
 

 

 

 

 العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية افريقيا الجنوبية

على ضوء التطورات  التعاون وتقديم آفاقبتشخيص العلاقات بين البلدين دراسة  اهتمت هذه

الحديثة للأوضاع الجيوسياسية والاقتصاد الإقليمي والعالمي. واقترحت هذه الدراسة روافع 

 العمل لتحرير العلاقات الثنائية. 
 

 اصلاح الاتحاد الافريقي

الجاري والوقوف عند الوضع  الإصلاحعملية فحص المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية 

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

 .الإفريقي الاتحاد إصلاحتوصيات تتعلق بمشاركة المملكة في 

 

 

 "التوثيقية اليقظة نشرة" من 2018 دجنبر و   نونبر شهري عددي صدور

 المواضيع في تقارير ملخصات 2018ودجنبر نونبر  هريش عددي قدمي

، الطاقة العالمية آفاق الهجرة العالمية، الاتجاهات الفوارق العالمية، :التالية

  ...وتربية الأحياء المائية الصيدتأثيرات تغير المناخ على 

 

 

 

 

 

 مستقبل العلاقات بين المغرب والصين في عالم ُمعولم

بشراكة  (IRES) نظم المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية

 13، يوم الثلاثاء رباطالشعبية بال مع سفارة جمهورية الصين

حول موضوع: مستقبل العلاقات  دراسييوم ، 2018نوفمبر 

 .بين المغرب والصين في عالم ُمعولم

هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار الاحتفال بالذكرى الستين 

لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والصين، يهدف 

إلى تقييم التعاون الثنائي ومتعدد الجوانب والتفكير في 

الجغرافية ذات الاهتمام  آفاق تعزيز المجالات والفضاءات

 اليقظةالمعهد. 

 للتفكير ءالمعهد. فضا

 النشرة الاخبارية
 2018 دجنبر –  نونبر  – 48العدد 

2018 

 المنتدىالمعهد. 

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


 .المشترك، مع إيلاء أهمية خاصة للقارة الإفريقية
 

 

 

لإقامة  حول موضوع العلاقات بين المغرب والهند: آية روافع

 ؟استراتيجيةشراكة 

نظم المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، بشراكة مع 

 سفارة الهند في المغرب والمجلس الهندي للشؤون العالمية

(ICWAS)،  ندوة دولية حول موضوع 2018نونبر  28يومه ،

العلاقات بين المغرب والهند: آية روافع لإقامة شراكة 

 استراتيجية

يهدف هذا اللقاء الى تعميق الحوار الاستراتيجي بين المعهد 

الملكي للدارسات الاستراتيجية والمجلس الهندي للشؤون 

وفك تشفير العلاقات بين المغرب والهند،  (ICWAS) العالمية

وبلورة الرافعات التي من شأنها النهوض بهذه العلاقات إلى 

شراكة استراتيجية متعددة وكذا التفكير في آفاق توسيعها 

 على المستوى الإقليمي والدولي.
 

 

 تدبيرها؟الهجرة الأفريقية: أية استراتيجيات من أجل 

ستراتيجية بشراكة مع نظم المعهد الملكي للدراسات الا

، 2018دجنبر  8المنظمة الدولية للهجرة، حدثا موازيا، يومه 

حول موضوع "الهجرة الأفريقية: أية استراتيجيات من أجل 

تدبيرها ؟، عشية انعقاد المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد 

 .الميثاق العالمي بشأن الهجرة

ل الهجرة ويرمي هذا الحدث الموازي إلى تعميق التفكير حو

الأفريقية، من خلال التساؤل عن الاستراتيجيات التي يتعين 

على البلدان الأفريقية وضعها، وحول أساليب تدبي ر 

تدفقات الهجرة مع مراعاة تأثيراتها على التنمية، وكذلك حول 

الآليات التي ينبغي تنفيذها في إطار الميثاق العالمي للهجرة 

اتها على أفريقيا، بالإضافة قصد الاستفادة المثلى من تداعي

سياسات الهجرة التي سيتم اعتمادها في إطار شراكة  إلى

بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي فضلا عن التدابير 

الواجب اتخاذها بهدف إشراك الشتات الأفريقي في التنمية 

 .المستقلة للقارة
 

 

 اي نموذج تنمية لخلق القيمة والعمل؟

ونقائص نموذج التنمية المغربي والافاق بعد عرض إنجازات 

القيمة وخلق العمل، عرفت  الدولية حول العلاقة بين خلق

عقد أربع جلسات. تطرقت الأولى الى  2018دجنبر  19 ندوة

الرأسمال البشري والشمولية. خصصت الجلسة الثانية 

لمناقشة مستقبل المهن العالمية للمغرب، ولا سيما صناعة 

ان. فيما خصصت الجلسة الثالثة لقضايا السيارات والطير 

الابتكار وريادة الأعمال. أما الجلسة الرابعة فقد شهدت تحليل 

الأبعاد المرتبطة بالقوى الناعمة وبالتموقع الدولي للمملكة 

 .المغربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

  المغرب في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا

المعهد الملكي ألقى السيد محمد توفيق ملين، مدير عام 

 للدراسات الاستراتيجية، مداخلة في أشغال المنتدى الدولي

(MEDAYS)  سلط خلالها الضوء على 2018نونبر  7يومه ،

أسس العمق الغرب افريقي للمغرب، وعلى ما يمكن أن 

تضيفه المملكة الى المجموعة الاقتصادية لدول غرب 

لمغرب. افريقيا وكذا ما يمكن لهذه المجموعة أن تضيفه ل

وفي نهاية المداخلة قدم السيد المدير العام مقترحات تخص 

طرق تحقيق انضمام المغرب للمجموعة الاقتصادية لدول 

 .غرب افريقي
 

 

