
 

 

 وموريتانيا المغرب بين العالقات

 والدبلوماسي السياسي المستوى على وموريتانيا المغرب بين التعاون حصيلة تحليل إلى الدراسة هذه تهدف

 على البلدين بين العالقات إلرساء الخارجية السياسة اقتراحات بعض رصد إلى باإلضافة واالجتماعي واالقتصادي

 .ةمستدام أسس
 

 ؟ ية للمغربمناخ دبلوماسيةأية 

ية المناخ الدبلوماسية مجال في الناجحة الدولية التجاربفحص  إلى الرامية دراسةالهذه  انجاز في المعهد شرع

 في أفضل تموقعمن  لمغربا مكنت استباقية مناخية دبلوماسية محاور اقتراح و للمغرب المفيدة العبر ستخالصال

 .المناخية للحكامة الدولي النظام

 
 ديناميات التغيير المنبثقة عن الربيع العربي: أية آثار على تموقع المغرب؟

على المعطيات  لتركيزل ،4102 مايو 9يومه  ةعقدالمن خصصت هذه الندوة،

واألمنية واالقتصادية الجديدة، الناجمة عن التحوالت الراهنة في العالم الجيوسياسية 

 العربي و اآلثار الناتجة عنها بالنسبة للمغرب من حيث الفرص والمخاطر.
 

 المينورسو بعثة وآفاق صعوبات

أستاذ في القانون  ،Shoji MATSUMOTO  السيد هاأدارخالل الندوة التي  ابرازتم 

التحليل  ،4102مايو  41رئيس معهد سابورو للتضامن الدولي، يومه الدولي المقارن و 

القانوني لدور المينورسو و المقترح األخير لمجلس األمن في هذا الخصوص و كذا آفاق 

هذه المهمة األممية على ضوء التطورات الجديدة للسياق الدولي واإلقليمي والحالة 

  الراهنة على أرض الواقع.
 

 بعد االنتخابات الرئاسية األخيرةآفاق أوكرانيا 

أدارها سعادة سفير أوكرانيا بالمغرب  ا الموضوع خالل الندوة التيهذتمت مناقشة 

تم قد  و .4102 يونيو 01 ه، يوم (Yaroslav KOVAL) السيد ياروسالف كوفال

لوضع السياسي في أوكرانيا وتطوراته المستقبلية على ضوء نتائج ها لالتطرق خالل

 بات الرئاسية األخيرة  و إلى آفاق التعاون الثنائي بين المغرب وأوكرانيا.االنتخا

 
 
 

 اليقظةالمعهد. 

 للتفكير ءالمعهد. فضا

 النشرة االخبارية

 4102  يونيو – ماي – 21العدد 

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


 من "نشرة اليقظة التوثيقية" 4102 و أبريل مارسصدور أعداد شهري 

من نشرة المعهد الشهرية الخاصة باليقظةة التوثيقيةة،  4102يونيو  و مايوتتناول أعداد شهري 

 أفريقيةا، فةيمومية الع اتالسياس تقييم الثقافية، لدبلوماسيةا : تقارير تهتم بعدة مواضيع من بينها

 ...اإللكترونية الجريمة الطاقة، لمجا في االستثمارات
 

 4102 ماي –نشرة اليقظة التوثيقية 
---------- 

 4102 يونيو –نشرة اليقظة التوثيقية 
 

 

 
 

  الناجحة؟تعزيز النموذج المغربي: أية عبر مستخلصة من التجارب األجنبية 

 هذاحول ، ندوة 4102 مايو  15هالمعهد الملكي للدراسات االستراتيجية يوم نظم

 Label) الجوانب النظرية والعملية "للنموذج الوطني"  إلىتطرقت  ،الموضوع

Maroc) تمت مناقشة كما . المجال هذافي  ، استنادا الى بعض التجارب الناجحة

تموقعه انطالقا من رؤية شاملة ومتكاملة على حاجة المغرب لتعزيز استراتيجية 

لتتبع والتقييم لتعزيز فعالية لالمدى المتوسط و البعيد، فضال عن استخدام آليات 

النموذج المغربي في أبعاده السياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية 

 .والمجتمعية
 

  جماعي مؤلفلتقديم  ندوة

 القضايا حول الجديدة المؤلفات ومناقشة بتقديم الخاصة اللقاءات سلسلة إطار في

 Labor and"ندوة حول  ،4102مايو  49يومه  المعهد عقد االستراتيجية،

Health Economics in the Mediterranean Region: 

