
 

 

 

 

 في افريقيا الهجرة

ق اهتمامه باإلشكاليات التي تخص اأنجز المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية دراسة تندرج في سي

سيما الالدراسة من تحديد الديناميات المتعلقة بالهجرة داخل وخارج افريقيا هذه القارة االفريقية. مكنت 

ستراتيجيات وسياسات الهجرة المتبعة من طرف الدول االفريقية على اأوروبا. وسلطت الضوء على 

على  وتحليل ترتباتهاحلوال لقضية الهجرة  اقترحت الدراسة كمامستوى التجمعات اإلقليمية والقارية. 

 .االقتصادية لدول غرب افريقيا المجموعة الى انضمامهالمغرب في ظل 

 

 "التوثيقية اليقظة نشرة" من 8102 أكتوبر و  شتنبر  شهري عددي صدور

من نشرة المعهد الشهرية الخاصة باليقظة  8102 أكتوبر  و  شتنبر شهري ييتناول عدد

 االحترار عواقب افريقيا، داخل االستثمارات :التوثيقية، تقارير تهتم بعدة مواضيع من بينها

 اإلرهاب الرضع، ووفيات الصحة األجيال، انصاف مفهوم درجة، 0.1 يفوق الذي الكوني

 ...االصطناعي الذكاء السيبرانية، والجريمة
 

 

 

 

 

 والتحدياتمضيق جبل طارق: الرهانات 

، ندوة 8102شتنبر  82نظم المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية، يوم 

دولية حول موضوع "مضيق جبل طارق: الرهانات والتحديات. ركز النقاش 

خالل هذه الندوة، التي حضرها خبراء مغاربة وأجانب من المملكة المتحدة 

وسياسية واألمنية وإسبانيا وفرنسا والواليات المتحدة على التحديات الجي

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية التي تهم مضيق جبل طارق 

 .كفضاء جغرافي استراتيجي

المشاركون في هذه الندوة سلطو الضوء على المستقبل الواعد لمضيق جبل 

طارق، وحاجة المغرب واسبانيا الى االستفادة من موقعهما الجغرافي 

كل رافعة تنافسية حقيقية وقاعدة أساسية لقوتهما المميز الذي يمكن أن يش

 .الجذابة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليقظةالمعهد. 

 للتفكير ءالمعهد. فضا

 النشرة االخبارية
  8102أكتوبر  –  شتنبر –  47العدد 

8102 

 المنتدىالمعهد. 

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


 

 المغربية اللقاء الثاني حول قضية الصحراء 

إطار مواصلة التفكير االستراتيجي حول قضية الوحدة الترابية للمملكة، في 

، جلسة 8102 أكتوبر 3نظم المعهد الملكي للدارسات االستراتيجية، يوم 

 .القانونية لقضية الصحراء المغربيةالجوانب حول  الثانية عمل

 ،8102 زيوليو 03 يومهالتي عقدت  الجلسة األولى استنتاجات عرض بعد

 المغربية الصحراء قضية حول القانوني الجدل تعميق على اللقاء هذا ركز

 .المتغير الدولي السياق مع للتكيف المثلىوالطريقة 
 

 

 قضية الهجرة في افريقيا

، ندوة 8102أكتوبر  01للدراسات االستراتيجية، يوم نظم المعهد الملكي 

  .خصصت لمناقشة النتائج األولية للدراسة حول قضية الهجرة في افريقيا

اختتم النقاش بتقديم مقترحات ألفكار مبتكرة من شأنها إيجاد حل لمعالجة 

 .هذه القضية المعقدة

  

 

 

 

 
 

 

 

 المالية العامة والعدالة االجتماعية

محمد توفيق ملين، مدير عام المعهد الملكي للدراسات شارك السيد 

 االستراتيجية في الندوة التي نظمتها الخزينة العامة للمملكة و

(FONDAFIP) حول "المالية العامة 8102شتنبر  88و 80، يومي ،

والعدالة االجتماعية". خالل هذه الندوة، ألقى السيد محمد توفيق ملين 

المفهوم المعقد للعدالة االجتماعية وكذلك الحالة مداخلة قدمت لمحة عن 

الراهنة والمستقبلية للعدالة االجتماعية على المستوى الدولي واالفريقي 

 .وفي المغرب

ومن أجل ضمان العدالة االجتماعية، تمت صياغة مقترحات حول 

السياسات العامة، مع التأكيد على تدخل الدولة فيما يخص الفرد، وفيما 

 .لة نفسها وعلى الفعلين االقتصاديينيخص الدو
 

 

 المغرب والمجموعة االقتصادية لدول غرب افريقيا

شارك المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية في أشغال المؤتمر الذي 

نظمه المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي على هامش الدورة العادية 

