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 :والمنطلقات المرجعیات. 1

2011 المملكة دستور : 
 لفصول خاصة بحقوق ومصالح المغاربة المقیمین في الخارج 2011یولیو  30تخصیص دستور 

 )163و 18و 17و 16الفصول (   
 
السامیة الملكیة التوجیھات : 
 المتمثل�ة ف�ي ض�رورة العم�ل عل�ى  2012وذكرى ثورة الملك والش�عب لس�نة  2010خطابي عید العرش المجید لسنة

تعزیز العالقة ب�ین مغارب�ة الع�الم ووط�نھم األم وتس�ھیل ان�دماجھم ببل�دان اإلقام�ة والتض�امن معھ�م لتج�اوز آث�ار األزم�ة 
 .االقتصادیة

 
2016-2012 الحكومي البرنامج : 
 لتعزی�ز السیاس�ة العمومی�ة المتعلق�ة بت�دبیر ش�ؤون مغارب�ة  2016 -2012تخصیص حیز ھام من البرنامج الحك�ومي

 .العالم
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3 
مشروعا مھیِكال   39

یتفرع إلى 
 عملیة104

 برامج استراتیجیة  8 2
 1 )أفقیة 2قطاعیة و  6(

بلورة الرؤیة واألھداف 
 االستراتیجیة

 )أھداف استراتیجیة 3( 

 :أھّم المراحل. 2
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 رھان تعزیز الھویة والثقافة

رھان حمایة حقوق ومصالح 
 مغاربة العالم

اقتصادي السوسیورھان النمو   

بالخارجتمثیلیة المغرب رھان   

 لمغاربة العالم وعلى ارتباطھم ببلدھمالمغربیة  الھویةالحفاظ على •
 االرتباط بالثقافة المغربیة والمذھب المالكي•
 الثقافي واإلنساني المتبادل اإلغناء•

 ضمان الولوج واالستفادة من الخدمات العمومیة•
 التمثیلیة والمشاركة في النقاشات الوطنیة الكبرى للمغرب•
 اندماج مغاربة العالم في بلدان االستقبال•
 مواجھة التمییز العنصري واالزدراء•
 لمغاربة العالمواإلنسانیة المساعدة االجتماعیة •
 في حال العودةاالدماج تسھیل إعادة •

 تنمیة االستثمارات المنتجة•
 الحفاظ على التحویالت المالیة وتنمیتھا•
 اإلنعاش السیاحي•
 فرص للتشغیل على المستوى الدولي•
 تعزیز القدرة الشرائیة بالمغرب•
 تطویر الكفاءات وتعبئتھا•

 الدفاع عن ُمثل وقیم المغرب•
 الدفاع عن مصالح المغرب في بلدان االستقبال•
 تعزیز روابط الصداقة والتعاون مع بلدان االستقبال•

نجاح االستراتیجیة الوطنیة یقتضي االستجابة  :الرھانات. 3
مغاربة العالم والمجتمع  ألربعة رھانات تخص

  :المغربي والدولة المغربیة
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المحافظة على الھویة 
 المغربیة لمغاربة العالم

حمایة حقوق ومصالح 
 مغاربة العالم

مساھمة مغاربة العالم 
 في تنمیة المغرب

العالم بالمغربتعزیز روابط مغاربة   

 :اإلستراتیجیةواألھداف  الرؤیة. 4



6 

 )أفقیة 2قطاعیة و 6( برامج  8ترجمة الرؤیة اإلستراتیجیة إلى   
 

X برامج قطاعیة X برامج أفقیة 

 سیاسة تروم تعزیز روابط مغاربة العالم بالمغرب

 التعاون والشراكة

 4 المواكبة القضائیة واإلداریة

 5 تعبئة الكفاءات والشبكات

 6 االستثمار والتنمیة التضامنیة

 1 الثقافة

التكوین/ التربیة  2 

 الجانب االجتماعي 3

 الحكامة والتواصل

7 

8 

 :البرامج والمشاریع. 5
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 )3/1(مشروعا لتنفیذ استراتیجیة مغاربة العالم  39عملیة في إطار 104تم تحدید 

 3: “ دار المغرب”إحداث مراكز ثقافیة •
 عملیات

 عملیات4: تنظیم تظاھرات ثقافیة•
 عملیتان:  تقافیةتبادالت /  مقاماتتنظیم •
بین   تعزیز قنوات التبادل و التواصل•