Migration and Mobility of Medical Doctors" .أبرزت وقد 

 بميدان الصحة والعاملين األطباء في نقصال مسألة الندوة، هذه ات خاللاشقالن

 هذاعنها  التي ينتج  والخارجية الداخلية العوامل جانب إلى ،المتوسط منطقة في

 .الوضع
 

 تعاون استراتيجية أجل من: الجنوبية وأمريكا المغرب بين العالقات

  متكاملة و شاملة

يونيو  6المعهد يومه  التي احتضنها الدراسة، خالل الندوة ههذتقرير نتائج قدمت 

واقع التعاون بين المغرب ودول أمريكا  إلى ،طرق خاللهاو قد تم الت. 4102

إلى بعض خيارات السياسة الخارجية التي من  ذاو ك طويرهالجنوبية و آفاق ت

   .شأنها أن تدعم عالقات التعاون بين المغرب و بلدان هذه المنطقة
 

  والتحديات الرهانات: للمغرب الشاملة التنافسية والقدرة التصنيع

حضرها فاعلين  و التي ،4102 أبريل 01يومه  المنظمة خصصت هذه الندوة،

من القطاعين العام و الخاص و كذا خبراء مغاربة وأجانب في قضايا التنمية 

الصناعية ، لفحص خيارات السياسة الصناعية التي اعتمدها المغرب منذ 

نجاعة االستراتيجية الصناعية الجديدة على ضوء التغيرات  تحليلاالستقالل و 

 المتعلقة بالتنافسية الدولية على المدى المتوسط والبعيد.

 

 العربي العالم في االجتماعي الترابط اشكالية

شارك المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية في أشغال اللقاء الرابع لمنطقة الشرق 

األوسط و شمال افريقيا للمجلس الدولي للرعاية االجتماعية، الذي عقد بالرباط، يومه 

. خالل هذا اللقاء، قدم السيد محمد توفيق ملين، المدير العام للمعهد، 4102مايو  44

 .رابط االجتماعي في المغربمداخلة أبرزت خصائص ال
 

 

 أنشطة خارجية

 المنتدىالمعهد. 

http://www.ires.ma/fr/publications/veille-webographique/bulletin-de-veille-webographique-mai-2014
http://www.ires.ma/fr/publications/veille-webographique/bulletin-de-veille-webographique-mai-2014
http://www.ires.ma/fr/publications/veille-webographique/bulletin-de-veille-webographique-juin-2014


 .ضرورة استراتيجية، من أكثر: جنوب-جنوب التوجه

 حول العامة الجلسة أعمال للمعهد، العام المدير ملين، توفيق محمد السيد ترأس

في  العالمي، النظام في أفريقيا اندماج لدعم الرامية الجديدة السبل استكشاف

 ظمةالدورة السنوية الخامسة و العشرون لمنتدى كرانس مونتانا، المن إطار

 التي حضرتها هذه الجلسة، خالل و.  4102 يونيو 44 و 09بالرباط ما بين 

 ،Blaise COMPAORE كومباوري بليز السيد تتمثل في ،بارزة شخصيات

 ، Pierre NKURUNZIZA نكورونزيزا بيير السيد و فاسو، بوركينا رئيس

 (نيجيريا) النيجر محافظ ، Mu’azu Babangida ALIYU عليو موازو بابانجيدا والسيد بوروندي جمهورية رئيس

ما ك التحديات التي تواجهها القارة األفريقية تم ابراز ،باإلضافة إلى بعض الوزراء ومسؤولي المؤسسات األفريقية

  .مجال التعاون مع أفريقيا المقاربة المغربية في قدمت 

 
 لقاء عمل مع وفد من االتحاد األوروبي 

استقبل السيد محمد توفيق ملين، المدير العام للمعهد الملكي للدراسات االستراتيجية، وفد من االتحاد األوروبي يتكون 

 Cécile، المدير العام لمنطقة افريقيا في مصلحة األعمال الخارجية و السيدة Nick WESTCOTTالسيد  من

ABADIE  رئيسة القسم السياسي ببعثة االتحاد األوروبي بالرباط. و قد تمت مناقشة الخيارات االستراتيجية للمغرب

 اتجاه أفريقيا وآفاق التعاون بين المغرب واالتحاد األوروبي على ضوء تغييرات السياق الدولي واإلقليمي.
 

 زيارة وفد صيني للمعهد 

، مديرة مركز البحث الكيبيكي التابع لجامعة بكين للدراسات LI HONGFENGقام وفد صيني يتكون من السيدة 

بزيارة عمل للمعهد الملكي للدراسات  عن السفارة الصينية بالرباط، ZHENG Xuancheng  الدولية، والسيد

االستراتيجية،  بالمعهد الملكي للدراسات خالل هذا اللقاء، الذي حضره السيد سعيد موفتي، مدير البحث  .االستراتيجية

 تطرقت النقاشات إلى التموقع اإلقليمي للمغرب في أفريقيا وآفاق العالقات المغربية الصينية.

 
 " وقعاتالت و الحصيلة: موريتانياو  المغربالعالقات بين " حول ندوة

 4112 شتنبر 11
 

 "؟ التعاون عالقات لتعزيز آلياتأية : و الميكسيك المغربالعالقات بين " حول ندوة

 4112 شتنبر 44
 

 "؟ األوروبي واالتحاد المغرب بين بناءة هجرة لسياسة أساسية متطلبات أية: حركيةال اتفاق" حول ندوة

 4112 شتنبر 42

منشورات اتلقاءات و نقاش   المعهد برامج الدراسات  اليقظة االستراتيجية  

 

 زوروا موقعنا على االنترنيت ,لمزيد من المعلوماتل
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