
 

 

 

 

 التنمية القروية بأفريقيا

تطرق التقرير المؤقت حول التنمية القروية بأفريقيا جنوب الصحراء الى أهم النقائص في هذا المجال كما قدم 

 والتحول القرويمقترحات أولية فيما يتعلق خاصة بمحاربة الفقر 
 

 الدبلوماسية الرقمية بالمغرب

بالدبلوماسية الرقمية للمغرب والتفكير   والتحديات المرتبطة رهاناتالأطلق المعهد هذه الدراسة التي تهدف الى تقييم 

في األهداف االستراتيجية األولوية في هذا المجال و اقتراح خارطة طريق قادرة على منح المغرب دبلوماسية رقمية 

 ناجعة.
 

 الشغل وخلق القيمة: الفرص والمخاطر بالنسبة للمغرب

الدولية والوطنية في هذا  التحديات على الضوء طةتهدف هذه الدراسة الى تحديد تحوالت ورهانات خلق القيمة مسل

 خالل من المغربي التنمية نموذج على المترتبة اآلثاركما ستتطرق هذه الدراسة الى طرح . 0202 أفقالمجال ب

 .االستشرافي نهجو ال السياسي االقتصاد
 

 IRES Forum.2017 تقرير

 مناقشةبهدف  ،0271 سنة في المعهد نظمها التي 71 الـ اللقاءاتو  الدوليين المؤتمرين وقائع التقرير هذا يعرض

 القضايا تتناول التيو  احديث الكتب الصادرة ومناقشة بعرض المتعلقة تلك وكذلك والدولية واإلقليمية الوطنية القضايا

 .للمغرب اتحديتشكل  التي الهيكلية
 

  تعزيزها آفاق و كوريا و المغرب بين التعاون عالقات وقائع الندوة حول

 المملكةنهى المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية صياغة وقائع هذا اللقاء الذي ركز على عالقات التعاون بين أ

الجغرافية ذات االهتمام  والمناطق االقتصادية القطاعات في تعزيزها آفاق إلى باإلضافة كوريا وجمهورية المغربية

 .أفريقيا وخاصة المشترك،
 

  معالجتها شأنها من التي االستراتيجيات و تحدباتها رهاناتها،:  افريقيا في الهجرة قضية

هذا اللقاء الدولي الذي تطرق الى قضية الهجرة على المستوى الدولي و االفريقي. كما نوقشت  وقائعأنجز المعهد 

جوانب اخرى خاصة, تدبير الهجرة في أروبا كما في أفريقيا و كذا قضية الهجرة في افق انضمام المغرب الى 

 المجموعة االقتصادية لدول غرب افريقيا.

 

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

 باليقظة الخاصة الشهرية المعهد نشرة من 0272وأبريل  مارس شهري عددي يتناول

مستقبل الشغل والهجرة المناخية والذكاء  بينها: من مواضيع بعدة تهتم تقارير ،التوثيقية

 االصطناعي والجريمة االليكترونية...

 

 

 اليقظةالمعهد. 

 للتفكير ءالمعهد. فضا

 النشرة االخبارية
 8102 أبريل –مارس  – 44العدد 

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


 

 

 المغرب في الماء قضية تقييم

 على هاتأثير:  المناخية التغيرات حول الدراسات عمل لبرنامج امتدادا

, 0221 سنة مند المعهد بدأه الذي ،الشاملة التكيف وخيارات المغرب

من عدة أبعاد من بينها  المغرب في الماء قضية لتقييمهذا اللقاء  خصص

 : التوفر و التعبئة و االستخدام و الحكامة و الحماية.

 

 

 
 

 

 

 جلسة عمل حول قضية الهجرة بمنتدى كرانس مونتانا

مارس  71موازاة مع اشغال منتدى كرانس مونتانا نظم هذا األخير يوم 

علميا حول بشراكة مع المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية، لقاءا  0272

 .قضية الهجرة، رهاناتها، تحدياتها واالستراتيجيات التي من شأنها معالجتها

يهدف هذا اللقاء الذي ترأسه السيد محمد توفيق ملين، مدير عام المعهد  

الملكي للدراسات االستراتيجية، إلى المساهمة في التفكير االستراتيجي 

عمل االتحاد االفريقي  حول الهجرة، تماشيا مع اختيار المغرب لتنسيق

حول قضية الهجرة، باإلضافة إلى مشاركة المملكة في رئاسة المنتدى 

للمؤتمر  0272العالمي للهجرة والتنمية، و كذا استضافتها في دجنبر 

الدولي للهجرة الذي سيعتمد خالله الميثاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة و 

 .المنظمة و المنتظمة
 

 

 لنسخة السادسة بتحالف عاصفة الفكرمشاركة المعهد في ا

شارك المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية في فعاليات النسخة السادسة 

لندوة "تحالف عاصفة الفكر" التي نظمتها هيئة الصحفيين السعوديين 

, تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير 0272أبريل  9بالرياض يومه 

 .فيصل بن بندر بن عبد العزيز

وخصصت هذه الندوة لمناقشة عدة مواضيع من بينها التدخالت و التمدد 

اإليراني في الخليج و الوطن العربي، التحالف االسالمي و التحديات 

 .. الدولية و واقع العالم العربي

وتميزت مشاركة المعهد في فعاليات هذه النسخة بمداخلتين. تطرق السيد 

كي للدراسات االستراتيجية، من خالل محمد توفيق ملين، مدير المعهد المل

مداخلته، الى المخاطر الخارجية و خاصة الخطر االيراني الذي يهدد 

منطقة الخليج و العالم العربي بصفة عامة. بينما تطرق السيد محمد زكرياء 

أبو الذهب، أستاذ جامعي و باحث لدى المعهد الملكي للدراسات 

مجلس التعاون الخليجي و الى االستراتيجية، من خالل مداخلته الى 

 التجارب الخارجية الناجحة للمنظمات االقليمية.
 

