
 

 

 

 

 واآلفاق الواقع افريقيا: وجنوب المغرب بين العالقات

 بين العالقات وآفاق واقع فحص إلىفي اعداد هذه الدراسة، التي تهدف  االستراتيجية شرع المعهد الملكي للدراسات 

 الجيوقتصادية و الجيوسياسية لألوضاع االخيرة التحوالت ضوء على المتعددة، أبعادها في وجنوب افريقيا المغرب

 .العالمية و اإلقليمية
 

 العالم في المغرب سمعة حول دراسة

 حول للدراسة الثالثة النسخة ، "Institute Reputation"مع بشراكة االستراتيجية للدراسات الملكي المعهد أعد

 و (G-8) لدى دول مجموعة الثمانية 2017سنة  خاللو التي مكنت من فحص سمات صورة المملكة   المغرب سمعة

 وجودة التنمية ومستوى الحياة جودة: أبعاد ثالثة في تتمثل ،المعايير من مجموعة على ابناء ،الصاعدة الدول بعض في

 .المؤسسات

 

 االستشراف لخبراء الدولي الثانية للقاء النسخة

 لخبراء الدولي للقاء الثانية النسخة االستراتيجية للدرسات الملكي المعهد نظم

 واقتراح لرصد. المعهد بمقر 2102ماي 4 وصبيحة يوم 3و 2 يومي االستشراف

 التحديات رفع بهدف 2131 و 2017 بين ما الممتدة للفترة مبتكرة استراتيجيات

 آفق في هيكلية تحوالت ثالثة عن الناجمة التحوالت استباق و المستقبلية و الحالية

 االنفجار و اإلبداع العولمة؛ إطار في المشترك العيش : في المتمثلة و 2101

 .القيمة وخلق الشغل ؛الديموغرافي

 

من "نشرة اليقظة  7102يونيو  و يما شهري يصدور عدد

 التوثيقية"

من نشرة المعهد الشهرية الخاصة  2017 يونيو وي ماشهري  يتناول عددي

 الدولي واألمن اإلرهاب باليقظة التوثيقية، تقارير تهتم بعدة مواضيع من بينها :

 ... الرقمي والتحول الرقمي واالقتصاد
 

 

 

 

 

 

 

 

 اليقظةالمعهد. 

 للتفكير ءالمعهد. فضا

 النشرة االخبارية
 7102 يونيو و ماي –  93العدد 

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


 

 

 الغد عالم تحديات حول ندوة

 االستشراف، لخبراء الدولي للقاء الثانية الدورة فعاليات هامش على

 المغربية، للمملكة الوطنيةبالمكتبة  ،2102 ماي 4 يومه المعهد نظم

 بحضور وذلك" الغد لعالم الكبرى التحوالت استباق"  حول ندوة

 القطاع عن وممثلين بالمغرب، المعتمد الدبلوماسي السلك أعضاء

 خبراء و المدني المجتمع من فاعلين عن فضالوالخاص  العمومي

 .أكاديميين
 

 

ما هي االستراتيجيات المبتكرة لمعالجة التحديات الهيكلية 

 للتنمية في أفريقيا؟

، نظم المعهد الملكي 2102في إطار التحضير لتقريره اإلستراتيجي 

، لقاء ضم مسؤولين 2102ماي  00للدراسات اإلستراتيجية، يومه 

ناولت بعض مؤسسات الفكر والرأي اإلفريقية. وت كبار وخبراء من

النقاشات خالل هذا اللقاء التحديات الهيكلية التي تواجه أفريقيا 

واالستراتيجيات من أجل التصدي لها لتسريع وتيرة التقدم والتنمية في 

 القارة.
 

 

 للعولمة؟ مستقبل أي: القوميات صعود

شارك المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية في أشغال المنتدى 

السنوي للمعهد المغربي للعالقات الدولية، الذي نظم بالدار البيضاء 

حول "صعود القوميات: أي مستقبل  2102ماي  21و 01يومي 

للعولمة". وقد قدم مدير البحث بالمعهد، السيد سعيد موفتي، مداخلة 

رات الهيكلية للنظام العالمي والرهانات والتحديات أبرز من خاللها التغي

بالنسبة للمغرب وكذا روافع السياسة الداخلية والخارجية التي ستمكن 

 .المملكة من تعزيز موقعها في العولمة
 

 

 حول الدراسة من الثالثة للنسخة األولية النتائج عرض

 المغرب سمعة

، 2102يونيو  02 نظم المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية، يومه

، ندوة لعرض النتائج األولية "Reputation Institute"بشراكة مع

للنسخة الثالثة من الدراسة حول سمعة المغرب على المستوى 

والخاص  العام القطاعين عن ممثلينالخارجي والداخلي، بحضور 

 .إلى خبراء في القضايا المتعلقة بعالمة البالد باإلضافة
 

 

للدراسة حول التحول الرقمي:  األوليةالنتائج  عرض

 العمومية وتوجهات السياساترهانات 

 النتائج لعرض ، خصصت2102 يونيو 00 يومه عقدت التي الندوة،

 على الضوء تسليط من مكنت وقد أعاله، المذكورة للدراسة األولية

 العصر إلى انتقاله ظل في المغرب تواجه التي والتحديات القضايا

 تمكين أجل من إرساءها ينبغي التي االستراتيجيات وكذلك الرقمي

 لإلقالع رافعة وجعلها الرقمنة تتيحها التي الفرص اغتنام من المملكة

 .والتحديث
 

 

