
 

 

 

  "للمغربالقدرة التنافسية  و التصنيع" حول للدراسة النهائي نجاز التقريرا

المتعلقة بالتنافسية الدولية على  حوالتعلى ضوء الت ،رهانات و تحديات التصنيع بالمغرب لفحص ،التقرير اهذ تطرق

خيارات  بعض قترحا كما .مجالال اهذ إلى بعض التجارب األجنبية الناجحة فياستنادا لك ذ و ،المدى المتوسط والبعيد

السياسات العمومية في المجاالت االقتصادية، المالية، المؤسساتية و التنظيمية الالزمة لتسريع بناء قاعدة صناعية 

 .وطنية صلبة
 

  وموريتانيا المغرب بين العالقات

 الضوء طيسلت تم من خالله الذي الدراسة، هذه من الثانية المرحلة تقرير االستراتيجية للدراسات الملكي المعهد أنجز

 إرساء أجل من لكذو  ،كال البلدين واجهت التي المشتركة تحدياتوال وموريتانياللمغرب  المتاحة الفرص على

  .ومستدامة متينة أسس على عالقاتهما
 

 واالبتكار إقليميا في مجال البحث  قطباكيفية جعل المغرب 

 مجال في إقليمي كمركز المغربدور  إلبراز المتاحة اإلمكانات لتحديد ،الدراسة هذهل الثاني تقرير المرحليال خصص

  .واالبتكار العلمي والبحث التعليم

 
 

 من "نشرة اليقظة التوثيقية" 4102 نونبر و أكتوبرصدور أعداد شهري 

مهن نشهرة المعههد الشههرية الخاصهة باليقظهة  4102 نوونبر و أكتووبرتتناول أعداد شههري 

 التنميهة الناشهةة، المخهاطر البشهرية، التنميهة التوثيقية، تقهارير تههتم بعهدة مواضهيع مهن بينهها  

 ...اإللكترونية الجريمة أفريقيا، في االقتصادية
 

4102 شتنبر – التوثيقية اليقظة نشرة   
***** 

  4102 أكتوبر – التوثيقية اليقظة نشرة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليقظةالمعهد. 

 للتفكير ءالمعهد. فضا

 النشرة االخبارية

 3102  أكتوبر – شتنبر – 32العدد 
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  موريتانيامع  المغرب عالقات

 الرةيسية األبعاد دراسة على ،4102 شتنبر 00 ة يومهعقدالمن ،الندوة ركزت هذه

لناجمة عن التحوالت ا الرهانات ضوء على ،هتعزيز وآفاق البلدين بين الثناةي للتعاون

  .واإلقليمي الدولي السياق التي يشهدها
 

 أية آفاق لتعزيز عالقات التعاون بين المغرب والمكسيك؟

ها سعادة السيد أندريس أوردونيز، لقاأ التي محاضرةخالل ال ،ا الموضوعهذتمت مناقشة 

إلى واقع ها تم التطرق خاللقد  . و4102شتنبر 44سفير المكسيك بالمغرب، يومه 

عالقات التعاون بين المغرب والمكسيك وآفاق تعزيزها على المستوى السياسي 

   .واالقتصادي و الثقافي
 

 ؟ ية للمغربمناخ دبلوماسيةأية 

 ،4102 أكتوبر 24 يومه االستراتيجية، للدراسات الملكي المعهد نظم الموضوع، هذا حول دراسةال نجازا هامش على

 ينالفاعل مساهمة على الضوء تسليط إلىباإلضافة  لمغرب،ل يةمناخال الدبلوماسية معالم لتحديد خبراء لقاء مع

 .المجال هذافي  ينياتالمؤسس

 
 : رافعة إلعادة تشكيل العالقات األور ومتوسطية 5+5حوار 

شارك المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية في المؤتمر الدولي الذي نظمته المؤسسة المتوسطية للدراسات 

مارسيليا ب  رافعة إلعادة تشكيل العالقات األور ومتوسطية، الذي عقد  5+5االستراتيجية، حول موضوع  "حوار 

الدور الذي يلعبه  أبرزت، مدير البحث بالمعهد، السيد سعيد موفتيو ذلك من خالل مداخلة  ،4102أكتوبر  4يومه 

   المغرب في تعزيز التعاون في المنطقة األورو متوسطية.
 