مغاربة العالم والمغاربة المقیمین 
 عملیتان 2: بالمغرب 

ومندمجة لفائدة ثقافیة شاملة وضع سیاسة •
 )في طور اإلنجاز( مغاربة العالم 

 

عملیة12  
 2 التكوین/ التربیة 1 الثقافة

موجھة لمغاربة  تعلیمیة إعداد برامج•
 عملیات 4: العالم 

إعداد برنامج للتكوین المھني بالمغرب •
 عملیتان: لفائدة مغاربة العالم

تعزیز قدرات الجمعیات الناشطة في •
 عملیتان: المجال التربوي 

إعداد برنامج خاص بالدعم المدرسي •
  عملیتان:  لفائدة أبناء الجالیة

 عملیات 10
 3 الجانب االجتماعي

إعداد برنامج لدعم المغاربة في وضعیة •
 عملیات 3: ھشة

 3: إعداد جھاز للحمایة االجتماعیة•
 عملیات

 3: إعداد جھاز لتدبیر الوضعیات الحرجة•
 عملیات

المساھمة في إعادة ادماج مغاربة العالم •
 عملیات  4 :عودتھم بعد 

إعداد خطة عمل لمرافقة األشخاص •
 عملیات 3: أو المتقاعدین/المسنین و

تشجیع وتطویر أنشطة التضامن  التي •
 عملیتان: تنظمھا الجمعیات 

 18 عملیة 

 )1/2: (البرامج القطاعیة. 5
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 عملیتان: القضائیة لمغاربة العالمالمواكبة •
: مغاربة العالم شكایاتإعداد نظام لتدبیر •

 عملیتان
اقتراح طرق لتحسین المساطر اإلداریة •

 عملیتان: الخاصة بمغاربة العالم
إعداد نظام للیقظة القانونیة  حول •

المقتضیات التشریعیة ذات التأثیر على 
 عملیتان: مغاربة العالم

مرافقة مغاربة العالم في مساعیھم •
 عملیتان: اإلداریة

 

 15 عملیة
تحدید كفاءات مغاربة العالم والحاجیات •

 عملیتان: من الكفاءات بالمغرب
و تنظیم تظاھرات من  فضاءاتإحداث •

أجل التواصل مع الكفاءات المغربیة في 
 عملیات 3:  المھجربلدان 

المشاركة في إحداث وترسیخ الشبكات •
 عملیات 3: لكفاءات المغاربة في العالم

إشراك مغاربة العالم في االستراتیجیات •
 عملیتان: التنمیة القطاعیة وبرامج 

إشراك مغاربة العالم في تشجیع وإنعاش •
:  االستقبال المبادالت التجاریة مع یلدان 

 عملیتان
 
 

عملیة 12  
تعزیز التواصل حول فرص االستثمار •

 عملیتان: بالمغرب المنتج 
: إقامة أجھزة لتشجیع االستثمار بالمغرب •

 عملیات3
 3: مرافقة المستثمرین من مغاربة العالم•

 عملیات
للتبادل بین مغاربة العالم  فضاءاتخلق •

 عملیتان: والجمعیات المحلیة
تشجیع مشاریع التنمیة المستدامة •

 عملیتان: واالقتصاد التضامني
مرافقة المبادرات االجتماعیة لمغاربة •

في إطار التنمیة االجتماعیة  العالم
 عملیتان: والتضامنیة بالمغرب

 

عملیات 10  
 6 االستثمار والتنمیة التضامنیة 5 تعبئة الكفاءات والشبكات 4 المواكبة القضائیة واإلداریة

 )2/3(لتنفیذ استراتیجیة الھجرة مشروعا  39في إطار عملیة 104تم تحدید 

 )2/2: (البرامج القطاعیة. 5
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 6: تطویر وتنشیط أدوات التواصل•
 عملیات

