
 

 

 

 

 ألفريقيا الخرائطي لألطلس األولى النسخة
، الذي يتطرق الى التنمية 8102في إطار إعداد المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية لتقريره االستراتيجي لعام 

االفريقية التي تحظى بمكانة بارزة في برنامج عمل دراسات المعهد، انجز هذا االخير النسخة األولى الذاتية للقارة 

 .لألطلس الخرائطي ألفريقيا
 

تهدف النسخة األولى من هذا األطلس الخرائطي إلى فك تشفير أفريقيا وإلى فهم أفضل للواقع األفريقي وللديناميات 

 .األفريقيالحالية بعد عودة المغرب لالتحاد 
 

يدخل ضمن عدة محاور أبرزها مكانة أفريقيا في العالم وكذا وضعية البلدان  بيانا خرائطيا 081يشمل هذا األطلس 

االفريقية في مختلف أبعاد التنمية البشرية. كما تم التركيز أيضا على القضايا الشاملة السيما الحكامة و األمن و 

 .التغيرات المناخية و األمن الغذائي والهجرة

 

 "التوثيقية اليقظة نشرة" من 8102 فبراير يناير  شهري عددي صدور

من نشرة المعهد الشهرية الخاصة باليقظة  8102 يناير و فبراير شهري ييتناول عدد

و التنمية المستدامة و  حكامة المقاوالت :التوثيقية، تقارير تهتم بعدة مواضيع من بينها

 .الرقمي.. االقتصادو االصطناعي والذكاءالفوارق االجتماعية و االستشراف االقتصادي و  

 

 

 

 

 و تحدباتها رهاناتها،:  افريقيا في الهجرة قضية

 معالجتها شأنها من التي االستراتيجيات

في اطار التفكير االستراتيجي حول القضايا الشاملة، نظم المعهد الملكي 

، بالتعاون مع مؤسسة 8102يناير  10للدراسات االستراتيجية، يومه 

كونراد أديناور، لقاءا علميا حول قضية الهجرة في افريقيا : رهاناتها، 

 .تحدباتها و االستراتيجيات التي من شأنها معالجتها

من خالل تنظيم هذا اللقاء إلى المساهمة في التفكير يهدف المعهد 

االستراتيجي حول الهجرة، في الوقت الذي اختير فيه المغرب لتنسيق 

عمل االتحاد األفريقي حول موضوع الهجرة باإلضافة إلى تولي 

المملكة، إلى جانب ألمانيا، رئاسة المنتدى العالمي للهجرة والتنمية و 

للمؤتمر الدولي للهجرة الذي سيعتمد  8102 دجنبركذا استضافتها في 

 .خالله الميثاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة و المنظمة و المنتظمة
 

 اليقظةالمعهد. 

 للتفكير ءالمعهد. فضا

 النشرة االخبارية
 8102 فبراير – يناير  –  34العدد 

 المنتدىالمعهد. 

http://www.ires.ma/forums/question-migratoire-afrique-enjeux-defis-strategies-de-reponse/
https://twitter.com/ires_maroc
http://www.facebook.com/ires.maroc


 

 البرازيل و المغرب بين العالقات تعزيز آفاق

 José Humberto) كروز بريطو دي امبرطو خوسيه السيد ادار

DE BRITO CRUZ)، بالمغرب، للبرازيل الفيدرالية الجمهورية سفير 

 و المغرب بين العالقات آفاق حول ندوة ،8102 يناير 01 يومه

 .البرازيل

 بين التعاون لعالقات األخيرة التطورات مناقشة الندوة هذه خالل تمت 

 االقتصادي و السياسي الميدان في تعزيزها آفاق و البرازيل و المغرب

 .الجامعي و التفافي و

 الرافعات بينها، من أخرى جوانب مناقشة الى الندوة هذه تطرقت كما

 جنوب منطقة لبناء موضوعية أجوبة تقديم على القادرة االستراتيجية

 .األطلسي المحيط
 

 

 لدول التعاون ومجلس المغرب بين االستراتيجية الشراكة

 الخارجية السياسة توجهات و تحديات:  العربي الخليج

 ،8102 فبراير 82 يوم االستراتيجية، للدراسات الملكي المعهد عقد

 الشراكة:  حول للدراسة األولية النتائج لمناقشة خصصت ندوة

:  العربي الخليج لدول التعاون ومجلس المغرب بين االستراتيجية

 .الخارجية السياسة توجهات و تحديات

 حصيلةمكنت هذه الدراسة من تقييم الوضع السائد في منطقة الخليج و 

 الشراكة ابرام منذ يالخليجمجلس التعاون  دول و المغرب بين العالقات

 التي الممكنة السبل أفضل استكشفت كما. الطرفين بين االستراتيجية

 التعاون مجلس دول مع عالقاته بتعزيز للمغرب تسمح أن شأنها من

 حول تحوم التي والشكوك الخليج أزمة من الرغم على الخليجي،

 .األوسط الشرق مستقبل
 

 

 الدولية العالقات قانون و الصحراء قضية

 أكتوبر 82 يوم االستراتيجية، للدراسات الملكي المعهد نظم

:  بعنوان كتاب مناقشة و لعرض خصصت ندوة ،8102

 األستاذ لمؤلفه الدولية، العالقات قانون و الصحراء قضية

 .السرغيني شوقي

 قضية تحديات و آفاق لمناقشة فرصة الندوة هده وشكلت

 .الدولي القانون منظور من المغربية الصحراء
 

 
 

 

 

 للمعهد المستوى رفيعة دووف زيارة

 للدراسات الملكي للمعهد العام المدير ملين، توفيق محمد السيد ستقبلا

 و األمنية الشؤون في خبير السعودي، حسن بالسيد مرفوقا االستراتيجية،

وفدا كنديا تترأسه سعادة  ،8102 فبراير 1 يوم بالمعهد، متعاون باحث

 وركز. بالمغرب كندا سفيرة ،( Nathalie DUBE)دييب نتاليالسيدة 

 على االرهاب محاربة و األمنية القضايا على اللقاء هذا خالل النقاش

 .الساحل بمنطقة خاصة و االفريقي، الصعيد

 بأمريكا النهوض معهد رئيس ،( Paulo Neves) نفيز باولوقام السيد 

 l'Institut pour la promotion de)الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية

l'Amérique latine et des Caraïbes )، فليب بالسيد مرفوقا 

، بزيارة المعهد لنفس العام الكاتب ،( Filipe Domingues) دومينيغ

حيت استقبال خاللها من طرف  للمعهد الملكي للدراسات االستراتيجية،

، نفيز باولوالسيد محمد توفيق ملين، مدير عام المعهد، و عرض السيد 

المبادرات المستقبلية للمعهد، و السيما االجتماع السابع للمثلث 

االستراتيجي أمريكا الالتينية و أوروبا و افريقيا الذي سيعقد شهر أبريل 

 عمل تلقاءا

 

http://www.ires.ma/forums/perspectives-de-renforcement-relations-maroc-bresil/
http://www.ires.ma/forums/partenariat-strategique-entre-maroc-pays-conseil-de-cooperation-golfe-enjeux-orientations-de-politique-etrangere/
http://www.ires.ma/forums/laffaire-sahara-droit-relations-internationales/
http://www.ires.ma/flash_info/visite-dune-delegation-canadienne-de-haut-niveau/


 القادم في مدينة لشبونة.

 واالتحاد للفرنكوفونية الدولية المنظمة من أخرى ياتشخص قامتكما 

 على الكبرى االستراتيجية الرهانات لمناقشة معهدلل بزيارة األوروبي

 .المغربية والمملكة الدولي الصعيد
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