
 

 

 

 

 من أجل تنمية ذاتية ألفريقيا
 .ألفريقيا الذاتية ، الذي كرس الى التنمية8102 االستراتيجي لسنة أنجز المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية تقريره

 أفريقيا تواجه التي األفريقية من مختلف أبعادها. كما يسلط الضوء على الرهانات القارة فهم إلى و يهدف هذا التقرير

االقتصادي  واالنتقال واالنتقال الرقمي الطاقي االنتقال أال وهي ألفريقيا، الذاتية التنمية روافع و على 8101 في أفق

 االقتصادية. باإلضافة الى الحكامة

 المواطن ومصالحة البشري المال الرأس في المتمثلة الذاتية للقارة االفريقية التنميةكما ركز التقرير على أسس 

للمملكة  يمكن الذي الدور وكذا للمغرب الحالية و في النهاية أبرز التقرير المساهمة .الطبيعة ومع نفسه مع األفريقي

 .الشاسعة القارة لهذه الذاتية التنمية لصالح تلعبه أن المغربية
 

 المغرب سمعة حول الدراسة

 الدراسة من الرابعة (، النسخةReputation Instituteأنجز المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية بشراكة مع )

 تم سيمة 01 إلى وناشئة، استنادا متقدمة دولة 00 الى باإلضافة (G-8) الثمانية مجموعة دول المغرب في سمعة حول

 .المؤسساتية والجودة التنمية ومستوى العيش جودة وهي أبعاد ثالث حسب تصنيفها

 

 العربي العالم في األخيرة التطورات
من خالل  نتتبع المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية باهتمام التطورات االخيرة في كل من ليبيا و سوريا و اليم

 .والدولية واإلقليمية الوطنية الفعاليات دور وتحليل دراسة األسباب الرئيسية ألزمات هذه البلدان
 

 الجديدة الحرير طرق في المغرب دور
 وتحديد الجديدة الحرير طرق من األفريقية القارة شرع المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية في دراسة مدى استفادة

 بلدان مع طورتها التي العالقات و للمملكة الداخلية القوة نقاط من انطالقا ، المبادرة هذه في للمغرب المحتملة المساهمة

 الصحراء. جنوب أفريقيا

 "التوثيقية اليقظة نشرة" من 8102يونيو  ماي و  شهري عددي صدور

من نشرة المعهد الشهرية الخاصة باليقظة  8102 ماي و يونيو شهري ييتناول عدد

الهجرة المناخية و الطاقة و التصنيع في افريقيا  :التوثيقية، تقارير تهتم بعدة مواضيع من بينها

 و الحماية االليكترونية و التسلح في العالم...

 

 

 

 

 

 

 اليقظةالمعهد. 

 للتفكير ءالمعهد. فضا

 النشرة االخبارية
 8102 يونيو  –  ماي –  54العدد 

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


 

 

 الصحراء جنوب بأفريقيا القروية التنمية

 النتائج فرصة لمناقشة 8102ماي  8شكلت الندوة التي نظمها المعهد يومه 

 المذكورة. للدراسة األولية

 للتنمية المتحدة األمم أهداف مع تتماشى التي الدراسة هذه ومكنت

 و بالرهانات االحاطة من ،8102 األفريقي االتحاد وأجندة المستدامة

  كما القروية مناطقها لتنمية الصحراء جنوب افريقيا تواجهها التي التحديات

 من القروي التحول تشجيع و الفقر لمحاربة استراتيجية مقترحات قدمت

 . المعنية للساكنة الئق عيش اطار توفير أجل
 

 

 اإلقليمي البناء في آسيا شرق جنوب دول مجموعة مساهمة

 أفريقيا مع محتملة شراكة:  آسيا لشرق

 المبعوث ،(Hassan WIRAJUDA) ويراجودا حسن السيد سعادة ألقى

 المعهد بمقر ،8102 ماي 82 يومه إندونيسيا، جمهورية لرئيس الخاص

 يرافقه هام إندونيسي وفد بحضور ندوة االستراتيجية، للدراسات الملكي

 إندونيسيا جمهورية سفير ،(Syarief SYAMSURI) السيد سعادة

 .بالمغرب

 المستقبلي و الراهن للوضع حقيقية خالل هذه الندوة صورة قدمت

داخل هذه  االندماج الى عملية باإلضافة آسيا شرق جنوب دول لمجموعة

 بالقوى المجموعة هذه تربط التي العالقات الى وكذلك المجموعة االقليمية،

 .الصين خاصة الخارجية،
 

 

 سمعة المغرب في العالم

، بشراكة 8102يونيو  00عقد المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية يوم 

، ندوة خصصت لعرض نتائج النسخة "Reputation Institute" مع

التي تدخل في و حول سمعة المغرب في العالم الرابعة من الدراسة 

اهتمامات عمل مرصد صورة المغرب الدولية، الذي أنشأه المعهد سنة 

 (G-8) لدى دول مجموعة الثمانية ، على فحص سمعة المملكة8100

سيمة تم  01باإلضافة الى بعض الدول المتقدمة والناشئة، استنادا إلى 

تصنيفها حسب ثالث أبعاد وهي جودة العيش ومستوى التنمية والجودة 

 .المؤسساتية

 الفترة خالل ة لصورت المغربوالداخلي ةالخارجي سمعةال تطور مكن

 أوجه على الضوء تسليط و التقارب عناصر تحديدمن  8102 -8100

 .الناشئة الدول من بمجموعة المغرب ومقارنة القصور
  

 

 و الواحد للقرن المدهش الصيني التحدي:  الحرير طريق نهضة

 العشرين

 طريق نهضة كتاب مناقشةلعرض و خصصت شكلت هذه الندوة التي

 La)العشرين و الواحد للقرن المدهش الصيني التحدي:  الحرير

renaissance de la Route de la soie: l'incroyable défi 

chinois du XXIème siècle )، السيد لمألف (Pierre 

PICQUART.)  فرصة لمناقشة نطاق مبادرة طريق الحرير الجديدة، التي

بادل التجاري العابرة للقارات بين تهدف الى اعادة إنشاء طرق النقل و الت

 .اسيا و اوروبا و افريقيا

وتم تسليط الضوء على فرص التنمية ألفريقيا باإلضافة إلى آفاق التعاون 

 المغربي-الصيني
  

 المنتدىالمعهد. 