 عملیة 1: مشاركة في التظاھرات/تنظیم•
المرافقة والشراكة مع الجمعیات •

 6: المنخرطة في إشكالیات مغاربة العالم
 عملیات

التفكیر في أفق تمكین مشاركة مواصلة •
مغاربة العالم في الحیاة السیاسیة 

 عملیتان 2: المغربیة
 

 15 عملیة
 8 والتواصل الحكامة

 3: تنمیة التعاون مع االتحاد األوربي•
 عملیات

 4: تنمیة التعاون مع الھیئات الدولیة•
 عملیات

 عملیات 3: تنمیة التعاون الثنائي•
تعزیز الشراكة مع الفاعلین على •

 عملیتان:  المستوى الوطني
 

عملیة 12  
 7 التعاون والشراكة

 )3/3(لتنفیذ استراتیجیة الھجرة مشروعا  39في إطار عملیة 104تم تحدید 

 )1/1: (البرامج األفقیة. 5
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یستھدف ھذا البرنامج إعداد عرض ثقافي لفائدة مغاربة العالم من أجل تعزیز وترسیخ روابطھم ببلدھم المغرب مع الحرص في 
 نفس الوقت على مبادئ التماسك االجتماعي والتسامح والتنوع

 :“دار المغرب”المراكز الثقافیة 
 خاص بالمراكز الثقافیة للحكامةإعداد إطار •
ورشات فنیة، : إعداد البرامج الثقافیة للمراكز•

 الخ...تكوینات، ندوات، مناظرات
المكلفین بتسییر المراكز الثقافیة  المسؤولینتكوین •

 والجمعیات المنخرطة في البرامج
 

 :ثقافیة تنظیم تظاھرات 
 تنظیم أسابیع للمغرب في بلدان االستقبال•
 تنظیم عروض مسرحیة•
موسیقى، مسرح، : موضوعاتیةمھرجانات تنظیم •

 صناعة تقلیدیة، تصویر
 التقلیدیةتنظیم صالونات للصناعة •
 

 
 

 الوصف

 المشاریع

 الثقافي   : 1البرنامج . 6
 

 :تبادالت ثقافیة /  تنظیم مقامات
لمغاربة العالم  وموضوعاتیةفترات إقامة ثقافیة تنظیم •

 من مختلف األعمار
 تنظیم جامعات صیفیة لفائدة شباب مغاربة العالم•

 
بین مغاربة العالم   تعزیز قنوات التبادل و التواصل

  : والمغاربة المقیمین بالمغرب
تنظیم تظاھرات تجمع بین مغاربة العالم و المغاربة •

 المقیمین في المغرب
للتواصل و تعزیز المنتدیات  إنشاء منتدیات رقمیة جدیدة•

  الحالیة
 
 

 في طور اإلنجاز: إعداد سیاسة ثقافیة شاملة ومندمجة
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اللغة (لھا صلة بالثقافة المغربیة  موضوعاتیةیستھدف ھذا البرنامج تعزیز الھویة المغربیة لمغاربة العالم من خالل تكوینات 
 ومرافقة مغاربة العالم في االنتقال المھني...) العربیة واألمازیغیة، التاریخ، الدین

 :إعداد برامج تعلیمیة موجھة لمغاربة العالم
 حسب بلدان االستقبال تعلیمللإعداد خطط •
 الدیداكتیكیةاألدوات  تھیيء•
 تكوین أطر للتدریس والتفتیش•
 سیمادعم الجمعیات النشیطة في مجال التعلیم، ال •

 تعلیم اللغتین العربیة واألمازیغیة
 

إعداد برنامج للتكوین المھني بالمغرب لفائدة مغاربة 
 :العالم 

إعداد برامج خاصة للتكوین موجھة لالرتقاء •
 العالمبكفاءات مغاربة 

إعداد برامج للتعاون مع شبكات الخبراء لمرافقة •
 العالممغاربة 

 
 

 

 الوصف

 المشاریع

 :تعزیز قدرات الجمعیات الناشطة في المجال التربوي 
دعم الجمعیات والفاعلین المحلیین في مشاریعھم •

التأھیل بواللغتین العربیة واألمازیغیة، الخاصة بتعلیم 
  المدرسي

ھیكلة شبكات الجمعیات والمتطوعین من أجل الدعم •
 المدرسي لفائدة مغاربة العالم في بلدان االستقبال

 
 :الجالیة إعداد برنامج خاص بالدعم المدرسي لفائدة أبناء 

والمتطوعین الفاعلین في مجال  الجمعويھیكلة النسیج •
 الدعم المدرسي لفائدة أبناء الجالیة في دول اإلقامة

عمل  تأطیرتكثیف التنسیق مع بلدان اإلقامة من أجل •
  الفاعلین في مجال الدعم المدرسي

 
 

 

