
 

 

 

 

  التحول الطاقي في المغرب على ضوء االستراتيجية الجديدة للبالد اتجاه افريقيا

 أوضحت هذه الدراسة اإلمكانات الطاقية المتاحة بالمغرب على ضوء عودته لالتحاد االفريقي،

واحتمال انضمامه المستقبلي الى المجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا اخذا بعين االعتبار 

جهتها في االتحديات التي يجب موأيضا  لدراسةاكما حددت . التحوالت الطاقية التي تعرفها أفريقيا

رب الى بعض المقترحات حول إمكانيات تسريع االنتقال الطاقي في المغ وأشارت ،هذا المجال

 .وتقوية مكانته في افريقيا
 

 الحكامة األمنية في افريقيا

المعهد هذه الدراسة التي تهدف الى وضع خارطة للمخاطر االمنية في  أطلقم، 8102 خالل غشت

الى تقديم اقتراحات على  باإلضافة ،وتقييم الحكامة االمنية في هياكل االتحاد االفريقي ،افريقيا

 .مع التشديد على المساهمة المحتملة للمغرب في هذه العملية ،المستوى االستراتيجي
 

 

 ياإلصالح االتحاد اإلفريق

إلى النظر في عملية اإلصالح الجاري والوقوف عند الوضع  التي أطلقت مؤخراتهدف الدراسة 

وذلك من أجل إعداد  الراهن فيما يخص اإلجراءات المتخذة، مع تقييم الفرص المتاحة للنجاح،

 .توصيات تتعلق بمشاركة المملكة في إصالح االتحاد اإلفريقي

 

  8102يوليوز وغشت  لشهري وبيوغرافي الحرص مذكرة

 على المنشورة وبيوغرافي الحرص مذكرة من 8102يوليوز وغشت  شهري أعداد تقدم

دينامية التطور في إفريقيا، أزمات  :التالية المواضيع في تقارير ملخصات المعهد موقع

الهجرة والتهجير القسري، تأثير المكننة على التشغيل، حالة المناخ، ترويج 

  .السالم ومنع النزاعات المسلحة
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 8102  غشت - يوليوز –  46العدد 

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


 

 

 الجوانب القانونية لقضية الصحراء المغربية

يوليوز  01االستراتيجية، يوم نظم المعهد الملكي للدارسات 

، جلسة عمل حول قضية الصحراء المغربية في بعدها 8102

صصت هذه الجلسة التي حضرها خبراء في القضايا خ .القانوني

التطورات األخيرة التي عرفتها الدولية والقانونية، لدراسة 

القضية الوطنية على المستوى الداخلي والخارجي، باإلضافة 

ماسية في الدفاع عن المصالح المشروعة الى دور الدبلو

 .للمغرب
 

 

 

 

 
 

 

 

 زيارة عمل لوفد من المعهد الى كوريا الجنوبية

، قام (KIEP) تلبية لدعوة المعهد الكوري للسياسات االقتصادية

وفد من المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية برئاسة السيد 

بزيارة الى كوريا  المدير العام للمعهد /محمد توفيق ملين

السيد محمد توفيق ملين  لقىهذه الزيارة، أ وخالل  .الجنوبية

سفير المملكة  /حضرهما السيد شفيق الرشادي مداخلتين

اح اللقاء األول فرصة لتفعيل أت ، حيثالمغربية بكوريا الجنوبية

ومناسبة لعرض آفاق  KIEP اتفاقية التعاون بين المعهد و

وكوريا الجنوبية، في حين، التعاون االقتصادي بين المغرب 

السياسية صص اللقاء الثاني الذي عقد بمعهد الدراسات خ  

ASAN لمناقشة إقالع المغرب وانفتاحه على العالم. 
 

