
 

 

 

 

 أفريقيا شرق و جنوب ودول المغرب بين العالقات

الحالة الراهنة  فحص تم من خاللها التي الدراسة، لهذه النهائي التقريرأنجز المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية 

التي من شأنها خارجية السياسة اقتراح بعض خيارات القات بين المغرب و دول جنوب و شرق أفريقيا و كذا الللع

 .التعاون بين المغرب و هذه المنطقة من القارةتنمية 
 

   ةوميالعمات السياسرهانات و توجهات : المغرب في االجتماعي والتماسك الفوارق

 الفوارق االجتماعية فيما يتعلق بالحد من الدولية التجارببعض لى إ ،دراسةال هذه من لثانيةا المرحلة تقرير تطرق

 . للمغرب بالنسبة المفيدة عبرال الستخالص ،االجتماعي التماسك على والحفاظ
 

 أية رافعات لبناء استراتيجية لعالمة المغرب؟

  .المغرب عالمة بناء من أجل والضعف القوة نقاط فحص إلى دراسةال هذه من خصص تقرير المرحلة األولى

 
 المغرب في العالم : التحوالت الرئيسية

 محاضرة، 1122مايو  12السيد محمد توفيق ملين، المدير العام للمعهد الملكي للدراسات االستراتيجية، يومه  لقىأ

خيارات السياسة  اقتراح الهيكلية للسياق الدولي و رصد التحوالتإلى تطرقت  مجلس التنمية و التضامن، نظمها

 التحوالت. هذهالكفيلة بمواجهة التحديات الناجمة عن الداخلية و الخارجية 
 

  للمعهد  اليقظة المتقدمةنظام 

من شأنها أن  مندمجة قاعدة معرفية على رتكزي يذال و ،المتقدمة يقظةبال ه المتعلقنظامل الهيكلية بنيةالالمعهد  أنجز

 .االستراتيجي القرار اتخاذ يدعمكاء استشرافي ذ تساهم في بلورة
 

 من "نشرة اليقظة التوثيقية" 5102 يونيو و مايصدور أعداد شهري 

من نشرة المعهد الشهرية الخاصة باليقظةة التوثيقيةة،  1122 يونيو و مايوشهري  يتناول عددي

 و المفتوحةة المعطيةات السةيبراني، األمةن الشةامل، النمةو تقارير تهتم بعدة مواضيع من بينهةا  

 .النظيفة الطاقة
 

5102 ماي – التوثيقية اليقظة نشرة   
***** 

  5102 يونيو – التوثيقية اليقظة نشرة
 

 

 

 

 

 

 اليقظةالمعهد. 

 للتفكير ءالمعهد. فضا

 النشرة االخبارية
 5102  يونيو – ماي – 27العدد 
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 تحديات الديمقراطيات في عالم سريع التغير

بشراكة مع معهد الدراسات السياسية و  ،1122مايو  12المنظمة يومه  هذه الندوة تطرقت

فيما يخص ترسيخ  امغرب و اسبانيالتجارب لى إ ،بإسبانياالدستورية التابع لوزارة الرئاسة 

 .قيم الديمقراطية و حقوق اإلنسان
 

 "الدولية المفاوضات من سنة 51  المناخ؟ تدبير" بعنوان ندوة لتقديم مؤلف

و  ،1122 مايو 12 قدت يومهع خالل الندوة التي ،يه أعالهإلالمؤلف المشار  تمت مناقشة

 في تفكيرال إلى باإلضافة الدولية المفاوضات من سنة عشرينفحص التي تم من خاللها 

العالمي حول المناخ المزمع انعقاده في دجنبر  ؤتمرعلى ضوء  الم ا المسلسلهذ رهانات

 .(COP 21)بباريس  1122
 

 
 موليأية شراكة في عالم شالمغرب و فرنسا: 

شارك المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية، في أشغال الندوة التي نظمها معهد العالقات الدولية و االستراتيجية، 

بين  العالقات آفاقواقع و ، الذي أبرز من خاللها للمعهد لمدير العاملمن خالل مداخلة  ،بباريس 1122مايو  4يومه 

   .موليعالم شفي  المغرب وفرنسا
 

 االجتماعي تنقلال وآفاق الفوارق االجتماعية

 االقتصادي المجلس نظمها التي العمل ورشة خالل ،1122 مايو 21 هيومالمعهد الملكي للدراسات االستراتيجية، قدم 

 .االجتماعي التنقل وآفاق الفوارق االجتماعية مداخلة حول، والبيئي واالجتماعي
 

المغرب في تدبير المخاطر  

 بشراكة مع الداخلية وزارة هتنظم عمل لقاء في ،1122 مايو 21يومه  ،شارك المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية

  .المغرب في تدبير المخاطر حول ،االقتصادية والتنمية التعاون منظمة
 

 االتحاد األوروبي"-عشر "المغرب  الحادي السنوي اللقاء

اللقاء، الذي نظمته مؤسسة  اهذأشغال خالل  ،1122مايو  12يومه  ،المدير العام للمعهدقدم السيد محمد توفيق ملين، 

