
 

 

 

 

 واآلفاق التحديات: أفريقيا غرب لدول االقتصاديةالمجموعة   إلى المغرب انضمام

 المتعلقة والتحديات القضايا  رصد إلى تهدف التي الدراسة، هذه اعداد في االستراتيجية للدراسات الملكي المعهد شرع

  الضوء إلقاء إلى باالضافة عنها، الناتجة اآلثار وتقييم أفريقيا، غرب لدول االقتصادية المجموعة إلى المغرب بانضمام

 .العضوية هذه إلنجاح المالئمة الظروف ضمان شأنها من التي واالقتصادية والسياسية الدبلوماسية الخيارات على
 

 العمومية: رهانات و توجهات السياسات  لتحول الرقميا

 السياسات فحص عبر الرقمي التحول إطار في المغرب تواجه التي التحديات و الرهانات رصد إلى الدراسة هذه تهدف

 الفرص اغتنام من المملكة تمكين أجل من إرساءها ينبغي التي االستراتيجيات إلى باإلضافة تفعيلها يجب التي العمومية

 .التحديث ولإلقالع   رافعة وجعلها الرقمنة تتيحها التي

 

 "التوثيقية اليقظة نشرة" من 2017 أبريل و مارس شهري عددي صدور

 باليقظة الخاصة الشهرية المعهد نشرة من 6102 أبريل و مارس شهري عددي يتناول

 واالقتصاد الدوليي واألمن اإلرهاب:  بينها من مواضيع بعدة تهتم تقارير التوثيقية،

 ... الرقمي والتحول الرقمي

 

 

 

 

 

محاضرة السيد المدير العام للمعهد الملكي للدراسات 

 للحسابات األعلى المجلس قضاةلفائدة  االستراتيجية

ألقى السيد محمد توفيق ملين، المدير العام للمعهد الملكي للدراسات 

قضاة المجلس األعلى للحسابات وذلك  لفائدةاالستراتيجية، محاضرة 

بعد تقديمه للمحة موجزة عن مهام المعهد و . 6102مارس  8 يومه

منهجية عمله، أبرز السيد المدير العام النتائج الرئيسية لبرامج 

كما تم التطرق إلى أولويات السياسات العمومية من . المعهددراسات 

 .منظور المعهد سواء بالنسبة للقضايا الوطنية أوالسياسة الخارجية
 

 اليقظةالمعهد. 

 للتفكير ءالمعهد. فضا

 النشرة االخبارية
 7102 أبريل و مارس –  38العدد 

 المنتدىالمعهد. 

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


 

 التطورات الراهنة لقضية الصحراء المغربية

 الستعراض  خصص القاء 6102 مارس 01 يومه  المعهد نظم

 الصحراء قضية عرفته الذي والداخلي الخارجي السياق تطورات

 ان شأنها من التي الرافعات مناقشة و األخيرة اآلونة في المغربية

 في المشروعة حقوقه عن أفضل بشكل الدفاع من المغرب تمكن

 .الجنوبية أقاليمه
 

 

 الذكاء اإلقليمي في خدمة التنمية الجهوية

 6102مارس  62و 62،يومي  المنظمة األيام الدراسية  إطار في

ببني مالل، من طرف جمعية أحمد الحنصالي للتنمية االقتصادية 

"الذكاء اإلقليمي في خدمة التنمية  موضوع  واالجتماعية حول

الجهوية" ، قدم السيد محمد توفيق ملين، المدير العام للمعهد الملكي 

تيجية للدراسات االستراتيجية مداخلة تطرقت لنظام اليقظة االسترا

للمعهد وسلطت الضوء على الدروس التي يجب استنباطها من أجل 

 .بناء نظام يقظة على المستوى اإلقليمي
 

 

أية رافعات لتعزيز تموقع الفاعليين االقتصاديين المغاربة 

 األفريقي االتحاد إلى المغرب عودة ضوء على أفريقيا، في

 إلى ،6102 أبريل 01 يومه المعهد نظمه الذي اللقاء، هذا تطرق

 حيت من ،بافريقيا المغاربة االقتصاديين الفاعلين  تجربة استعراض

 العريضة الخطوط رصد و المطروحة التحديات و القوة نقاط

 االعتبار بعين آخذا الفاعلين لهؤالء المستقبلية التنمية الستراتيجيات

 .األفريقي االتحاد إلى المغرب عودة خضم في المتاحة الفرص
 

 

