
 

 

 

 

 االستراتيجية للدراسات الملكي للمعهد المؤسساتي الكتيب

 يوضح الذي و ،(واإلسبانية اإلنجليزية و والفرنسية العربية) لغات بأربع تحريره تم الذي المؤسساتي كتيبه المعهد أنجز

 .عمله برنامج محاور و التنظيمي إطاره إلى باإلضافة أهدافه و المعهد مهام
 

   الدولي المستوى على المغرب سمعة حول دراسة

 و المغرب، سمعة حول دراسة ،"Reputation Institute" مع بشراكة االستراتيجية للدراسات الملكي المعهد أعد

 عشر من تتكون عينة إلى باإلضافة( G-8) الثمانية مجموعة دول لدى المملكة صورة سمات فحص من مكنت التي

  .نامية و ناشئة دول
 

 الطاقي االنتقال

 في الوطنية الخيارات فحص و بالمغرب الطاقة قطاع تشخيص إلى الدراسة، هذه من الثانية المرحلة تقرير تطرق

  .الدولي للسياق الهيكلية التحوالت و للبالد المستدامة التنمية متطلبات ضوء على الطاقة، مجال

 
 النظراء لمراجعة عمل ورشة

 للمحتوى النظراء لمراجعة خصصت عمل لقاءات ،5131 يوليوز 31 و 31 و 31 يومه للدراسات الملكي المعهد عقد

 .للمعهد االستراتيجية اليقظة بمجاالت المتعلقة للتقارير العلمي
 

   (CAFC) االستشارة و للتدريب األفريقي بالمركز ندوة

 يشهدها التي التغيرات حول مداخلة االستراتيجية، للدراسات الملكي بالمعهد البحث مدير موفتي، سعيد السيد قدم

 المركز نظمها التي الندوة خالل ذلك و األمني، و االقتصادي و السياسي المستوى على الدولي و االقليمي السياق

 .5131 غشت 52 يومه بالرباط االستشارة و للتدريب األفريقي
 

 "التوثيقية اليقظة نشرة" من 5102 غشت و يوليوز شهري عددي صدور

 التوثيقيدة، باليقظدة الخاصدة المعهدد نشدرة مدن 5131 غشدت و يوليدوز شدهري عدددي يتناول

 المنداخي الدذكاء االجتمداعي، والتماسدك الشداملة، التنميدة:  بينهدا من مواضيع بعدة تهتم تقارير

 .رقميال واالقتصاد
 

5102 غشت و يوليوز – التوثيقية اليقظة نشرة   

 
 

 

 

 

 

 

 اليقظةالمعهد. 

 للتفكير ءالمعهد. فضا

 النشرة االخبارية
 5102  غشت -يوليوز – 28العدد 
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 الدولي المستوى على المغرب سمعة

 المذكورة للدراسة األولية النتائج لعرض خصصت ندوة ،5131 يوليو 5 يومه المعهد عقد

 .الخواص الفاعلين بعض و مؤسساتيين فاعلين بحضور أعاله،

 

 
 

 ؟ فرنسا و المغرب بين العالقات لتعزيز آفاق أية

 فرايز تشارلز السيد سعادة أدارها التي اإلفطار ندوة خالل الموضوع، هذا مناقشة تمت

(Charles FRIES)، شخصيات بحضور ،5131 يوليوز 8 يومه بالمغرب، فرنسا سفير 

 وفرنسا المغرب بين التعاون وآفاق واقع فحص  اللقاء، هذا خالل تم قد و. فرنسية و مغربية

 .األطراف والمتعدد الثنائي المستويين على
 

 
 "الفكر عاصفة تحالف" مؤتمر في المعهد مشاركة

 مركز ظبي، بأبو 5131 شتنبر فاتح يومه نظمه الذي المؤتمر أشغال في االستراتيجية للدراسات الملكي المعهد شارك

 أبرز الذي ملين، توفيق محمد السيد للمعهد، العام للمدير مداخلة خالل من االستراتيجية، والبحوث للدراسات اإلمارات

   .العالمية القوى مع العربية الدول بعالقات المتعلقة الرهانات خاللها من
 

  اباد السالم االستراتيجية الدراسات معهد و االستراتيجية للدراسات الملكي المعهد بين تفاهم مذكرة

(ISSI) 

 المؤسستين بين التعاون عالقات دعم إلى تهدف تفاهم مذكرة اباد، السالم االستراتيجية الدراسات معهد و المعهد وقعا

 .المشترك االهتمام ذات المجاالت في
 

   
 للمغرب عمان سلطنة من وفد زيارة

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

 تم الزيارة، هذه خالل. عمان سلطنة من المستوى رفيع وفدا ،5131 غشت 58 يومه

 المحاور إلى باإلضافة اشتغاله طريقة و للمعهد الرئيسية المهام حول مداخلة تقديم

   .عمله برنامج إطار في تندرج التي الرئيسية

 
 

 السياق تغيرات ضوء على جديدة رؤية أية: األوروبية الجوار سياسة"  حول أديناور كونراد مؤسسة-المعهد لقاء

 " والدولي؟ اإلقليمي

 5102 شتنبر 01
 

 (NUPI) ليةالدو للشؤون النرويجي للمعهد العام المدير سيلقيها محاضرة

 5102 شتنبر 55
 

 منطقة في الجديدة األمنية الرهانات" حول االستراتيجية للدراسات المتوسطية المؤسسة-المعهد مشتركة ندوة

 "المتوسطي

 5102 أكتوبر 0
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