
 

 

 

 

 ألفريقيا المخصص 8102 بانوراما

 اإلنسانية مهد ،ألفريقيا المخصص التقرير هذا من األول الجزء إعداد اإلستراتيجية للدراسات الملكي المعهد أنهى

 وكذا المؤسسات والمناطق اإلحيائية الشعوب إلى التقرير من الجزء هذا في االهتمام يوجه كما. والعالمية والحضارات

 .اإلفريقية
 

 اآلفاقو الرهاناتأفريقيا: لدول غرب  القتصاديةاانضمام المغرب إلى المجموعة 

 المجموعة إلى المغرب بانضمام المتعلقة التحدياتو الرهانات معالجة إلى الدراسة لهذه المؤقت التقرير يهدف

 الناجح االنضمام بضمان الكفيلة االستراتيجية السياسات تحديد من التقرير هذا مكن وقد .أفريقيا غرب لدول االقتصادية

 .اإلقليمي التجمع هذا في للمملكة
 

 الخليجي التعاون مجلس ودول المغرب بين االستراتيجية الشراكة

 للوضع األخيرة التطورات رصد إلى تهدف التي الدراسة، هذه االستراتيجية للدراسات الملكي المعهد أطلق

وذلك  الخليجي التعاون مجلس دول مع المغرب عالقات تقييم وكذا إلى الخليج، لمنطقةوالجيواقتصادي  الجيوسياسي

 هذه تعزيز أجل من الخارجية للسياسة مقترحات تقديم إلى باإلضافة الطرفين بين االستراتيجية الشراكة إبرام منذ

 .الشراكة

 

من "نشرة اليقظة  8102 غشت و يوليو شهري يصدور عدد

 التوثيقية"

من نشرة المعهد الشهرية الخاصة  2017 غشت و زيوليوتناول عدد شهري ي

 تهتم بعدة مواضيع من بينها : استشرافيةتقارير  ملخصاتباليقظة التوثيقية، 

 و الرقمي التحول و 0.4الصناعة و التصنيع و الغذائي والنظام المناخي التغير

 …األبعاد ثالثية الطباعة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليقظةالمعهد. 

 للتفكير ءالمعهد. فضا

 النشرة االخبارية
 7402 غشت -يوليوز  –  04العدد 

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


 

 

 فريقيا: كيفية بنائه؟أمستقبل مشترك بين أوروبا و

شارك المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية في أعمال منتدى كرانس 

 8إلى  5، الذي عقد في برشلونة من (Crans Montana) مونتانا

، من خالل مداخلة لمديره العام، السيد محمد توفيق ملين. 7402يوليوز

أوروبا  هذه المداخلة التحديات المشتركة التي تواجه وقد أبرزت

التي من شأنها تعزيز إمكانات  السياسات على وسلطت الضوء فريقياأو

للمغرب في هذا  الفعالةالشراكة بين القارتين، فضال عن المساهمة 

 .المجال
 

 

 الخليج منطقة في الجيوسياسي وضعلل الحديثة التطورات

 7402 زيوليو 07 يومه الستراتيجية للدراسات الملكي المعهد نظم

 وتقييم الخليج أزمة فهمل خصصتوتفكير استراتيجي  عمل ندوة

 كما. والدولي اإلقليمي الصعيدين على المباشر وغير المباشر تأثيرها

 .األزمة هذه حل في المساهمة في مغربال دور االجتماع تناول

 
 

 

 

 المغرب قدرة االستراتيجية: تعزيز للدراسات الملكي المعهد

 والتكيف والتوقع التحليل حيث من

 عددها في بباريس المعادن مدارس لمهندسي الفرنسية المجلة نشرت

 التكوين قضية تتناول والتي ،7402 يونيو/ ماي لشهري 090

 للمعهد العام المدير لين،م توفيق محمد السيد مع استجوابا المستمر،

 للدراسات الملكي المعهد " بعنوان االستراتيجية، للدراسات الملكي

 ".والتكيف والتوقع التحليل حيث من المغرب قدرة تعزيز: الستراتيجيةا
 

 

من طرف  الستراتيجيةازيارة للمعهد الملكي للدراسات 

 الهند بالرباط سفيرة ،باتاشرية خيا الدكتورة

 22 يومه االستراتيجية للدراسات الملكي للمعهد العام المدير ستقبلا

 على .بالرباط الهند سفيرة ، باتاشرية خيا  الدكتورة ، 7402 يوليو

 تدعو الهند حكومة من رسالة السفيرة سعادة قدمت الزيارة، هذه هامش

 الفكر ومراكز بالمؤسسات عمل بمهمة للقيام للمعهد العام المدير

 .الهندية
 

 

 طرف من االستراتيجية للدراسات الملكي للمعهد زيارة

 الصين لجمهورية ومفوض العادة فوق سفير ،لي لي السيد

 المغرب لدى الشعبية

 الصين لجمهورية ومفوض العادة فوق سفير ،لي لي السيد سعادة قام

 المعهد إلى عمل بزيارة ،7402 غشت 72 يومه المغرب لدى الشعبية

 إمكانيات على المناقشات وركزت. االستراتيجية للدراسات الملكي

 سنة في االحتفال بمناسبة والصين، المغرب بين الفكري التعاون تعزيز

  .البلدين بين الدبلوماسية العالقات إلقامة الستين بالذكرى 7408
 
  

 
 

 شتنبر 8102

 حول الدولية االقتصادية للسياسة الكوري والمعهد ةاالستراتيجي للدراسات الملكي المعهد بين المشتركة الندوة 

 الجنوبية وكوريا المغرب بين التعاون عالقات

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

HUGON  

 المذكرة

 المنتدىالمعهد. 

 عمل تلقاءا

 



  2017أكتوبر

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

 زوروا موقعنا على االنترنيت ,لمزيد من المعلوماتل

www.ires.ma 
 7102 © المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية

 

 

 

http://www.ires.ma/