العالقات بين المغرب و المملكة المتحدة : الواقع و األفاق 

 (Brexit) على ضوء البريكسيت

 األولية النتائج لمناقشة ندوة 6102 أبريل 60 يومه  المعهد نظم

 الى الندوة هده خالل النقاش تطرقوقد  .أعاله المذكورة للدراسة

 المباشرة اآلثار وتقييم أبعادها، جل في الثنائية العالقات تشخيص

 من المتحدة المملكة خروج عن الناجمة المغرب على المباشرة وغير

 لتمكين الرافعات بعض اقتراح الى باإلضافة االوروبي االتحاد

 .المتحدة المملكة مع الشراكة عالقات تعزيز من المغرب
 

 
 مونتانا كرانس ملتقى فعاليات في المعهد مشاركة

  الداخلة في عقد الذي مونتانا، كرانس لمنتدى الثالثة  النسخة فعاليات في المعهد شارك

 لمناقشة المستوى رفيعة لجنة العام المدير ترأس حيث ،6102 مارس 60 الى 02 من

 ضارع المعهد، في األبحاث مدير سعيد، مفتي السيد قدم كما. أوروبا إلى الهجرة موضوع

 .افريقياب الطبيعية الموارد تدبير حكامة حول
 

 بباريس الكتاب لمعرض 73 الدورة أنشطة في المعهد مشاركة

 62الى 62 بين ما انعقد الذي بباريس الكتاب لمعرض 12 النسخة في المعهد شارك

 على التعرف و المعهد أعمال آخر لعرض فرصة المشاركة هذه وكانت  ،6102 مارس

 .المعهد اختصاصات إطار في تدخل التي المجاالت في الحديثة المنشورات
 

 

 

 

 

 

 

 

 خارجية أنشطة



 النسخة الثانية من المؤتمر الدولي حول ارتقاء أفريقيا إلى مصاف الدول الصاعدة

شارك المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية في أشغال النسخة الثانية من المؤتمر 

الدولي حول ارتقاء أفريقيا إلى مصاف الدول الصاعدة الذي نظم بأبيدجان ما بين 

. و بهذه المناسبة، قدم السيد محمد توفيق ملين،المدير 6102مارس  11و  68

وء على التقدم الذي أحرزه المغرب في العام للمعهد مداخلة مكنت من تسليط الض

 .المجاالت السياسية والمؤسساتية واالقتصادية واالجتماعية والمجتمعية والبيئية

 االصالحات و المغرب تواجه التي التحديات الى المداخلة هذه تطرقت كما

 .لرفعها الضرورية
 

 الفكر عاصفة تحالف لندوة الرابعة النسخة

  نظمت التي والفكر عاصفة تحالف لندوة الرابعة النسخة أشغال في المعهد شارك

 خالل من واإلستراتيجية، السياسية للدراسات األهرام مركز طرف من القاهرةب

 الصلة ذات األبعاد متعددة قضايا عالج ولذي  للمعهد العام المدير قدمه عرض

 دعم في المغرب مساهمة  على أيضا الضوء سلط كما العربي القومي باألمن

 العربية للبلدان األولوية ذات المصالح

 من وفد طرف عن  االستراتيجية زيارة للمعهد الملكي للدراسات 

 Observer Research Foundation  الهندي األبحاث المركز

 المركز من وفد مع عمل لقاء ،6102 مارس 66 يوم للمعهد، العام المدير  عقد

 من يتكون ،Observer Research Foundation الهندي األبحاث

 هذه ومدير الرئيس نائب التوالي على جوشي وساجان ساران سمير السيدين

 بحث و المعهد مهام لعرض فرصة اللقاء هذا شكل قد و.  الهندية المؤسسة

 .المؤسستين بين التعاون إمكانيات
 

 األخضر الرأس جمهورية من وفد مع عمل لقاء

 ،6102 أبريل 2 يومه آلستراتيجية، للدراسات الملكي للمعهد العام المدير استقبل

 الرأس لجمهورية السابق والرئيس القيادة معهد رئيس بيريس، بيدرو السيد سعادة

 الرأس و المغرب من كل في التنمية أولويات على المناقشات وتركزت .األخضر

 مجال في المملكة طرف من المتبعة األبعاد المتعددة المنهجية كذا و األخضر

 .التطرف مكافحة

 
 

 7103 ماي

  االستشرافأشغال فريق العمل الدولي لخبراء 

 االفريقية االبحاث مراكز  -- االستراتيجية للدراسات الملكي المعهد االستراتيجي الحوار  

 7103 يونيو

 العالم في المغرب سمعة حول للدراسة األولية النتائج عرض 

 العمومية السياسات توجهات و رهانات: الرقمي التحول حول للدراسة األولية النتائج عرض 

 

 زوروا موقعنا على االنترنيت ,لمزيد من المعلوماتل

www.ires.ma 
 7102 © المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية
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 عمل تلقاءا

http://www.ires.ma/

