق
التكیف بالمغرب  الذي نظمه المعھد الملكي للدراسات االستراتیجیة بتاريخ 16 أكتوبر 2009

 والتدبــر والتوقــع، فقــد قررنــا إحــداث معھــد ملكــي للدراســات 
 االســتراتیجیة ينكــب علــى ھــذه المھــام الحیويــة للتحكــم و التفاعــل

مع التحوالت العمیقة الداخلیة و الخارجیة

المعھد الملكي للدراسات االستراتیجیة في الخطب و الرسائل الملكیة

و ألن بلدنا يعرف انتقاال شمولیا، يتطلب تعزيز قدرات الرصد

صاحب الجاللة الملك محمد السادس

مقتطف من خطاب العرش الموجه إلى األمة بتاريخ 30 يولیوز 2003

ــا  ــم، واســتباقھا بشــكل أفضــل، فإنن  الالزمــة، مــن أجــل اســتیعاب التحــوالت المتســارعة التــي يشــھدھا العال
 ندعوھــا لالســتفادة ممــا يتوافــر لــدى المعھــد الملكــي للدراســات االســتراتیجیة مــن خبــرات وكفــاءات، بمــا يخــدم
 المصالــح الوطنیــة. كمــا نھیــب بھــذا المعھــد التعــاون معھــا، وتكريــس جھــوده للمجــال الدبلوماســي، و لمختلــف
ــة أو ــا أو االقتصادي ــیة منھ ــاالت، السیاس ــف المج ــي مختل ــرب، ف ــة للمغ ــات الخارجی ــة بالعالق ــا المرتبط  القضاي

االجتماعیة أو الثقافیة أو البیئیة

و في نفس السیاق، و لتمكین وزارة الشؤون الخارجیة و التعاون من التحالیل و األدوات المفاھیمیة

مقتطف من الرسالة الملكیة الموجھة إلى سفراء جاللة الملك بتاريخ 30 غشت 2013

خبرة وطنیة متخصصة في تحديات التغیرات المناخیة   
 لذلك، فإننا ننتظر أن يشكل ھذا الملتقى، الذي ينظمه المعھد الملكي للدر اسات االستراتیجیة، منطلقا لمسار متواصل، لتطوير



أھمية فھم العولمة و تأھيل المغرب لمواكبة عالم
ما بعد األزمة





تموقع متمیز

استراتيجية حول تحاليل  بدراسات و  القيام  به مھمة  "...تناط  للدراسات االستراتيجية ھو معھد  الملكي   المعھد 

 القضايا التي يعرضھا عليه جاللة الملك و القيام كذلك بوظيفة اليقظة [...] في المجاالت السياسية و االقتصادية و

 االجتماعية، على الصعيد الوطني أو الدولي

 الظھير الشريف الصادر في 30 نونبر 2007 ، المتعلق بإحداث
المعھد الملكي للدراسات االستراتيجية

"...



اقرتاح
تحديد ا�ولويات، التنبيه وا�ق�اح

استباق
اليقظة و التقييم

فهم
الدراسة و التحليل



 البالد

يحتل المعھد الملكي للدراسات االستراتيجية المرتبة 41 في التصنيف العالمي

لمراكز الفكر                     في ما يتعلق بأفضل تقارير السياسات العمومية

( تصنيف جامعة بنسلفانيا، 2014 )

think tanks





المعھد الملكي للدراسات االستراتیجیة، مھام رئیسیة

 يرتكز التفكير االستراتيجي للمعھد الملكي للدراسات االستراتيجية على مھمتين مترابطتين مع بعضھما البعض

 ترابطا قويا وتتزودان ذاتيا باستمرار : الدراسات         مركز الفكر و اليقظة         اليقظة. و قد تم ربط ھاتين

    المھمتين بنشاط         المنتدى، الموجه لدعم انبثاق مفاھيم متقدمة و تقاسم األفكار الجديدة





فضاء للتفكير حول التحوالت الدولية الكبرى و بخصوص تموقع المغرب في عالم معقد

الدقة العلمية في خدمة السياسات العمومية

 يشكل دور الدولة والسياسات العمومية القاعدة الصلبة ألشغال المعھد الملكي للدراسات االستراتيجية. بيد أن

