
 

 

 

 

 والفرص التحديات: األفريقي االتحاد إلى المغرب عودة

 االتحادعمل  آلياتو قوانين مجموعة واستعرض الجيوسياسية األفريقية دينامياتل أعاله مذكورال األولي التقريرتطرق 

داخل هذه  هيكلي بدور القيام من المغربية المملكة تمكين شأنها من المقترحات بعض التقرير دمق ،األخيرفي و. األفريقي

 .المنظمة

 
 دولي لخبراء االستشرافال للقاء فضاء المخصصلل اإلنترنت لىع النشر

 الفضاء وينفرد هذا .للمعهد اإللكتروني الموقع على قاءاتلال هذه من 6102و 6102 نسخل فضاء مخصص إنشاء تم

 .امعال طابعال ذاتتقديم الخالصات  عن فضال نسخة، كل أهدافو المعتمدة مقاربات ومنهجيات العمل عرضب

 "التوثيقية اليقظة نشرة" من 7102 وأكتوبر شتنبر شهري عددي صدور

 باليقظة الخاصة الشهرية المعهد نشرة من 6102 وأكتوبر شتنبر شهري عددي يتناول

 الفالحية اآلفاق العالم، في السكانية التوقعات: بينها من مواضيع بعدة تهتم تقارير التوثيقية،

 والنمو المناخي التغير البحر، اقتصاد واألتمتة، االصطناعي الذكاء ،6162 أفق في

 ...السوري للنزاع واالجتماعية االقتصادية اآلثار االقتصادي،
 

 

 

 

 تعزيزها وآفاق وكوريا المغرب بين التعاون عالقات

 للسياسات الكوري والمعهد االستراتيجية للدراسات الملكي المعهد عقد

 Korea Institute for International) الدولية االقتصادية

Economic Policy - KIEP )شتنبر 62 يومه مشتركا، لقاءا 

 عالقات حول المغرب، في كوريا جمهورية سفارة من بتعاون ،6102

 في تعزيزها وآفاق كوريا، وجمهورية المغربية المملكة بين التعاون

. المشترك االهتمام ذات الجغرافية والمناطق االقتصادية القطاعات

 للدراسات الملكي المعهد بين تفاهم مذكرة بتوقيع اللقاء هذا اختتم

 .الدولية االقتصادية للسياسات الكوري والمعهد االستراتيجية
 

 اليقظةالمعهد. 

 للتفكير ءالمعهد. فضا

 النشرة االخبارية
 7142 أكتوبر - شتنير –  14العدد 

 المنتدىالمعهد. 
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 غرب لدول االقتصادية المجموعة إلى المغرب انضمام

 واآلفاق والتحديات الرهانات: إفريقيا

 62 يومه االستراتيجية، للدراسات الملكي هدبالمع عقدت ندوة خالل تم

 بانضمام المتعلقة للدراسة األولية الخالصات مناقشة ،6102 أكتوبر

 هذه مكنت وقد. إفريقيا غرب لدول االقتصادية المجموعة إلى المغرب

 هذه إلى المغرب انضمام بعد ما وتحديات قضايا تحديد من الدراسة

 المغرب إدماج إنجاح إلى الرامية المقترحات بعض وتقديم المجموعة

 .االقليمي التجمع هذا داخل

 

 باألفضل لنحلم: االستحقاق مجتمع إلى الريع مجتمع من

 للمغرب

 االستراتيجية، للدراسات الملكي المعهد نظمها مستديرة مائدة خالل تم

 العالي عبد لمؤلفه أعاله المذكور الكتاب تقديم ،6102 أكتوبر 62 يومه

 المستويات على للريع المختلفة األشكال على اللقاء هذا ركز. بنعمور

 تؤثر أن شأنها من التي والدينية، واالجتماعية واالقتصادية السياسية

 تنفيذ وأهمية للمغرب، واالقتصادي االجتماعي االرتقاء على سلبا

 أحد يعتبر الذي االستحقاق، مجتمع إلى البلد انتقال لضمان اإلصالحات

 .القانون دولة سمات
 
 

 

 

 فعاليات في االستراتيجية للدراسات الملكي المعهد مشاركة

 "الفكر عاصفة تحالف" لندوة الخامسة النسخة

 فعاليات في االستراتيجية للدراسات الملكي المعهد شارك

 نظمها التي" الفكر عاصفة تحالف" لندوة الخامسة النسخة

 .7102 شتنبر 72 يومه بعمان العربي الفكر منتدى

 للمعهد العام المدير ملين، توفيق محمد السيد خاللها ألقى

 بأن فيها أبرز مداخلة االستراتيجية، للدراسات الملكي

 ومتحول متحرك طابع وذات ومركبة معقدة ظاهرة التطرف

 إجابة تستدعي ومكافحتها الوقت من مزيدا يتطلب فهمها وبأن

 المتخذة المبادرات مداخلته خالل من قدم كما. األبعاد متعددة

 والمؤسساتي الديني المستوى على المغربية المملكة طرف من

 ظاهرة مكافحة أجل من والتشريعي واألمني واالجتماعي

 .رفالتط
 

 