 

 زيارة عمل لوفد من المعهد الى الصين

الدعوة التي تلقها المعهد من سفارة  إثرتمت هذه الزيارة على 

وفي هذا ، الصين في المغرب ومعهد شنغهاي للدراسات الدولية

السياق، است قبل السيد محمد توفيق ملين من ِقبل السيد لو 

 ثحي ،نائب وزير الخارجية الصيني ،(LeYucheng)يوتشنغ

واالنفتاح ركزت النقاشات بين الطرفين حول سياسة االصالح 

كما أثنى السيد . والوضع في منطقة الشرق األوسط الصيني

اإلصالحات التي قامت بها  على (Le Yucheng) يوتشنغ

المملكة المغربية في المجاالت السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية والبيئية، والتي مكنت البالد من أن تصبح نموذجًا 

 .لالستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة شمال افريقيا

ألقى السيد محمد ، خالل زيارة معهد شنغهاي للدراسات الدوليةو

المغرب بين توفيق ملين محاضرة حول العالقات التي تجمع 

كما أبرز آفاق تقوية التعاون الثنائي على ضوء والصين، 

وأوضح الدور  م،8102الشراكة االستراتيجية المبرمة سنة 

ق الحرير مبادرة طر الذي يمكن أن يلعبه المغرب في إطار

 -رابح"مقاربة  سياقالجديدة بفضل مؤهالته المتعددة في 

 ".رابح

كما شارك المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية كضيف 

شرف في النسخة السابعة لفعاليات منتدى مراكز الفكر 

ألقى السيد محمد وأثناء الجلسة االفتتاحية الصينية،  -االفريقية

المتميزة التي  واقع العالقاتها من خاللتوفيق ملين كلمة أبرز 

باإلضافة الى آفاق التعاون بين البلدين  ،تربط المغرب والصين

 المنتدى. المعهد

 نالتعاو. المعهد



على  وسلط الضوء ،على ضوء مبادرة طرق الحرير الجديدة

 ،بنظرة جديدة افريقيا ورؤيتهاالحاجة الى اعادة التفكير في 

 .الصعيد الدولي وتعزيز صورتها على

أجرى الوفد المغربي مجموعة من اللقاءات  ،الزيارةوأثناء ذات 

المنتمين لمراكز الفكر الصينية  باحثينالو نمسؤوليالمع كبار 

ألكاديمية الصينية للعلوم امركز الدراسات األفريقية، قبيل  من

ركز ت ، حيثاالجتماعية والمعهد الصيني للدراسات الدولية

ب منتدى مع ترقاألفريقي  -على التعاون الصيني النقاش فيها

م في 8102الصيني القادم خالل سبتمبر  -التعاون اإلفريقي

بكين، والوضع في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وآفاق 

 .شراكة عالمية متسمة بالتقدم الشامل لكافة األمم
 

 

 

من زيارة للمعهد الملكي للدراسات االستراتيجية من طرف وفد 

 سلطنة عمان

استقبل المدير العام للمعهد الملكي للدراسات االستراتيجية، 

وفدا من وزارة  ،8102نونبر  1السيد محمد توفيق ملين، يومه 

الشؤون الخارجية لجمهورية كوريا، برئاسة السيد شين دونغ 

، رئيس معهد الشؤون الخارجية واألمن (SHIN Dong-Ik) إيك

 االهتمام ذات ياالقضاإلى  النقاشات وقد تطرقت .القومي

 الجيواستراتيجي للبعد الحديثة التطورات حيت من المشترك

 .والدولي الجهوي المستوى واألمني على
 

 

الصينية للعلوم  ةجلسة عمل بالمعهد مع وفد من األكاديمي

 االجتماعية

 قام وفد من األكاديمية الصينية للعلوم االجتماعية برئاسة السيد

Zou ZHIBO،  ،نائب مدير معهد العالم االقتصادي والسياسي

، باحثان في Shen CHEN والسيد Zhao HAI مصحوبا بالسيد

نفس المعهد، بزيارة للمعهد الملكي للدراسات االستراتيجية، 

بعد تقديم المهام واألنشطة الرئيسية  .8102غشت  0يومه 

تطرقت النقاشات الى واقع العالقات المميزة التي  للمعهدين،

تربط المغرب والصين، باإلضافة الى آفاق تعزيز التعاون 

 .الثنائي
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