 التربیة والتكوین: 2البرنامج . 6
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 یستھدف ھذا البرنامج تشجیع وھیكلة العملیات االجتماعیة بالمغرب أو في بلدان االستقبال من أجل مواكبة ودعم مغاربة العالم

 إعداد برنامج لدعم المغاربة في وضعیة ھشة
 تطویر برنامج للمنح الدراسیة•
 تنظیم مخیمات للعطل الصیفیة لفائدة األطفال•
 إلى الوطن الجثامینالمساعدة على نقل •
 

 إعداد آلیات للحمایة االجتماعیة
 لیشمل مغاربة العالم) رامید(الصحي التأمین  نطاقتوسیع •
موجھة لمغاربة   و التأمین إلحتیاطلإعداد منتجات التفكیر في •

 العالم 
 لمساعدة مغاربة العالم  تضامنیة میكانیزماتویر تط•
 

 إعداد آلیة لتدبیر الوضعیات الحرجة
إعداد مساطر لحمایة مغاربة العالم المقیمین في بلدان •

 إلى المخاطر  معرضة
 المغاربة إلى الوطن في حال وجود مخاطر وشیكة ترحیل•
 ن من مغاربة العالمإدماج ومواكبة العائدی•

 

 الوصف

 المشاریع

 في إعادة ادماج العائدین من مغاربة العالمالمساھمة 
لمواكبة في المساعي اإلداریة والتحسیس فیما یتعلق بالحقوق ا•

 االجتماعیة
 إعداد برنامج إلعادة االدماج المھني بالنسبة للمغاربة النشیطین •
 الولوج إلى السكن االجتماعي بالمغرب تسھیل•
إعداد برنامج لإلدماج المدرسي لفائدة أبناء الجالیة العائدین إلى أرض •

 الوطن
•  

 أو المتقاعدین/إعداد خطة عمل لمواكبة األشخاص المسنین و
 لمرافقة في المساعي اإلداریةا•
 ثقافیة، دینیة، ترفیھیة : إعداد أنشطة خاصة•
 خلق شبكة للدعم•

 

 أعمال التضامن التي تنظمھا الجمعیات  وتأطیرتشجیع 
  مرافقة الجمعیات في أنشطتھا االجتماعیة والتضامنیة•
 )بات، دعمھ(الجید للموارد المالیة التدبیرمتابعة •

 
 
 
 

 

 االجتماعي: 3البرنامج . 6
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یستھدف ھذا البرنامج دعم ومساعدة مغاربة العالم في مساعیھم اإلداریة والمساطر القضائیة سواء بالمغرب أو ببلدان 
 االستقبال

 : القائونیة المواكبة
تعزیز الشراكات مع مكاتب المحامین من أجل •

 المساعدة القانونیة لمغاربة العالم
حول المساطر القضائیة  للتحسیستنظیم حمالت •

 المخالفات/في حال النزاع  اللجوء القانونيو
 

 :إعداد نظام لتدبیر الشكایات
 مغاربة العالم  شكایاتتحدید مسطرة لتسلم ومتابعة •
 الشكایاتإعداد نظام معلوماتي لتدبیر •

 
 :تبسیط المساطر اإلداریة 

 المساطر اإلداریة الموجھ لمغاربة العالم تبسیط•
شبكة الجمعیات لتجمیع مقترحات مغاربة  إلىاالستناد •

 العالم
 
 

 
 

 الوصف

 المشاریع

إعداد نظام للیقظة القانونیة  حول المقتضیات التشریعیة 
 :ذات التأثیر على مغاربة العالم 

إحداث شبكة للخبراء القضائیین بالمغرب وببلدان •
 االستقبال

تعبئة الفاعلین المعنیین  من أجل حمایة مصالح مغاربة •
 لالعالم في بلدان االستقبا

 
 :مرافقة مغاربة العالم في المساعي اإلداریة

من طرف القنصلیات  المقدمةتعزیز الخدمات •
 التمثیلیات الدبلوماسیة /

 إخبار وتوجیھ مغاربة العالم في مساعیھم اإلداریة•
 
 

 
 

 
 

 المواكبة القانونیة واإلداریة: 4البرنامج . 6
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 یستھدف ھذا البرنامج تعبئة الكفاءات المغربیة في مجاالت مختلفة وتشجیع مساھمتھا للتنمیة بالمغرب

 :تحدید كفاءات مغاربة العالم والحاجیات من الكفاءات بالمغرب 
الشروع في دراسة حول كفاءات المغاربة المقیمین بالخارج •