 اليوم في االستراتيجية للدراسات الملكي المعهد مشاركة

  للطاقة األول األلماني-المغربي

 اليوم في االستراتيجية للدراسات الملكي المعهد شارك

 72 يومه الرباط في عقد الذي للطاقة، األول األلماني-المغربي

 الضوء فيها سلط العام، لمديره مداخلة خالل من ،7102 شتنبر

 مسألة لمعالجة شامل ونهج األمد، طويلة رؤية أهمية على

 النجاح مفاتيح بعض على التركيز تم كما. الطاقي االنتقال

 اإلقليمي البعد وضع ضرورة وعلى الطاقي االنتقال لتحقيق

 .المغرب في الطاقي االنتقال قلب في
 

 

 

 خارجية أنشطة

 



 

 للدراسات الملكي للمعهد العام المدير السيد محاضرة

 و ((ICWAالعالمية للشؤون الهندي بالمجلس االستراتيجية

 Observer Research) الهندي التفكير بمركز كذلك

Foundation) 

 الملكي للمعهد العام المدير ملين، توفيق محمد السيد قدم

 للشؤون الهندي بالمجلس محاضرتين االستراتيجية، للدراسات

 Observer) الهندي التفكير بمركز وكذلك (ICWA)العالمية

Research Foundation) على وانفتاحه المغرب إقالع حول 

 وخبراء بحث ومدراء بارزة شخصيات بحضور وذلك العالم

 في المغرب أحرزه الذي التقدم ملين السيد أبرز. هنود

 واالجتماعية واالقتصادية والمؤسساتية السياسية المجاالت

 يتعين التي تقبليةالمس التحديات على الضوء سلط كما والبيئية،

 السياسة توجهات إلى أشار كما. لها التصدي المغرب على

 به يضطلع الذي الهام الدور وأوضح للمغرب الخارجية

 .أفريقيا في المغرب

 Lal Bahadur) طالب لفائدة محاضرة ثالث أيضا نظمت وقد

Shastri National Academy of Administration)، 

 المسؤولين كبار تدريب عن مسؤولة مرموقة مؤسسة وهي

 .الهنود

 

 

 رفيع تشيكي ووفد بالمغرب التشيك جمهورية سفير زيارة

 المستوى

 للدراسات الملكي للمعهد العام المدير ملين، توفيق محمد السيد استقبل

 الشؤون لجنة أعضاء من وفد ،6102 شتنبر 61 يومه االستراتيجية،

 الجمهورية ببرلمان الشيوخ لمجلس التابعة واألمن والدفاع الخارجية

 .بالمغرب التشيك جمهورية وسفير التشيكية،

 االهتمام ذات المواضيع على اللقاء هذا خالل النقاشات ركزت وقد

 السياسية بأبعادها الهجرة قضية يخص فيما سيما وال المشترك،

 من المتبعة الهجرة سياسات وعلى واألمنية واالجتماعية واالقتصادية

 .المجال هذا في البلدين طرف
 

 

 االستراتيجية للدراسات الملكي المعهد إلى فلورنسا عمدة زيارة

 عمدة ،(Dario Nardella) نارديال وداري السيد سعادة قام

 وذلك 7102 شتنبر 72 يومه المعهد إلى عمل بزيارة فلورنسا،

 .المستوى رفيع وفد برفقة

 واالقتصادي السياسي التقدم على النقاشات وركزت

 بين الثنائي التعاون تعزيز آفاق عن فضال للمغرب، واالجتماعي

 .وإيطاليا المغرب
 

 

 للهند االستراتيجية للدراسات الملكي المعهد من لوفد عمل زيارة

 يوم الهند إلى( IRES)االستراتيجية للدراسات الملكي المعهد من وفد توجه

( ICCR)ةالثقافي للعالقات الهندي المجلس من بدعوة ،6102 أكتوبر 8

 الستين بالذكرى االحتفال مع الزيارة هذه تزامنت. بالمغرب الهند وسفارة

 الهندية والجمهورية المغربية المملكة بين الدبلوماسية العالقات إلقامة

 جاللة سفير حضرها المستوى، رفيعة اجتماعات عدة لعقد مناسبة وكانت

  .مالكي محمد السيد بالهند، الملك
 
  

 

 

 عمل تلقاءا

 



 
 

 7102شتنبر 

 وإندونيسيا المغرب بين الثنائي التعاون حول محاضرة. 

 والفرص التحديات: األفريقي االتحاد إلى المغرب عودة" حول للدراسة األولية الخالصات لعرض ندوة." 

 زوروا موقعنا على االنترنيت ,لمزيد من المعلوماتل

www.ires.ma 
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