
 

 

 

 

 

 

 بالغ صحفي

 الفرنس ي لدعم التعاون الالمركزي  -املغربي املشترك لالتفاق  ةالرابعاملرحلة 
 2024-2022سنوات  ةثالث برسم

 -(األولىملشاريع )الجولة باب الترشيح لتقديم اافتتاح  -
 

لفتح باب الترشيح دعوة جديدة  ،وروبا والشؤون الخارجيةل الفرنسية  وزارةال( و الترابية)املديرية العامة للجماعات  املغربية الداخليةأطلقت وزارة 

، الفرنسيةاملغربية و الجماعات الترابية بين  لتعزيز التعاون الالمركزي  الفرنس ي-املغربياملشترك ة لالتفاق الرابع املرحلةملشاريع في إطار لتقديم ا

 الترابية. مجال الحكامةفي الجماعات الترابية قدرات  الرفع من من أجل دعم املشاريع الهادفة إلى ، (2024-2022) سنوات ةالذي يجري كل ثالثو 

مارس  14إلى  2022يناير  14 تاريخ من تبتدئ، 2024-2022 برسم الفترة املمتدة من الفرنسية للمشاريع-من الدعوة املغربية الول  الشطرف

يمكن أن كما  ،املغربية والفرنسية الجماعات الترابيةطرف مقدمة من يجب أن تكون املشاريع حيث . الجماعات الترابيةجميع لفائدة  ،2022

 سنوات. 3مدى   املمتد على املخصص لذلك و من الدعم املالي هذه املشاريع تستفيد

اإللكترونية للجماعات الترابية و  بوابةالترشح متوفرين على ال إلعداد تقديم طلب نموذج املساعدالالدعوة للمشاريع وكذلك املتعلق ب فالنظام

  http://diplomatie.gouv.fr/cncd:بوزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية للدبلوماسيةاملوقع اإللكتروني 

 territoriales.gov.ma-http: //www.collectivitésوعلى املوقع 

 

للمديرية العامة  موجهالبريد ، وذلك عبر اريع املقترحةاملش عن كيفية تنفيذ تقريرباإلضافة إلى  ،امدعوة لتقديم طلباته فالجماعات الترابيةلذا 

 : التالي الوسائل اإللكترونية على العنوانعبر رة الداخلية أو ون والتوثيق بوزا/ قطب التعا للجماعات الترابية

interieur.gov.ma@akebdani 

 .بالدعوة لهذه املشاريعاملتعلق النظام الخاص في تجدونها مواضيع التعاون ذات الولوية املختارة لهذه الدعوة للمشاريع وفي ذات السياق فإن 

، اون الالمركزي بين املغرب وفرنسافرص جديدة للتع كذا دعمإلى تعزيز الشراكات القائمة بالفعل، و تهدف ملشاريع للترشح لتقديم اهذه الدعوة ف

 .لجماعات الترابيةي لبينالالتعاون تعزيز كذا و  ،املغربية الجماعات الترابيةقدرات  تطويرو 

 للتواصل حول هذا املوضوع:
 بفرنسا باملغرب
التعاون ب املكلف ،العام الكاتب، كبدانيالعصام الداودية السيد 

 .وزارة الداخليةاملديرية العامة للجماعات الترابية بالالمركزي، 
 akebdani@interieur.gov.maلكتروني: اإل بريدال

 99 73 58 61 (6) 212+الهاتف: 

مشييييروع البألر البي  ب مكلفة بمهمةماري ميفيل رينغولد ،  -آنالسيييييدة 

 للجماعات الترابية.العمل الخارجي  لدى مندوبيةاملتوسط 

     marie.reingold@diplomatie.gouv.fr-anne:البريد اإللكتروني 

 75 63 30 15 6 33+ /61 62 17 43 1 33+هاتف: ال  
السفارة الفرنسية في ، مةاالحك طبا بنزاكوين نافارو، رئيسة قز إلالسيدة 
 .املغرب

 elsa.benzaquennavarro@diplomatie.gouv.frلكتروني:اإلبريد ال
السفارة الفرنسية في ب مكلفة بمهمة، إيلودي مارتليير صادوق السيدة 
 .املغرب

  Elodie.martellière@gmail.comالبريد اإللكتروني: 
 02 40 31 63 (6) 212+الهاتف: 

 

http://diplomatie.gouv.fr/cncd
mailto:anne-marie.reingold@diplomatie.gouv.fr