 مؤتمر مؤسسة التجاري وفابنكمداخلة المعهد في 

بالدار  4102أكتوبر 42يومه  المقام ،المشار اليه أعالهشارك المعهد في المؤتمر 

خالل هذا  .الفاةدة، التقييم و اآلثار " البيضاء، حول موضوع "الرأسمال اال مادي 

من  تم التركيز، مداخلة للمعهدالعام  لمديراالسيد محمد توفيق ملين، المؤتمر، قدم 

 أهمية مفهوم الرأسمال االمادي كأداة لتدبير السياسات العمومية للمغرب و خاللها على

 .في هذا المجال بالدالتموقع الدولي لل على
 

 
  للمعهد إيطالي وفد زيارة 

داخلة  بارزة شخصيات من يتكون إيطالي وفد ،4102 شتنبر 21يومه  ،االستراتيجية للدراسات الملكي المعهد استقبل

 على المستوى المغرب بها يقوم التي يةوالتنم نشطةاأل على المناقشات تطرقت قد و. األكاديمية و يةاإلعالم األوساط

  .والثقافي واالجتماعي واالقتصادي السياسي
 

 أفريقيا جنوب من وفد مع عمل لقاء

 هذا خالل زيركقد تم الت و. الدولية للشؤون أفريقيا جنوب معهد من وفد مع ،4102 شتنبر 21يومه  عمل، لقاء عقد

  .و أهمية تشجيع عالقات التعاون فيما بينها أفريقيا في االستراتيجي الفكر ومراكز البحث معاهددور  على اللقاء
 

  ألفريقيا االقتصادية اللجنة من وفد مع لقاء

 بزيارة ،ألفريقيا االقتصادية المتحدة األمم لجنة من قام وفد ،4105 لسنة ألفريقيا االقتصادي التقرير إعداد إطار في

 حققه الذي التقدم حول المعهد، قبل من اتإضاء قدمت الزيارة، هذه خالل. 4102 أكتوبر 22يومه  ،المعهد إلى عمل

  .الخارج على التجاري واالنفتاح الصناعية التنمية مجال في المغرب
 

   إسبانيا و المغرب بين عالقاتال حول الكانو الملكي المعهد مع لقاء

 الملكي المعهد واالستراتيجية، الدولية للدراسات الملكي الكانو معهد في رةيس باحث فرنانديز، اأمير هيثم السيدزار 

 المغرب بين التعاون عالقات ةمناقشل ،الزيارة هذهخصصت و قد  .4102 أكتوبر 30يومه  االستراتيجية للدراسات

ه الزيارة في اطار دراسة حول نفس ذو تندرج ه .المشترك االهتمام ذات مجاالتال في تعزيزها وآفاق واسبانيا

 طرف معهد الكانو.الموضوع في طور االنجاز من 

 عمل تلقاءا

 أنشطة خارجية

 المنتدىالمعهد. 



 
 "األوروبي باالتحاد الجديدة العضوة الدولة  كرواتيا" حول ندوة

 4102 رنونب 00
 

 اديم اال رأسماللا ألصول ماليال غير تقييمال حول خبراء لقاء

 4102 نونبر 41-40
 

 "مقارنالو مغربيال  البحري القانون" حول مؤلف لتقديم ومناقشة ندوة

 4102 نونبر 45
 

 " لنرويج؟ل األوروبية سياسةلل آفاق أية" حول ندوة

 4102 دجنبر 2

منشورات نقاشاتلقاءات و    المعهد برامج الدراسات  اليقظة االستراتيجية  

 

 زوروا موقعنا على االنترنيت ,لمزيد من المعلوماتل

www.ires.ma 
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