
 

 

 ؟موميةالع اتالسياس تدبير على آثار أية: الدستور تفعيل" حول للدراسة النهائي نجاز التقريرا

 المشروع بناء و العمومية السياسات تدبير حيث من 1122دستور مساهمة الدراسة لهذه النهائي التقرير أبرز

 .الكبرى المشاريع ببعض يتعلق ما في كذا و يشكل عام الدستور هذا لتفعيل مقترحات قدم كما ٬المغربي المجتمعي
 

 العالقات بين المغرب ودول أمريكا الشمالية

التي ترتسم  الرئيسية طوراتالت لفحص خصص الذي ٬الدراسة هذه من الثانيةبالمرحلة  متعلقالمعهد التقرير ال أعد

  .الشمالية أمريكا دول مع المغرب عالقات على آثارها و والبعيد المتوسط المدى على
 

 المغرب؟ على آثار أية:  العالمية التوازنات على وتأثيرها الهادئ والمحيط آسيا منطقة دينامية

 والمحيط آسيا لمنطقة الجيوستراتيجية الدينامية عن المترتبة المحتملة اآلثار الدراسة لهذه الثاني المرحلي التقرير أبرز

 وكل المغرب بين التعاون عالقات آفاق و الحصيلة على أيضا قريرتال ركزو قد  .للمغرب الدولي التموقع على الهادئ

 .الكبرى اآلسيوية القوى من
 

 وموريتانيا المغرب بين العالقات

ه الدراسة. ذبإعداد التقرير المرحلي األول له المشرف على الدراسة المشار إليها أعالهقام فريق العمل التابع للمعهد و

  .والثقافي واالجتماعي واالقتصادي الدبلوماسي المجال في البلدين بين التعاون حصيلة إلى ا التقريرذه تطرقوقد 
 

 المنظمة والجريمة اإلرهاب :الوطنية عبر التهديدات تصاعد مواجهة في المغرب

 منطقتي في المنظمة والجريمة اإلرهابي للتهديد عامة لمحة وضع إلى الدراسة هذه من األولى المرحلةخصصت 

 .المغرب على المحتملة آثارهما تقييم إلى باإلضافة والصحراء والساحل المتوسط
 

 العالقات بين المغرب ودول جنوب و شرق أفريقيا

 و المغرب بين للعالقات الراهنة الحالة تقييم إلى تهدف دراسة انجاز في االستراتيجية للدراسات الملكي المعهد شرع

 بين التعاون قدرات تعبئة على قادرة استباقية خارجية سياسةحاور م تحديدا ذك و دول جنوب و شرق أفريقيا

 .القارة من المنطقة هذه و المغرب
 

 " للمغرب؟ االقتصادية الدبلوماسية لتعزيز آليات أية" حول دراسة إنجازفي  الشروع

 من التي االستراتيجية اآلليات التفكير في و المغربية االقتصادية الدبلوماسية حصيلة تحليل إلى الدراسة هذه تهدف

  .و االقليمية العالمية تغيراتال مع تماشيا وذلك  جريئة٬ دبلوماسيةل تأسس أن شأنها

 
 

 من "نشرة اليقظة التوثيقية" 1124 و أبريل مارسصدور أعداد شهري 

 االقتصااد أفريقيا٬ في االقتصادية التنمية: بينها من مواضيع عدة تهم تقارير النشرة٬ هذه تناولت

 ...اإللكترونية الجريمة الدولية٬ العالقات األخضر٬
 

 4102 غشت -يوليوز –نشرة اليقظة التوثيقية 

  

 

 

 اليقظةالمعهد. 