من خاللها المحددات الرئيسية للعيش  وضحكونراد أديناور بشراكة مع جمعية الرباط الفتح للتنمية المستدامة، مداخلة أ

 .المشترك و للتماسك االجتماعي في المغرب
 

  جيوستراتيجية و اقتصادية بالنسبة للمغرب ؟ أي رهانات   آسيا:

بالدار  في أشغال المؤتمر الذي نظمه المعهد المغربي للعالقات الدولية ،شارك المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية

المترتبة عنها  ، من خالل مداخلة أبرزت المركزية الجيوستراتيجية آلسيا و الرهانات1122يونيو  21يومه  البيضاء

  بالنسبة للمغرب. 
 

 األوروبية الجوار سياسة إصالح

الندوة التي نظمتها بعثة االتحاد  في أشغال ،1122يونيو  22يومه  ،لبحث بالمعهد، مدير اسعيد موفتيالسيد  شارك

 .األوروبية الجوار سياسة إصالح حول ،األوروبي بالمغرب
 

 
للمعهد الملكي  (DAVID MCALLISTER) مكاليسترزيارة السيد دا فيد  

 للدراسات االستراتيجية

دا فيد جيمس  أجرى السيد ،1122مايو  12، يومه خالل زيارة قام بها إلى المعهد

السيد محمد  مع محادثات ،سابق ألماني مكاليستر، عضو البرلمان األوروبي و وزير

دور المغرب و  آفاق سياسة الجوار األوروبية حول، العام للمعهد توفيق ملين، المدير

 .في تعزيز التعاون و االستقرار على المستوى االقليمي
 

 ألفريقيا االقتصادية مع اللجنةلقاء عمل 

من  لك االجتماع، هذا في شارك وقد .التنمية برامج في الشباب قضايا إدماج حول ،1122 يونيو 4 يومه عمل لقاء عقد

 فتي،وم سعيد والسيد المتحدة األمم التابعة ألفريقيا االقتصادية جنةللبا ةإقليمي ةمستشار ،البشبيشي نجاح لاأم السيدة

  .الملكي للدراسات االستراتيجية المعهدب بحثلا مدير
 

 عمل تلقاءا

 أنشطة خارجية

 المنتدىالمعهد. 



 زيارة بعثة من مركز اإلمارات للدراسات و البحوث االستراتيجية

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

من مركز اإلمارات للدراسات و البحوث  رفيعة المستوى بعثة، 1122يونيو  2يومه 

 . المؤسستين بين التعاون آفاق. و قد ركزت النقاشات على االستراتيجية
 

 المستقبلية دراساتال منتدى ةرئيس مع لقاء

 منتدى ةرئيس حام،ل نسرين السيدة ،1122 يونيو 22 هيوم ،بالمعهدل ااستقبتم 

 الزيارة هذه شكلت ولمعهد الملكي للدراسات االستراتيجية. ا المستقبلية الدراسات

 المجاالت في المستقبلية الدراسات منتدى و لمعهدا بين التعاون فرصلرصد  فرصة

    .اليقظة االستشرافية ذلك في بما المشترك، االهتمام ذات
 زيارة سفيرة جمهورية التشيك بالمغرب للمعهد 

لمعهد بزيارة لالسيدة ميكايال فرونكوفا، سفيرة جمهورية التشيك بالمغرب،  قامت

و قد ركزت النقاشات على . 1122يونيو  12يومه  الملكي للدراسات االستراتيجية

االستراتيجية للمغرب باإلضافة إلى القضايا ذات مساهمة المعهد في دعم الخيارات 

االهتمام المشترك، بما في ذلك العالقات مع أوروبا والوضع األمني في منطقة 

 الساحل.
 

 اليونسكو لمنظمة اليقظة االستشرافية مدير لقاء مع 

، 1122 يونيو 12يومه  استقبل المدير العام للمعهد الملكي للدراسات االستراتيجية،

 .اليونسكو لمنظمة اليقظة االستشرافية مدير،  (RIEL MILLER) ميلر ريل السيد

 الستباقا ثقافة لتطوير المستقبلية الدراسات تعزيزسبل  إلىو قد تطرقت النقاشات 

 .العربي والعالم أفريقيا اكنةلس األمل زرع و

 
 

 الدولية حول صورة المغربلدراسة ل األولية لخالصاتاتقديم  حول ندوة

 5102يوليوز  5
 

 " لدعم العالقات بين المغرب و فرنسا آفاقأية  " حول فطارإ ندوة

 5102يوليوز  8
 

 " والدولي؟ اإلقليمي السياق تغيرات ضوء على جديدة رؤية أية  األوروبية الجوار سياسة " حول ندوة

 5102 شتنبر 01
 

 " المغرب في االجتماعي والتماسك الفوارق " ندوة

 5102 شتنبر 52

منشورات اتلقاءات و نقاش   المعهد برامج الدراسات  اليقظة االستراتيجية  
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