 

مشاركة المعهد في مؤتمر الفدرالية العامة لمقاوالت المغرب حول موضوع 

 :  العقد االجتماعي للمغرب ؟

من خالل مشاركته في فعاليات هذا المؤتمر، أبرز السيد محمد توفيق ملين، 

جتماعي تدخل في إطار التفكير الشامل في نموذج على ان قضية العقد اال

 التنمية الذي يشمل الرؤية االقتصادية و االجتماعية على حدا سواء.

وركز بشكل خاص على االصالحات التي يتعين القيام بها في هذا المجال، 

 مع التركيز في المقام األول على التنمية البشرية و تحرر الفرد.

 

 المنتدىالمعهد. 

 عمل تلقاءا

 

 المعهد. التعاون

 



 

 البريطاني المبعوث ،( Tim COLE) كول تيم السيد زيارة

 Thomas) ريلي توماس السيد بسعادة مرفوقا بالهجرة المكلف

REILLY)، للمعهد بالمغرب العظمى بريطانيا سفير 

 المكلف البريطاني المبعوث ،( Tim COLE) ولك تيمجلسة عمل مع السيد 

 سفير ،(Thomas REILLY) ريلي توماس السيد بسعادة مرفوقا بالهجرة

 .بالمغرب العظمى بريطانيا

 Tim) كول تيم، جلسة عمل مع السيد 0272مارس  02عقد المعهد يومه 

COLE )، السيد بسعادة مرفوقا بالهجرة المكلف البريطاني المبعوث 

 .بالمغرب العظمى بريطانيا سفير ،(Thomas REILLY) ريلي توماس

 النهج و بالمغرب الهجرة سياسة على اللقاء هذا خالل النقاش ركز قد و

 الميثاق الى وكذا بافريقيا، الهجرة قضية اتجاه المغربية المملكة من المتبع

 .والمنتظمة والنظامية األمنة الهجرة حول العالمي
 

 

 زيارة عمل للسيد أمين سكال للمعهد
 

مركز الدراسات العربية واإلسالمية بكلية الفنون و العلوم  ومدير

 .0272أبريل  4االجتماعية بزيارة عمل للمعهد، يوم 

 مدير ملين، توفيق محمد السيدقام   بعد عرض أنشطة ومهام المؤسستين،

و السيد أمين سكال، بحضور  االستراتيجية للدراسات الملكي المعهد عام

التطورات األخيرة للوضع األمني على  ض باحثيين لدى المعهد، بعر

المستوى الدولي و االقليمي و خاصة بمنطقة الشرق األوسط، و االفاق 

 و الجيواقتصادية.  المتاحة على ضوء التحوالت الجيوسياسية

في مجال التأطير   تمت مناقشة جوانب أخرى بما في ذلك التجربة المغربية

القوة الناعمة للمغرب ودبلوماسيتها الديني ومكافحة التطرف واستراتيجية 

 .الروحية تحت قيادة جاللة الملك محمد السادس
 

 

 معهد مدير(, JAVIER GALVÁN) غلفان خفيير السيد زيارة

 (Institut Cervantes) سيرفانتس

 للدراسات الملكي المعهد عام مدير ملين، توفيق محمد السيد استقبل

 JAVIER) لفانغ خفيير السيد ،0272 أبريل 02 يوم االستراتيجية

GALVÁN), سيرفانتس معهد مدير (Institut Cervantes). 

 و المغرب في األجنبية اللغات مستقبل على اللقاء هذا خالل النقاش ركز

 .اإلسبانية للغة مرصد إنشاء افاق على كذا و اإلسبانية اللغة خاصة

 

 

 

 

 

 المستوى رفيع صيني وفد مع عمل جلسة

 لقسم العام المدير نائب(، Sun Zhongueقام السيد صان زهونغ )

، مرفوقا الشعبية الصين جمهورية في التجارة بوزارة السياسية البحوث

بوفد رفيع المستوى، بزيارة للمعهد الملكي للدراسات االستراتيجية، يوم 

 . 0272أبريل  00

 األطراف والمتعدد الثنائي انبالج على ،خاص بشكل ،المحادثات ركزت

 وآفاق الشعبية الصين وجمهورية المغربية المملكة بين التجاري للتعاون

 .ا لفائدة البلدينتعزيزه

تطرق النقاش الى سبل مالئمة  األطراف، متعددةال بالعالقات يتعلق وفيما

مع الرؤية الملكية للتنمية الذاتية للقارة و المتماشية  التواجد الصيني بافريقيا

 لالتحاد االفريقي. 0202مع أجندة 

http://www.ires.ma/ar/flash_info/visite-a-lires-de-m-tim-cole-envoye-britannique-migration-accompagne-de-excellence-m-thomas-reilly-ambassadeur-de-grande-bretagne-maroc/
http://www.ires.ma/ar/flash_info/visite-a-lires-de-m-tim-cole-envoye-britannique-migration-accompagne-de-excellence-m-thomas-reilly-ambassadeur-de-grande-bretagne-maroc/


 

 
  

 
 

 8102  ماي

 افريقيا في القروية التنمية حول لدراسة األولية النتائج لعرض  ندوة 

 للبالد الجديدة االستراتيجية الضوء على المغرب في الطاقي االنتقال حول للدراسة األولية النتائج لعرض ندوة  

 بأفريقيا

 زوروا موقعنا على االنترنيت ,لمزيد من المعلوماتل

www.ires.ma 
 2018 © المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية
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