 

 األفريقية االستراتيجية ضوء على المغرب، في الطاقي االنتقال

 للبالد الجديدة

 لعرض فرصة ، 8102يونيو  00التي عقدها المعهد يوم  شكلت هذه الندوة

المتاحة  الفرص موجهتها بالتي يج والتحديات أفريقيا في يالطاق السياق

 مختلف مع الطاقة مجالفي  التي التعاون باإلضافةلمجال في هذا ا

 المغرب في يالطاق نتقالالا قضيةتمت مناقشة  كما اإلقليمية التجمعات

 األفريقي االتحاد إلى المغرب عودة ضوء على ، ريعهتس وإمكانيات

 غرب لدول االقتصادية المجموعة إلى المستقبلي انضمامها واحتمال

 .إفريقيا

المغرب و  بين الغاز أنابيب خط مشروع و تمت االشارة بشكل خاص الى

 المغرب من كل في يالطاق انتقال على بتأثيره يتعلق فيما سيما ال نيجيريا

 .إفريقيا غرب لدول االقتصادية المجموعة وبلدان
 

 

 

 
 

 

 

 األفريقية الفكر مراكز قمة

 للدراسات الملكي المعهد عام مدير ملين، توفيق محمد السيد قدم

 الفكر مراكز قمة" مؤتمر في ، عرًضا8102 ماي 9 يومه االستراتيجية،

 . (Ocp policy Center) مركز نظمه الذي ،"األفريقية

األخير في قيادة  عرض السيد المدير تجربة هذا للمعهد، موجز تقديم بعد

برامج الدراسات و اليقظة االستراتيجية المتقدمة كما أبرز أهمية الكفاءة 

الضوء على االستشرافية التي راكمها المعهد على المدى الطويل و سلط 

 دور المعهد في الدبلوماسية الفكرية باعتباره فضاء للنقاش.

 قضية سيما وال الرئيسية، التحديات على ملين توفيق محمد السيد كما ركز

 فك على قادرة و التخصصات متعددة أطر عن والبحث البشرية الموارد

 .التعقيد تشفير
 

 

 أفريقيا و أوروبا و الالتينية أمريكا:  االستراتيجي المثلث

 للدراسات الملكي المعهد عام مدير ملين، توفيق محمد السيد شارك

 أمريكا:  االستراتيجي المثلث الجتماع السابعة النسخة في االستراتيجية،

 00 و 01 يوم البرتغالية لشبونة بمدينة المنعقد أفريقيا و أوروبا و الالتينية

 معهد رئيس السيد طرف من تلقاها التي للدعوة استجابة ،8102 ماي

(IPDAL -Instituto para a Promoção da América Latina 

e Caraíbas). 

 التي الجلسة في ملين مداخلة توفيق محمد السيد ألقى االجتماع هذا خالل

 .االستراتيجية للشراكات خصصت

 على أفريقيا و أوروبا و الالتينية أمريكا للمثلث الهام للوزن تحديده وبعد

 التحديات عرض المستقبل، في تعزيزه سيتم الذي و العالمي المستوى

 هذا على يجب التي الرئيسية والبيئية والثقافية واالقتصادية الجيوسياسية

 إرساء أهمية كما شدد على. والطويل المتوسط المدى على معالجتها الفضاء

 الرفاهية صالح فيه لما المثلث هذا مكونات بين متجددة لشراكة أسس

. وأفريقيا أوروبا مع للمغرب العميقة بالعالقات بدءاً  لمواطنيها االجتماعية

 من يساهم أن للمغرب يمكن التي المدير العام الكيفية السيد أوضح كما

 .المتجددة الشراكة هذه إنجاح في خاللها
 

 نالمعهد. التعاو



 

 افريقيا بيوم باالحتفال االستراتيجية

 أشغال في فعال كشريك االستراتيجية للدراسات الملكي ساهم المعهد

:  موضوع حول 8102 ماي 80 يومه عقد الذي افريقيا، بيوم االحتفال

 تضامنية أفريقيا أجل من أكيدة شراكة: اإلفريقي واالتحاد المغرب

 .ومزدهرة

 إلى تنشيط اللقاء من طرف باحثين متعاقدين مع المعهد، أوضح باإلضافة

 االستراتيجية، للدراسات الملكي المعهد عام مدير ملين، توفيق محمد السيد

 أفريقي مشروع لصالح للعالم جديدة رؤية إلى وتحتاج تسير أفريقيا أن

 .وحضاري كوني

 

 

 

زيارة السيد محمد بن صقر السلمي، رئيس المعهد الدولي 

 للدراسات اإليرانية 

 ،8102 ماي 01 يوم المعهد، عام مدير ملين، توفيق محمد السيد استقبل

 اإليرانية للدراسات الدولي المعهد رئيس السلمي، صقر بن محمد السيد

.(RASANAH) التعاون إمكانيات على اللقاء هذا خالل النقاشات ركزت 

 العالم ألمن الخارجية بالتهديدات يتعلق فيما خاصة المؤسستين، بين

 .العربي
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