 ومساھمتھم في أوراش التنمیة بالمغرب 
إنشاء نظام إعالمي حول متابعة وتحیین المعطیات المرتبطة •

 بكفاءات مغاربة العالم
 

إحداث فضاءات و تنظیم تظاھرات من أجل التواصل مع الكفاءات 
 :المغربیة في بلدان المھجر 

 MAGHRIBCOM بوابةتعزیز التواصل حول •
 تنظیم منتدیات للكفاءات •
المخصصة لكفاءات المغاربة المقیمین  المنتدیاتالمشاركة في •

 بالخارج
 

 :المشاركة في إحداث وترسیخ الشبكات لكفاءات المغاربة في العالم 
حسب (تطویر شبكات الكفاءات للمغاربة المقیمین بالخارج •

 )التجربةمجال الخبرة أو البلد أو الجھة أو 
 مساندة التظاھرات المنظمة من طرف شبكات الكفاءات •
اجتماعات للتحسیس مع الكفاءات المقیمة بالخارج من أجل •

 تعزیز الشبكة القائمة
 
 

 الوصف

 المشاریع

إشراك مغاربة العالم في االستراتیجیات القطاعیة وبرامج 
 :التنمیة 

للتبادل مع شبكات الخبراء من  میكانیزماتإحداث •
 إطالق االستراتیجیات  قبلمغاربة العالم 

تعبئة مغاربة العالم من أجل االستفادة من خبراتھم •
 التقنیة في تنفیذ االستراتیجیات

 
 

إشراك مغاربة العالم في تشجیع وإنعاش المبادالت 
 :التجاریة مع بلدان االستقبال

تنظیم لقاءات بین رجال األعمال المقیمین بالمغرب •
المنتجات المغربیة  تسویقوالخارج من أجل 

 المقاوالت المغربیة على المستوى الدولي / الخدمات /
على شبكة االنترنیت للتبادل حول فرص  بوابةإحداث •

 األعمال المتاحة
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 یستھدف ھذا البرنامج  تشجیع ومواكبة استثمارات مغاربة العالم وتعزیز مساھمتھم في التنمیة االجتماعیة بالمغرب

 : تعزیز التواصل حول فرص االستثمار المنتج بالمغرب
حول فرص االستثمار بالمغرب في  تنظیم حملة للتواصل والتحسیس•

 بلدان االستقبال الرئیسیة
 إحداث أرضیة للتبادل بین أصحاب المشاریع والمستثمرین المحتملین •

 

 :إقامة أجھزة لتشجیع االستثمار بالمغرب 
 مغاربة العالم صندوقب استئناف العمل•
مقاوالت صغرى ومتوسطة بالمغرب في  لخلقإطالق برنامج •

 إطار شراكات ثنائیة
  تشجیع المبادرات االستثماریة النسویة•

 
 

 :مرافقة المستثمرین من مغاربة العالم 
عملي لفائدة مغاربة العالم الراغبین في االستثمار  دلیلإعداد •

 بالمغرب
إقامة نظام إعالمي لمتابعة ومواكبة المستثمرین من مغاربة •

 العالم بالمغرب
 بین المستثمرین واإلدارة تسھیل التعامالت  سبلالتفكیر في •

 
 

 الوصف

 المشاریع

 :  خلق فضاءات للتبادل بین مغاربة العالم والجمعیات المحلیة 
إنشاء أرضیة للتمویل التشاركي وتعبئة المتطوعین لفائدة مشاریع •

 التنمیة االجتماعیة بالمغرب
خصوصا في (تنظیم لقاءات بین الجمعیات المحلیة ومغاربة العالم •

 )فصل الصیف
 

 :تشجیع مشاریع التنمیة المستدامة واالقتصاد التضامني 
المشاریع التي تستھدف خلق مقاوالت  لتشجیعإعداد برنامج •

 صغیرة ومتوسطة للتجارة العادلة والتنمیة المستدامة
إعداد تدابیر تحفیزیة بالتعاون مع وزارة الصناعة التقلیدیة •

 واالقتصاد التضامني
 

مرافقة المبادرات االجتماعیة لمغاربة العالم في إطار التنمیة 
 :االجتماعیة والتضامنیة بالمغرب 