 بإمكان القطاع الخاص أن يجد في أشغال المعھد رؤية للمستقبل يمكن للمقاوالت أن تساھم فيھا، مثلھا في ذلك

مثل الفاعلين العموميين



الرابط االجتماعي

التماسك االجتماعي

الثقة المؤسساتية و ما بين األشخاص

التوترات الدينية و المتعلقة بالھوية

الفوارق / التضامنات

إعادة تكوين الحقل السياسي

تنزيل الدستور

االقتصاد األخضر

التنافسیة الشاملة

السياسات الماكرو - اقتصادية

اتفاقيات التبادل الحر و اجتذاب
االستثمارات المباشرة األجنبية 

الرأسمال البشري

اإلصالحات والحكامة

السياسات الميكرو - اقتصادية

الثروة الوطنية

التموقع الدولي للمغرب

عالمة المغرب

الرأسمال الالمادي

 القضايا الشاملة

التھديدات العابرة لألوطان

االنتقال الطاقي

الھجرة

التغیرات المناخیة

الساحل، الغابات، الواحات

األمن الغذائي، الصحي
االقتصادي 

الماء

استباق المخاطر المناخية و تدبيرھا

...

...
،

العالقات الخارجیة

قوة المغرب االجتذابية

العالقات مع بلدان المغرب الكبير
و أفريقيا و أوروبا 

العالقات مع البلدان الصاعدة
و بلدان مجلس التعاون الخليجي 

البعد األطلسي و الھادي

الدبلوماسية االقتصادية
و الثقافية و المناخية 



القضايا الشاملة

العالقات الخارجیة

المغرب

منظومة فريدة لجمع المعلومات االستراتیجیة و معالجتھا و رسملتھا

تحويل المعلومات العمومية إلى معرفة لدعم اتخاذ القرار االستراتيجي

 يمكــن اســتعمال نظــام اليقظــة للمعھــد الملكــي للدراســات االســتراتيجية لحــل شــفرة التعقيــد. و ھــو يتكــون مــن
 عشــر محــاور اســتراتيجية، تضــم كل منھــا ثــالث مجــاالت مختلفــة لليقظــة االســتراتيجية، و ھــي : المغــرب،

.العالقات الخارجية للمملكة و القضايا الشاملة

 شــرع المعھــد الملكــي للدراســات االســتراتيجية فــي إرســاء نمــوذج جديــد لليقظــة، يضــم باإلضافــة إلــى كل مــن.
.اليقظة التوثيقية و االستراتيجية بعدا ثالثا : اليقظة االستشرافية المتقدمة



یة
راتیج

مجاالت الیقظة االست

البیئة
الحفاظ بشكل مستدام
على الرأسمال الطبیعي

ضمان االستقالل النسبي
في الموارد االستراتیجیة 

تدھور البیئة الطبیعیة

األمن
الحفاظ على الوحدة الترابیة

للمملكة 
مواجھة التھديدات العابرة

لألوطان 

اإلرھاب المنظم

التنمیة البشرية
تحمل الدولة للواجبات

األساسیة إزاء الساكنة 

جعل الرأسمال البشري
میزة تنافسیة للمغرب

التنمیة البشرية

الحكامة
محاذاة نظام الحكامة المغربي

مع المعايیر الدولیة 

إدماج المغرب في نظام
الحكامة الدولیة 

الحكامة الدولیة

التغیر المناخي

تأھیل البالد لمواجھة آثار
التغیر المناخي 

دعم الدبلوماسیة المناخیة
المغربیة 

التغیر المناخي

التنافسیة

إعادة النظر في نموذج
التنمیة المغربي

إنجاح اندماج المغرب
في االقتصاد العالمي

تطور العولمة

الھجرة
تدبیر الھجرة على المستوى

الداخلي و استقبال المھاجرين 

تطوير الھجرة الدائرية

الھجرات الدولیة

الجھوية

إنجاح التنمیة اإلقلیمیة

إرساء تعاون دولي المركزي

األقلمة

المعرفة

التوجه نحو مجتمع المعرفة

ضمان إدماج المغرب في
االقتصاد العالمي للمعرفة

الرأسمال الالمادي

المجتمع

فھم التحوالت المجتمعیة

دعم إشعاع الرأسمال
الثقافي المغربي 

تطور الثقافات و العقلیات
و أنماط العیش 



IRES.المنتدى

رؤى متقاطعة لفائدة االنفتاح واالبتكار

فضاء ھادئ للذكاء الجماعي حیث تولد و تتبادل الرؤى حول مستقبل المغرب

 يحتضــن المعھــد الملكــي للدراســات االســتراتيجية بوتيــرة أســبوعية مجموعــات عمــل متعــددة االختصاصــات
.من أصحاب القرار في القطاع العمومي و الخاص و الجامعيين و الفاعلين من المجتمع المدني