 لإلدارةزيارة مجموعة من طلبة المدرسة الوطنية العليا 

 االستراتيجية للدراسات الملكي للمعهد

 الوطنية العليا لإلدارةقام أربعون طالبا من الفوج األول للمدرسة 

(ENSA)  بزيارة المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية، وذلك يومه

. خالل هذه المناسبة، قدم السيد محمد توفيق ملين، 2102يونيو  21

اتخاذ  دعمالمدير العام للمعهد عرضا حول مهام المعهد ودوره في 

القرار االستراتيجي وكذا الوسائل واألدوات التي يتوفر عليها المعهد 

 .فيما يخص تحليل السياسات العمومية

 المنتدىالمعهد. 



 

 

 

زيارة للمعهد الملكي للدراسات االستراتيجية من طرف 

 بالمغرب الجنوبية كوريا سفير  سعادة

استقبل المدير العام للمعهد الملكي للدراسات االستراتيجية، السيد 

، سعادة سفير كوريا الجنوبية 2102ماي  02محمد توفيق ملين، يومه 

هذا  وقد شكل .(Dongsil PARK). بالمغرب، السيد دونغسيل بارك

، خاصة تلك لى القضايا ذات االهتمام المشتركاللقاء فرصة للتطرق إ

 يوسياسية وبالقضايا الشاملة.المتعلقة بالج
 

 

 The Royal United Services وفد مع عمل اجتماع

Institute (RUSI)  

 2102 ماي 23 موفتي، مدير البحث بالمعهد، يوم أجرى السيد سعيد

 The. ب المساعد المدير ،Jonathan EYAL  السيد مع مناقشات

Royal United Services Institute  اللقاء هذا خالل وقد تم 

 اإلهتمام ذات القضايا في المعهدين بين التعاون إمكانيات مناقشة

 .المشترك
 

 

 كوري وفد مع عمل اجتماع

 Nam-sik IN السيد برئاسة كوري وفد قام ،2102 ماي 24 بتاريخ

. للمعهد عمل بزيارة بكوريا، للدبلوماسية الوطنية االكاديمية في أستاذ ،

 في البحث مدير ،موفتي سعيد السيد مع جرت التي المناقشات وخالل

 الوضع على تطور المناقشات ركزت اللقاء، هذا وخالل  المعهد،

 األمن على وتأثيرها األوسط الشرق منطقة في والسياسي االجتماعي

  .والدولي اإلقليمي
 

 

 

 زيارة سفير جمهورية مصر العربية بالمغرب للمعهد

االستراتيجية، السيد  استقبل المدير العام للمعهد الملكي للدراسات

، سعادة السيد أحمد إيهاب 2102يونيو  6محمد توفيق ملين، يومه 

 .جمال الدين، سفير جمهورية مصر العربية بالمغرب

 دعممراكز الفكر في  مساهمة شكل هذا اللقاء فرصة للتطرق لدور و

الخيارات االستراتيجية، اعتمادا على تجربة المعهد الملكي للدراسات 

 .اتيجيةاالستر
 

 

 للمعهد المستوى رفيع صيني وفد زيارة

 الخاص المبعوث السفير ، GONG Xiaosheng السيد سعادة قام

 بزيارة المستوى، رفيع بوفد مرفوقا األوسط، الشرقب الصينية للحكومة

 بالخصوص الناقشات وتركزت .2102 يونيو 01 يومه للمعهد عمل

 ..األوسط الشرق في لألوضاع األخيرة على التطورات

 

 

 أمريكازيارة السيد باولو نيفيس، رئيس معهد تعزيز وتنمية 

 االستراتيجية للدراسات الملكي للمعهد الالتينية

استقبل السيد محمد توفيق ملين، المدير العام للمعهد الملكي للدراسات 

 Paulo) ، السيد باولو نيفيس2102يونيو  01االستراتيجية، يومه 

NEVES)، خالل هذا اللقاء،  .الالتينية أمريكا وتنمية تعزيز معهد رئيس

تطرقت النقاشات الى مهام وطريقة عمل المعهد الملكي للدراسات 

 .المعهدينبرنامج شراكة بين  وإمكانيات وضعاالستراتيجية 
  

 

 

 عمل تلقاءا

 



 

 
 

 7102 يوليوز

 بعنوان كتاب ومناقشة تقديم " Afriques: Entre puissance et vulnérabilité " " لكاتبه Philippe 

HUGON  

 العربي العالم في الجيوسياسية لألوضاع األخيرة التطورات 

 7102 شتنبر

 أفريقيا غرب لدول االقتصادية المجموعة إلى المغرب انضمام حول للدراسة األولية النتائج عرض 

 السفراء - ندوة 

 زوروا موقعنا على االنترنيت ,لمزيد من المعلوماتل

www.ires.ma 
 7102 © المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية

 

 

 

 المذكرة

http://www.ires.ma/