 تأطیر المشاریع الجمعویة لمغاربة العالم بالمغرب•
 الجمعیات في المساعي اإلداریة/مرافقة مغاربة العالم•
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 یستھدف ھذا البرنامج تنمیة الشراكات من أجل خلق إطار مشترك للتبادل والعمل حول قضایا الھجرة

 تنمیة التعاون مع االتحاد األوربي
في إطار برنامج  2014مواصلة إنجاز البرامج المعدة سنة •

 شراكة
التفاوض حول مواكبة برنامج االندماج لفائدة المھاجرین •

وتوسیع الشراكة مع اإلتحاد األوروبي بخصوص المغاربة 
 المقیمین بالخارج 

وضع مشاریع لتعزیز القدرات في میدان تدبیر شؤون المغاربة •
 المقیمین بالخارج

 
 :تنمیة التعاون مع الھیئات الدولیة

ضمان مشاركة فعالة ودائمة للوزارة في التظاھرات الدولیة •
 .كقوة اقتراحیھ في المجاالت التي تھم الھجرة

مشاركة الوزارة في البرامج والدراسات في إطار المنظمات •
 الجھویة والدولیة

  2014متابعة إنجاز المشاریع التي تمت برمجتھا خالل سنة •
تنفیذ مشاریع تھدف لتعزیز القدرات بشراكة مع المنظمات •

  . الدولیة
 

 الوصف

 المشاریع

 :تطویر التعاون الثنائي
جنوب لتشمل دول  -تعزیز وتوسیع دائرة التعاون والشراكة جنوب •

 ؛...)الغابون، مالي، غینیا االستوائیة(أخرى 
تعزیز أسس التعاون مع الدول اإلستراتیجیة التي تعرف تواجدا •

من أجل تسھیل ...) فرنسا، إسبانیا وإیطالیا(مكتفا للجالیة المغربیة 
 اندماج مغاربة العالم وحمایة حقوقھم المدنیة والثقافیة 

 و االجتماعیة؛ 
( االنفتاح على تجارب دول أخرى في مجال تدبیر سیاسة الھجرة •

 ...). تركیا، المكسیك، الفلبین  
 

 تعزیز الشراكة مع الفاعلین على المستوى الوطني
 الفاعلین المؤسساتیین تعزیز و تفعیل اتفاقیات الشراكة مع•
التعاون و الشراكة مع الجمعیات و ممثلي المجتمع  تطویر آلیات •

  المدني
 

 التعاون والشراكة: 7البرنامج . 6
 



17 

مجموع الفاعلین المتدخلین وتعزیز قدراتھم  وتحسین التواصل حول   یستھدف ھذا البرنامج ھیكلة الحكامة من أجل تنظیم عمل
 استراتیجیة مغاربة العالم

 تطویر وتنشیط أدوات التواصل 
رقمي، :   محاورأربعة  4إعداد خطة للتواصل قائمة على •

 .مؤسساتي، ، حدثي، إعالمي
 للبوابة  االلكترونیة للوزارة وتنشیطھا  تجدید•
 تعزیز التواصل حول بوابة مغرب كوم•
 تعزیز حضور الوزارة في الشبكات االجتماعیة•
 تقویة  الشراكة مع وسائل اإلعالم الوطنیة•
 إصدار نشرات إخباریة تلخص كل أنشطة الوزارة•
 
 

 مشاركة  في التظاھرات/ تنطیم
تعزیز مشاركة الوزارة في أھم التظاھرات التي لھا صلة بمغاربة •

 العالم
 
 

 
 
 

 الوصف

 المشاریع

المرافقة والشراكة مع الجمعیات المنخرطة في إشكالیات مغاربة 
 العالم 

جھاز للمواكبة (برنامج لدعم مشاریع جمعیات مغاربة العالم •
 )وتمویل مشترك للعملیات

 تعزیز قدرات جمعیات مغاربة العالم•
 إعداد دلیل للمساطر•
 الجمعويحول دور النسیج  وتحسیسیةتواصلیة  تنظیم لقاءات•
 متابعة ومراقبة الجمعیات المدعمة من طرف الوزارة•
 إغناء قواعد البیانات المرتبطة بالجمعیات•
 
 

المساھمة في النقاش حول مشاركة مغاربة العالم في الحیاة 
 السیاسیة المغربیة 

 تنظیم ندوات ونقاشات حول االنشغاالت السیاسیة لمغاربة العالم •
 إعداد إطار مناسب لتلقي انتظارات واقتراحات مغاربة العالم•
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