المعھد الملكي للدراسات االستراتیجیة،
كفاءات و مناھج و آلیات

ــددة ــاءات متع ــى كف ــاد عل ــد االعتم ــن طــرف المعھ ــا م ــم تناولھ ــي يت ــدة الت ــب دراســة اإلشــكاليات المعق  تتطل
 االختصاصــات و كــذا علــى مقاربــات و مناھــج مبتكــرة لرصــد و تحليــل تحــوالت الســياق العالمــي و اإلقليمــي

و الوطني و لإلحاطة بالرھانات و التحديات التي تشكلھا ھذه التحوالت بالنسبة للمغرب

 و ابتــداءا مــن ســنة 2013، خفــض المعھــد اســتعانته بالباحثيــن المشــاركين دون أن يأثــر ذلــك علــى إنتاجــه.
ــان تناســق أفضــل ــك، لضم ــج الدراســات و ذل ــن منطــق برام ــد ع ــي المعھ ــي تخل ــن ف  الســبب الرئيســي يكم

ألشغاله مع متطلبات القرار االستراتيجي

.

.



 تطور الموارد البشرية بالمعھد الملكي للدراسات اإلستراتیجیة

الباحثون المشاركون في أشغال المعھد

الباحثون الدائمون

مجموع الباحثین



تطوير الالمادي

عالمة الدول
الرأسمال الالمادي
المدينة الحساسة
االقتصاد البنفسجي

االقتصاد الذكي

اقتصاد المساھمة
النمو الشامل
االقتصاد األزرق
الھجرة الدائرية

الحكامة العالمیة

القوة الذكیة
القوة الناعمة

العدالة المناخیة
التھديدات المتجانسة

الرأسمال الرقمي

الھوية الرقمیة
السیادة الرقمیة

الدبلوماسیة الرقمیة
المعطیات المفتوحة

الیقظة االستشرافیة
و

التفكیر االستراتیجي

بعض المفاھیم المتقدمة
لدراسة ما ھو معقد 



J

Richesse globale et

capital immatériel 

Mai 2015

du Maroc 

Rapport stratégique
Rapport stratégique

Les transitions majeures

Rapport stratégique
Rapport stratégique

تقارير مؤسساتیة

تقارير استراتیجیة



 أدوات دقيقة و رسملة مهمة للمعلومات





المعھد الملكي للدراسات االستراتیجیة،
إشعاع ما وراء الحدود 

السیاسة الخارجیة

االنفتاح يفرضھا  التي  الكبرى  التحديات  تحليل  في  فعلية   كفاءة 
المتزايد للمغرب على الخارج

 إنجــاز عــدة تقاريــر تتعلــق بالعالقــات الدوليــة للمغــرب و بالقــدرة
 االجتذابيــة للبــالد (القــوة الناعمــة)، و كــذا باتفاقيــات التبــادل

.الحر التي أبرمتھا المملكة

.إنشاء دورات نقاش تتعلق بالعالقات الدولية و األمن اإلقليمي

التعاون و الدبلوماسیة الفكرية

ــات ــي المنتدي ــال ف ــة و حضــور فع ــود أجنبي ــم لوف ــتقبال منتظ  اس
 االقليمية و الدولية

إقامة عالقات وطيدة مع مراكز الفكر ذوي صيت دولي

تبادل بناء و موضوعي لآلراء حول القضايا االستراتيجية

.

مساھمة فعالة في المجھود الوطني للتواصل االستراتيجي للمغرب

.

.





املعهد املل	 للدراسات االسرتاتيجية

شارع الزيتون، حي الرياض الرباط - 10100، املغرب


	couv new 
	IRES AR RVB r

