
 

 

 

 

  واآلفاق الواقع:  المتحدة والمملكة المغرب بين العالقات

 المملكة مع المغربية العالقات وآفاق حالة استعراض الدراسة، لهذه المؤقت التقرير خالل من المعهد، حاول

 هذا مع التعاون إمكانات تعبئة شأنها من التي المقترحات بعض أيضا قدم كما. المتعددة أبعادها في المتحدة

 .آالستراتيجي الشريك
 

 األفريقي لالتحاد المغرب عودة

 التي المقترحات وتقديم إشتغالها آليات و  األفريقي لالتحاد القانونية المنظومة دراسة إلى  الدراسة، هذه تهدف

 .األفريقية المنظمة ذاخل محوري دور لعب من المملكة تمكن أن شأنها من

 

 "التوثيقية اليقظة نشرة" من 7102يناير و فبراير  شهري عددي صدور

 باليقظة الخاصة الشهرية المعهد نشرة من 7102 فبراير و يناير شهري عددي يتناول

 مناخيا، الذكية الزراعة المناخ، تغير:  بينها من مواضيع بعدة تهتم تقارير التوثيقية،

 ...والتطرف اإلرهاب األيكولوجية، األنظمة المستدامة، التنمية أهداف الحيوية، الطاقة

 

 

 

 

 

 ؟ وإيطاليا المغرب بين العالقات لتعزيز آفاق أية

 07 يومه بالمغرب، إيطاليا سفير ،ناتالي روبيرتو السيد سعادة أدار

 نقاش دورة االستراتيجية، للدراسات الملكي المعهد بمقر ،7102 يناير

 ظل في اإليطالية المغربية العالقات لتعزيز آفاق أية"  موضوع حول

 أولويات على اللقاء، هذا خالل النقاشات وركزت". ؟ شمولي عالم

 وعلى األطراف المتعدد النظام داخل اإليطالية الخارجية السياسة

 على كذا و المتوسطي، الفضاء مستوى على خاصة اإلقليمي، المستوى

 .تعزيزها وآفاق وإيطاليا المغرب بين الشراكة عالقات خصائص
 

 اليقظةالمعهد. 

 للتفكير ءالمعهد. فضا

 النشرة االخبارية
 7103فبراير  –يناير  – 73العدد 

 المنتدىالمعهد. 

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


 

 ضوء على المتحدة والمملكة المغرب بين العالقات

 (BREXIT) األوروبي االتحاد من األخيرة هذه خروج

 لقاء 7102 يناير 72 يومه االستراتيجية للدراسات الملكي المعهد نظم

 أسس فهم في تمثلت مترابطة جوانب ثالث فحص إلى اللقاء هذا تطرق

(BREXIT)على عنه الناجمة األبعاد المتعددة االنعاكاسات رصد و 

 األوروبي البناء وعلى الخصوص وجه على األوروبية االقتصاديات

 على المباشرة وغير المباشرة آثاره فحص أخيرا و عامة، بصفة

 .المغرب
 

 

 للدراسات الملكي للمعهد العام المدير مداخلة

 حول اإلسبانية الدبلوماسية باألكاديمية االستراتيجية

 األوروبية الجوار سياسة

 المنطقة بلدان تواجهها التي المشتركة والتحديات للرهانات تقديمه بعد

 للدراسات الملكي للمعهد العام المدير قام متوسطية، األورو

 ألقاها، التي المداخلة خالل من ملين، توفيق محمد السيد االستراتيجية،

 بإبراز اإلسبانية، الدبلوماسية األكاديمية بمقر ،7102 فبراير 01 يومه

 هذه وضع اقترح كما. األوروبية الجوار ياسةلس والضعف القوة نقاط

 .المعنية البلدان جميع بين مشترك حضاري مشروع إطار في السياسة
 

 