والمجموعة ، حول "المغرب 8102شتنبر  82التسعين للمجلس، يوم 

خالل هذا اللقاء، ألقى السيد  ."(CEDEAO) االقتصادية لدول غرب افريقيا

، مدير عام المعهد مداخلة عرض فيها الخالصات توفيق ملينمحمد 

للمعهد، الذي كرس للتنمية الذاتية  8102الرئيسية للتقرير االستراتيجي 

 .إلفريقيا

خلة الثراء االستثنائي أبرز السيد محمد توفيق ملين من خالل هذه المدا

. 8111 أفريقيا بحلولللتنوع األفريقي والتحديات الرئيسية التي ستواجه 

تحقق ذاتيتها، الى رؤية جديدة  وتحتاج لكي كما وضح أن أفريقيا تسير،

 .، لتحقيق مشروع أفريقي كوني وحضاري(panafricaine) للعالم
 

 نالمعهد. التعاو



 

 العربي في عصر التكنولوجيامستقبل العالم 

السيد محمد توفيق ملين، مدير العام المعهد الملكي للدراسات شارك 

االستراتيجية، في فعاليات النسخة السابعة لندوة "تحالف عاصفة الفكر" 

 9و 2التي نظمها مركز الدراسات والبحوث االستراتيجية بأبوظبي يومي 

حول موضوع "مستقبل العالم العربي، في عصر  8102أكتوبر 

 ."التكنولوجيا

ل هذه الندوة، تطرق السيد محمد توفيق ملين الى تأثير التكنولوجيا على خال

أسلوب حياة المواطن العربي كما قدم بعض المقترحات التي تهدف إلى 

 .تقليص الفجوة التكنولوجية بين العالم العربي والدول المتقدمة

مع المغرب في التكنولوجيا  واقعخالل مداخلته السيد المدير العام أبرز كما 

 .التركيز على القطاعات الصناعية الواعدة
 

 

الالتينية والكاريبي:  وافريقيا وأمريكاالشراكة بين العالم العربي 

 دينامية متجددة

 01و 01شارك المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية يومي 

الدولي الذي نظمه معهد الدراسات  ، في المتندى8102أكتوبر 

، االسبانية البرتغالية بالرباط، حول الشراكة بين العالم العربي

 .الالتينية والكاريبي: دينامية متجددة وأمريكاوافريقيا 

خالل هذا المنتدى ألقى السيد محمد توفيق ملين، المدير العام  

قيا للمعهد، مداخلة تطرقت الى "الشراكة بين المغرب وافري

وأمريكا الالتينية: فرص، إمكانيات وتحديات"، سلطت الضوء 

وامكانياته والتحديات  األطلسي،على اهمية فضاء محيط جنوب 

الراهنة والمستقبلية في المجال االمني واالقتصادي والثقافي 

والبيئي. في هذا الصدد تم اقتراح بعض الحلول لمواجهة 

 .التحديات السالفة الذكر

هذه المداخلة المؤهالت التي يزخر بها المغرب كما أبرزت  

والتي تمكنه من أن يلعب دورا هاما كجسر بين أمريكا الالتينية 

 .وافريقيا
 

 

ندوة في كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة 

 موالي عبد هللا بفاس

ألقى السيد محمد توفيق ملين، المدير العام للمعهد الملكي 

االستراتيجية محاضرة في الندوة االفتتاحية التي  للدراسات

نظمتها كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، بجامعة 

 .8102أكتوبر  88موالي عبد هللا بفاس، وذلك يوم 

خالل هذه المناسبة، عرض السيد ملين نتائج التقرير 

الذي أنجزه المعهد تحت عنوان "من أجل  8102االستراتيجي 

 ."نمية ذاتية ألفريقيات

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 للمعهد الملكي للدراسات االستراتيجية سفير التشاد زيارة

ة، السيد محمد استقبل المدير العام للمعهد الملكي للدراسات االستراتيجي

سعادة سفير التشاد السيد محمد عبد  ،8102 شتنبر 81يومه توفيق ملين، 

ومراكز بين المعهد الى آفاق تعزيز التعاون  تالنقاشا تطرقت .الرسول

 شاديةتالالتفكير 
 
 
 

 
  8102 نونبر

  شموليفي عالم الشعبية  الصين جمهوريةوالمغربية ندوة حول مستقبل العالقات بين المملكة. 

  المجلس الهندي للشؤون العالمية ولقاء مشترك بين المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية  ICWAS    حول

 استراتيجية؟ شراكة إلقامة روافعآية : العالقات بين المغرب والهند

 ."ندوة لتقديم الخالصات األولية للدراسة حول "اصالح االتحاد االفريقي 

  واآلفاقالواقع  وافريقيا الجنوبيةندوة لتقديم الخالصات األولية للدراسة حول "العالقات بين المغرب." 
 

 8102دجنبر 
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