
 

 

 االجتماعي الرابط حول الوطني البحث من الثانية النسخة إطالق

 االجتماعي الرابط حول الوطني البحث الثانية من النسخة نجازإشرع المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية في 

دعم ت أنمن شأنها  المغربي المجتمع حول محدثة دقيقة صورة رصدل ،1122 في أنجز يذال لكذ بعد، بالمغرب

 السياسات العمومية للمملكة. 
 

 البحرية حول الرهانات الجيوسياسية للفضاءات أشغال اللقاء الدولي وقائع صدارإ

الرهانات  فحصل خصص الذي الدولي، اللقاء هذا أشغال وقائعالمعهد الملكي للدراسات االستراتيجية  أصدر

 المتوسط األبيض البحر على التركيز مع البحرية، فضاءاتالالمتعلقة ب القانونية و كذا و البيئية و األمنية االقتصادية

 .األطلسي والمحيط
 

 
 

 أوروبا شمال دول مع المغرب عالقاتحول  دراسة الشروع في انجاز

 مقترحات وتقديم المتعددة، أبعادها يف أوروبا شمال دول مع المغرب عالقات وآفاق واقع تحليل إلى الدراسة هذه تهدف

 .المنطقة هذه في لمملكةل العامالتموقع  ساهم في تقويةمن شأنها أن ت الخارجية السياسةتخص 
 

 المغربية الصحراء قضيةل الراهنةا التطورات

 التغيرات التي يشهدها ضوء على لصحراءل الوطنيةتطورات القضية  بهدف فحص الدراسة شرع المعهد في اعداد هذه

 قدرة لتعزيز استراتيجية عمل خطوط اقتراحلى إباإلضافة  والمخاطر الفرص حيث من للمغرب، السياق الخارجي

 .الجنوبية أقاليمها في المشروعة احقوقه عن لدفاعل المملكة

 
 

 "التوثيقية اليقظة نشرة" من 6102 أبريل و مارس شهري عددي صدور

 باليقظااة الخاصااة الشااهرية المعهااد نشاارة ماان 1122 أبرياال و مااار  شااهري عااددي يتناااول

 أهاداف الحيوياة، الطاقاة مناخيا، الذكية الزراعة:  بينها من مواضيع بعدة تهتم تقارير التوثيقية،

 ...األيكولوجية األنظمة المستدامة، التنمية
 

 6102 مارس – التوثيقية اليقظة نشرة 
***** 

  6102 أبريل – التوثيقية اليقظة نشرة
 

 

 

 

 

 

 

 اليقظةالمعهد. 

 للتفكير ءالمعهد. فضا

 النشرة االخبارية
 3102 أبريل – مارس 23العدد 

http://www.ires.ma/documents_reviews/bulletin-de-veille-webographique-mars-2016/
https://twitter.com/ires_maroc
http://www.facebook.com/ires.maroc


 
 مساواة؟ أية: الكريم القرآن في والرجل المرأة

 أخالقيات إلى الذكر، السالف المؤلف مناقشة و لعرض خصصت التي و ،1122 مار  21 يومه الندوة هذه تطرقت

 .القرآن مبادئ الى استنادا بينهما المساواة تقر التي المبادئ و الجنسين بين العالقة
 

 أفريقيا في الجديدة األمنية التحديات

 جاديو تيديان شيخ السيد سعادة ،1122 مار  22 يومه أدارها التي الندوة خالل الموضوع هذا مناقشة تمت

(Cheikh Tidiane GADIO)،  األمني الوضع إلى النقاشات تطرقت قد و. لالستراتيجيات األفريقي المعهد رئي 

 الكفيلة السبل تحديد إلى باإلضافة اإلرهابي، التهديد لمواجهة المتخذة االجراءات فعالية مدى فحص تم كما أفريقيا في

 .بأفريقيا واألمن السلم لضمان
 

 شمولي عالم في المتحدة المملكة و المغرب بين العالقات لتعزيز آفاق أية

 1122 أبريل 21 يومه بالمغرب، المتحدة المملكة سفيرة ،( Karen BETTS)بيت  كارين السيدة سعادة ألقت

   األطراف المتعدد و الثنائي المستويين على تعزيزه وآفاق المملكتين بين التعاون واقع حول محاضرة بمقرالمعهد،

 
 مونتانا كرانس منتدىمشاركة المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية في 

 الملكي المعهد ساهم ،1122 مار  11 و 21 بين ما بالداخلة عقد الذي مونتانا كران  منتدىلالثانية  للنسخة كشريك

 للجلسة ملين، توفيق محمد السيد العام، مديره ترأ  خالل من المنتدى، هذا أشغال في بفاعلية االستراتيجية للدراسات

 أفق لفحص خصصت مستديرة، مائدةل ،البحث مدير ،تنشيط السيد سعيد موفتي و بأفريقيا، الطاقي لألمن المخصصة

 .األطلسي جنوب ضفتي دول بين التعاون
 

 "فكرال عاصفة تحالف" النسخة الثانية لمؤتمر في المعهد مشاركة

مار   12 ، يومهعيسى الثقافي مركز نظمه الذي المؤتمر أشغال في االستراتيجية للدراسات الملكي المعهد شارك