 للتفكير ءالمعهد. فضا

 النشرة االخبارية

 2102  غشت – يوليوز – 22العدد 

http://www.ires.ma/fr/publications/veille-webographique/bulletin-de-veille-webographique-juilletaout-2014
http://www.ires.ma/fr/publications/veille-webographique/bulletin-de-veille-webographique-juilletaout-2014
https://twitter.com/ires_maroc
http://www.facebook.com/ires.maroc


 
 "المادي غير مال الرأس" مفهوم تعميم عملية في االستراتيجية للدراسات الملكي المعهد مساهمة

 

  المادية: وغير الشاملة ثروةقياس الل مدةتعالمية المنهج حول نشطةأ عدةتم القيام ب السياق٬ هذا في

 1124٬يوليوز 12 يومه ملين٬ توفيق محمد السيد االستراتيجية٬ للدراسات الملكي للمعهد العام المدير حضور 

 للمغرب الشاملة والقيمة المادي غير مال الرأس تقييم حول توضيحاتلتقديم  M1٬ لقناةية خبارالا ةنشرال في

 عمومية.المفاهيم في بلورة السياسات ال هذها استعمال ذو ك

  لقناة األولى. كبسولة إعدادفي  1124٬يوليوز 12 يومه ملين توفيق محمد السيدمشاركة 

  قناة ي نظمتهذال الخاص اللقاء في  1124٬ غشت فاتح يومه موفتي٬ سعيد السيدمشاركة M1  ا هذحول

 .الموضوع

 صحيفة مع االستراتيجية للدراسات الملكي للمعهد العام المدير حوار « Les ECO ».    

 مفهوم تعميم عملية في لالسهام االستراتيجية للدراسات الملكيبالمعهد مغاربة  نياقتصاديلقاء عمل مع خبراء تنظيم 

 ."المادي غير مال الرأس"
 

 
  للمعهد  بالمغرب المكسيك سفيرزيارة  

 سعادة 1124٬ يوليوز 1 يومه االستراتيجية٬ للدراسات الملكي للمعهد العام المدير ٬ملين توفيق محمد السيد استقبل

 وآفاق البلدين بين التعاون عالقات مناقشة تمت الزيارة٬ هذه خالل. بالمغرب المكسيك سفير أوردونيز٬ أندريس السيد

 .تطويرها
 

 للتنمية المتحدة األمم برنامجوفد من  لقاء عمل مع

 Viajayalakshmi السيدة برئاسة وفداباستقبال  1124٬ غشت 12 يومه ٬االستراتيجية للدراسات الملكي المعهد قام

VADIVELU على شاتاالنق ركزت وقد. بنيويورك للتنمية المتحدة األمم لبرنامج المستقل التقييم مكتب مستشارة ٬ 

  .الوطنية العمومية السياسات تطوير على البرنامج عمل تأثير تقييم
 

 

  أديناور كونراد مؤسسة منوفد  لقاء عمل مع

 Helmut REIFELD٬السيد برئاسة أديناور كونراد مؤسسة من وفد مع 1124٬ غشت 12 يومه عمل اجتماع عقد

 الملكي بالمعهد  البحث مدير موفتي٬ سعيد السيد حضره الذي اللقاء٬ هذا خالل. بالمغرب للمؤسسة الدائم الممثل

 .المؤسستين بين التعاون مجاالت تحديد إلى النقاشات تطرقت االستراتيجية٬ للدراسات

 
 " التوقعات و الحصيلة: موريتانيا و المغرب بين العالقات" حول ندوة

 4112 شتنبر 11
 

 "؟ التعاون عالقات لتعزيز آليات أية: الميكسيك و المغرب بين العالقات" حول ندوة

 4112 شتنبر 44
 

 "األوروبي باالتحاد الجديدة العضوة الدولة: كرواتيا" حول ندوة

 4112 أكتوبر 41
 

 "المتوسط أجل من تحدي: األغذية وتجارة اللوجستية الخدمات" حول ندوة

 4112 أكتوبر 49

منشورات  المعهد برامج الدراسات  اليقظة االستراتيجية  لقاءات و نقاشات 

 

 زوروا موقعنا على االنترنيت ,لمزيد من المعلوماتل
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