 إدماج الشباب، أولوية للتنمية المستدامة في أفريقيا

ألقى السيد محمد توفيق ملين، مدير عام المعهد الملكي 

أشغال الندوة الدولية  للدراسات الاستراتيجية، مداخلة في

، 2018نونبر  10التي نظمتها مؤسسة مفتاح السعد، يوم 

حول موضوع إدماج الشباب، أولوية للتنمية المستدامة في 

أفريقيا، انطلاقا من المشاكل الهيكلية في افريقيا. خلال هذا 

اللقاء سلط السيد المدير العام الضوء على أهمية جعل 

 .تنمية الذاتية في أفريقياالرأسمال البشري محركا لل
 

 

 النموذج الجديد للتنمية: سبل للتفكير

ألقى السيد محمد توفيق ملين، مدير عام المعهد الملكي 

للدراسات الاستراتيجية، مداخلة في أشغال المائدة 

المغرب  (X) المستديرة المنظمة من طرف مجموعة

ومؤسسة مهندسي الاتصالات، حول موضوع النموذج الجديد 

. تطرق النقاش 2018نونبر  15، يومه للتنمية: سبل للتفكير

خلال هذه الندوة الى تسليط الضوء على محدودية نموذج 

التنمية الحالي والى تقديم بعض المقترحات الإصلاح التي 

يجب بلورتها في كم من الميدان السياسي والمؤسسي 

والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، مع صعوبة 

 .ر ووضع نموذج تنمية جديدتطوي

 
 

 

الانتقال الطاقي: آية جيواستراتيجية الإقليمية، في افق 

 ؟2050

شارك السيد محمد توفيق ملين، مدير عام المعهد الملكي 

للدراسات الاستراتيجية، كمتحدث رئيسي في فعاليات 

المؤتمر الرابع عشر للطاقة، الذي نظمته جامعة الطاقة 

، حول 2018نونبر  19والاتحاد من أجل المتوسط، يوم 

موضوع "الانتقال الطاقي: آية جيواستراتيجية الإقليمية، في 

 "؟2050 افق

خلال مداخلته، قدم السيد محمد توفيق ملين السياق الطاقي 

الأفريقي بالإضافة الى الانتقال الطاقي في دول المجموعة 

الاقتصادية لغرب افريقيا. وفيما يتعلق بأفق انضمام المغرب 

إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، أوضح السيد 

رصة لتسريع الانتقال المدير العام للمعهد أنها تشكل ف

 نالمعهد. التعاو



الطاقي في إفريقيا، وأيضاً فرصة لمراجعة السياسة الطاقية 

 فريقي.للمغرب أخدا بعين الاعتبار البعد الإ
 

 

 متطلبات نموذج التنمية الشاملة

شارك السيد محمد توفيق ملين، مدير عام المعهد الملكي 

للدارسات الاستراتيجية، في المؤتمر الذي نظمته جمعية 

، حول 2018دجنبر  20رباط الفتح للتنمية المستدامة يوم 

موضوع "متطلبات نموذج التنمية الشاملة". من خلال 

مداخلته، أبرز السيد محمد توفيق ملين، أسس بناء أي نموذج 

تنمية، ألا وهي تعزيز الرأسمال البشري، خاصة الشباب، 

واستيعاب الفوارق الاجتماعية والترابية ووضع حكامة 

 والتعبئة التشاركية.عمومية تأخذ بعين الاعتبار اللامركزية 

ينبغي أن يرتكز العقد الاجتماعي الجديد على العدالة 

قيم الاجتماعية والثقة المؤسساتية والثقة بين الأفراد و

التقدم، لا سيما المواطنة والتميز والاستحقاق، بالإضافة الى 

خاصة  الأعمال،تغيير العلاقة بالعمل وتنمية روح ريادة 

 .الاجتماعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملكي للدراسات الاستراتيجيةزيارة وفد أسترالي للمعهد 

استقبل السيد محمد توفيق ملين، مدير عام المعهد الملكي 

الاستراتيجية، وفداً أستراليا ترأسه السيدة برنيس للدراسات 

سفيرة  (Mme Berenice OWEN-JONES) جونز-أوين

 Mme) أستراليا في المغرب. يتكون من السيدة غيتا كاماث

Gita KAMATH) مكلفة بالشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية ،

 M. Rupert) و السيد روبيرت هودن والتجارة الاسترالية

HODEN)دير الشؤون السياسية و القنصلية بسفارة ، م

 .أستراليا في المغرب

شكل هذا اللقاء فرصة لمناقشة القضايا المتعلقة بالتموقع 

 .الدولي للمغرب وسياسته الأفريقية
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  إندونيسياالمغربية ندوة حول العلاقات بين المملكة. 

  اصلاح الاتحاد الافريقي".ندوة لتقديم الخلاصات الأولية للدراسة حول" 

  الواقع  وافريقيا الجنوبيةندوة لتقديم الخلاصات الأولية للدراسة حول "العلاقات بين المغرب
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