 األفريقي لالتحاد المغرب عودة

 7102 فبراير 71 يومه االستراتيجية للدراسات الملكي المعهد نظم

 المغرب عودة ترافق التي التحديات و الفرص لرصد خصص لقاءا

 تسمح أن شأنها من التي المقترحات بعض وتقديم اإلفريقي لإلتحاد

 األفريقية الوحدة منظمة في محوري دور لعب للمملكة

 

 

 الثاني التجاوز على اإلجابة ونحن: الصين

 والعلو، هللا فتح الدكتور مؤلف مناقشة و لعرض الندوة هذه تطرقت

 وأولوياتها للصين والجيوسياسي الجيوقتصادي التموقع لمناقشة

 .المغرب مع عالقاتها وآفاق أفريقيا، في االستراتيجية

 

 

 ؟ والهند المغرب بين العالقات لتعزيز آفاق أية

 سفيرة ،( Dr. Kheya BHATTACHARYA)  السيدة سعادة ألقت

 حول محاضرة بمقرالمعهد، 7102 فبراير 72 يومه بالمغرب، الهند

 المناطق لتشمل نطاقها توسيع وآفاق البلدين بين التعاون واقع

 .المشترك االهتمام ذات والمجاالت

 بعثة رئيس ,Pascal Mauchle)(   السيد الملكي للدراسات االستراتيجية من طرفزيارة للمعهد  

 بالمغرب( RCIC) األحمر للصليب الدولية اللجنة

 اللجنةبعثة  رئيس موكل باسكال السيد ،7102 يناير 72 بتاريخ  للمعهد العام المدير مولين توفيق محمد السيد استقبل

 المشاريع في المحرز التقدم على اإلجتماع، خالل ،المحادثات ركزت.  بالمغرب (CIRC) األحمر للصليب الدولية

 في األحمر للصليب اإلنسانية األنشطة سياق في المعهد يقدمه أن يمكن الذي والدعم بالمغرب األحمر للصليب الدولية

 .والمنطقة المغرب
 

 

 

 عمل تلقاءا



 المستشارين مجلس من وفدزيارة 

 فرصة في النظر على االجتماع ركز ،و7102 يناير 20 بتاريخ المستشارين مجلس من وفد للمعهد العام المدير استقبل

 .البرلمانية والدبلوماسية الخارجية السياسة على التركيز مع الطرفين، بين العالقات تطوير
 

، سفيرة  Kheya Bhattacharyaزيارة للمعهد الملكي للدراسات االستراتيجية من طرف الدكتورة

 بالرباطالهند 

استقبل المدير العام للمعهد الملكي للدراسات االستراتيجية، السيد محمد توفيق 

، سفيرة الهند Kheya Bhattacharya ، الدكتورة7102فبراير  7ملين، يومه 

 .بالرباط، التي كانت مرفوقة بوفد من السفارة

كذا على وركزت النقاشات خالل هذا اللقاء على العالقات بين المغرب والهند و 

القضايا الشاملة، خصوصا تلك المتعلقة باألمن والتنمية البشرية. كما تم عرض 

المهام و المحاور الرئيسية التي تندرج في إطار برنامج عمل المعهد الملكي 

 .للدراسات االستراتيجية

 
 

  7102مارس 

  المغربية الصحراء قضيةل الراهنة التطوراتاجتماع الخبراء بشأن 

 بالداخلة مونتانا كرانس لمنتدى الثالثة الدورة فعاليات في المعهد مشاركة 

 7102أبريل 

 العالقات بين المغرب والمملكة المتحدة على ضوء خروج هذه األخيرة من المتعلقة ب للدراسة األولية النتائج مناقشة

 ،(BREXIT) االتحاد األوروبي

 االجتماعي الرابط حول الوطني البحث من الثانية النسخة نتائج ألهم عرض 

 زوروا موقعنا على االنترنيت ,لمزيد من المعلوماتل

www.ires.ma 
 7102 © المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية

 

 

 

 المذكرة

http://www.ires.ma/