 ةمتعددال المقاربة خاللها من أبرز الذي ملين، توفيق محمد السيد العام، هلمدير مداخلة خالل من ،بالبحرين 1122

 .ياألمن مجالال في المغرب يعتمدها التي األبعاد
 

 بمراكش COP22 التكيف مع التغيرات المناخية في ظل المؤتمر العالمي حول المناخ

، قدم المدير 1122أبريل  21يومه  ، الذي نظمته جمعية رباط الفتح للتنمية المستدامةPrécop 22خالل اللقاء الرابع 

الشاملة للتغير المناخي و  مسألةالعام للمعهد الملكي للدراسات االستراتيجية، مداخلة تم من خاللها ابراز محددات ال

 مع التكيف تيجية بعيدة األمد مبنية علىلمجال و اقتراح رؤية استراا اهذ فيلمغرب اتسليط الضوء على نقاط ضعف 

 .يالمناخ تغيرال
 

 المستدامة؟ والتنمية البيئة بين التوفيق كيفية: المستدامة والتنمية أفريقيا

 التنمية حول الرباط لمؤتمر الثالثة النسخة في ،1122 أبريل 21 يومه ،االستراتيجية للدراسات الملكي المعهد شارك

 الرئيسية التحديات أبرزت ملين، توفيق محمد السيد العام، لمديره االفتتاحية الجلسة في مداخلة خالل من المستدامة،

 التنمية دعم في للمغرب مستقبليةوال الحالية المساهمة إلى باإلضافة المستدامة تنميتها ضوء على أفريقيا تواجه التي

  .بأفريقيا المستدامة
 

 االستراتيجية بالمعهد النرويجي للعالقات الدوليةندوة للمعهد الملكي للدراسات 

، بمقر المعهد 1122أبريل  12ألقى المدير العام للمعهد الملكي للدراسات االستراتيجية، السيد محمد توفيق ملين، يومه 

ها المغرب على نجزالكبرى التي أ ات( بأوسلو، محاضرة أبرزت أوراش اإلصالحNUPIالنرويجي للشؤون الدولية )

 ،البيئي، فضال عن أس  السياسة الخارجية للمملكة و و االقتصادي و االجتماعي و المجتمعي لمستوى السياسيا

 .المتوسطيو واألور األفريقي هابعد في خاصة

 
 ولندالب الخارجية للشؤون الدولة لنائبة كاتب للمعهد زيارة 

 زيارةب لبولندا الخارجية للشؤون الدولة كاتب ، نائبة(Joanna WRONECKA)رونيكا ف جواناقامت سعادة السيدة 

شمال أفريقيا و  منطقة في جيوسياسيةال التطوراتقد ركزت النقاشات على  و. 1122 مار  7 للمعهد يومه عمل

 السياسي على المستوى المغرب نجزهأ الذي التقدمكذا  و أوروباب الهجرة أزمةلى إباإلضافة  األوسط، الشرق

 .والمجتمعي واالقتصادي
 

 

 عمل تلقاءا

 أنشطة خارجية

 المنتدىالمعهد. 



 أوسلو جامعة في اإلسالمية الدراسات مركز نم ممثلمع  مناقشات

 ،1122 مار  2 يومه ،خبير بمركز الدراسات االسالمية بجامعة أوسلو ،(Brynjar LIAالسيد  برينجار ليا ) أجرى

 المتطرفة عن تصاعد التياراتمترتبة ال التهديدات حول ،مدير البحث بالمعهد ،السيد سعيد موفتي مع مناقشات

 .لها للتصدي الالزمة اتوالرافع
 

 للمعهد المستوى رفيع صيني وفدزيارة 

السيد  ،1122    مار  11 يومه االستراتيجية، للدراسات الملكي للمعهد العام المدير ملين، توفيق محمداستقبل السيد 

مرفوقا بوفد رفيع  الصيني، الشيوعي للحزب الدولية بالعالقات المكلف الوزيرنائب  ،(Liu HONGCAIليو هونغاي )

 الى باإلضافة آفاقه، و أفريقيا شمال و األوسط الشرق بمنطقة األمني لوضعا إلى النقاشات تطرقت قد و .المستوى

 .والدولي اإلقليمي المستويين على األمن و السلم في دعم ة المغربمساهم

 

 
 

 " ألرضية للكرة االيكولوجية البصمة حدة من للتقليل و المناخية التغيرات مع للتكيف سياسات أية" لقاء دولي حول

6102 مايو  
 

 تغيرالمتعلقة بال تحدياتال ضوءعلى  إنجازاتأية  :المستدامة التنمية أهداف" حول المتحدة ألمما-المعهد مشترك لقاء

 "؟يالمناخ

 6102 مايو
 

 دورة النقاش المتعلقة بالسفراء

 6102 يونيو
 

يجمع خبراء في االستشراف دولي لقاء  

 6102 زيوليو

 زوروا موقعنا على االنترنيت ,لمزيد من المعلوماتل

www.ires.ma 
 6102 © المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية
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