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FAMI6_2022 
 

 Bماستر كالس 

 

 حول موضوع:
 
 

 
 (FACDI) فريقي للتعاون الدولي الالمركزيالمشاركة في صندوق الدعم اإل كيفيات"

 "وزارة الداخلية المغربيةب (DGCT) الترابية للجماعاتالتابع للمديرية العامة 

 

 من تنظيم:

 
 الداخلية المغربيةوزارة ب (DGCT) الترابية للجماعاتلمديرية العامة ا

 

 بشراكة مع:
 

 األكاديمية اإلفريقية للجماعات الترابية لمنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية ـ إفريقيا

(ALGA) 
 

 التاريخ والمكان
من الثانية والنصف زواال إلى السادسة مساء، بالقاعة رقم... 2022نونبر  30 األربعاء  

 

 

 المملكة المغربية

ماسة، بجامعة ابن زهر بأكاديرجهة سوس ـ   

 مركز التكوين بكلية الطب والصيدلة بأكادير
 
 

 بدعم من المملكة المغربية والمفوضية األوروبية
 

 

 

 

  

 معا من أجل إفريقيا كفأة محليا
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 بطاقة تقنية
 

 

 السياق:
 

، 2011دستور  وتنزيل مقتضيات – حفظه هللا –السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس  توجيهاتفي إطار تنفيذ ال

 فريقية.بشكل خاص مع الدول اإل جنوبـ جنوبتولي المملكة المغربية أهمية قصوى للتعاون والشراكة بشكل عام، والتعاون 

 30من  أكثر شملتهذه الديناميكية النشطة، يمكن التذكير بالعديد من المبادرات الملموسة: الزيارات الملكية التي  وفي إطار

فريقية، ودعم البنية التحتية )المياه والكهرباء واالتصاالت السلكية والالسلكية، وما إلى ذلك(، وإلغاء ديون البلدان إدولة 

المنح الدراسية،  وتقديم فريقية،اإل(، اإلعفاء من الرسوم الجمركية لصالح البلدان PMAفريقية )األقل نمواً. البلدان اإل

، وإنشاء  2014فريقي منذ إمواطن  50000لمواتية التي جعلت من الممكن تسوية وضع حوالي ووضع سياسة الهجرة ا

 منذ إنشائها. UCLG Africaفريقي للهجرة ومقره الرباط ، ودعم منظمة المرصد اإل

 -هللا  حفظه -وبالمثل، فإن عودة المملكة المغربية إلى أسرتها المؤسسية اإلفريقية والخطاب التاريخي الذي ألقاه جاللة الملك 

إستراتيجية صلبة وتضامنية وتقوم على رؤية ،  مع الدول اإلفريقيةوالتعاون  جنوب ـ جنوببهذه المناسبة يثبتان أن الشراكة 

 .ومحفظة متعددة األبعاد

( في شكل DCدوًرا مهًما للغاية، من خالل التعاون الالمركزي ) الترابيةهذه الدينامية النشطة، تلعب الجماعات سياق في و

 توأمة أو اتفاقيات شراكة أو دبلوماسية المدينة أو العضوية في الشبكات التي تهم عملية الالمركزية.
 

فريقية تأتي في المرتبة الثانية بعد ( أن القارة اإلDGCTالترابية ) التقرير الذي أعدته المديرية العامة للجماعات ويبرز

اتفاقية  66بروتوكول توأمة وإبرام  40القارة األوروبية من حيث إجراءات التعاون الدولي الالمركزي، حيث تم توقيع 

 شراكة.
 

فريقية ، ي تعود إلى قرون مع البلدان اإلبالنظر إلى عالقات المملكة التودون التطلعات ،  وأمام هذه الحصيلة التي بقى دون

ومن أجل السماح للجماعات الترابية المغربية باالنضمام إلى "سياسة المغرب اإلفريقية" ، أنشأت وزارة الداخلية بالمملكة 

 يقية.فراإل الجماعات الترابيةفي إفريقيا وبين  جنوب ـ جنوبالمغربية آلية مبتكرة لتشجيع التعاون الدولي الالمركزي 

 

(، والتي تسمى "صندوق الدعم 19-)في خضم وباء كوفيد  2020هذه اآللية، التي تم إنشاؤها في عام 

" تأتي في الوقت المناسب للمساهمة في التنمية للجماعات الترابيةفريقي للتعاون الدولي الالمركزي اإل

 ـفريقية لواألجندة اإل 2030العالمية لعام  األجندات، بما يتماشى مع للجماعات الترابيةالمستدامة والمرنة 

 ، من خالل التركيز على المشاريع عالية التأثير ودعمها لهذه المؤسسات والسكان واألقاليم.2063
  

الدولي اإلفريقي، لتقديم آليات تمويل  للتعاون الالمركزيالذي يعتبر حاضنة للترويج  فريقي،اإلتم إنشاء هذا الصندوق 

 .للمشاريع طلبفريقية، على أساس اإل ات الترابيةللجماعمبتكرة 

 27إطالق وتمويل  2021و 2020عامي  فيإطالقهما اللذان تم للمشاريع  طلبانحتى اآلن، أتاحت النتائج التي سجلها 

درهم )ما  مليون 41.01 غالف مالي بقيمةدولة أفريقية، أي  12في  جماعة ترابية 26مشروًعا أو إجراًء على مستوى 

في هذه المشاريع أو  الجماعات الترابية المغربيةمليون دوالر أمريكي( على مدى عامين، دون احتساب مساهمة  4.2يعادل 

 مليون دوالر أمريكي(. 2مليون درهم )حوالي  19.61اإلجراءات المقدرة بـ 

 وتحسيسها إخبارهامن الضروري تبين أنه من االنخراط في هذه الديناميكية الطموحة والمبتكرة، الجماعات الترابية لتمكين 

واألهداف واإلجراءات ومعايير األهلية والمجاالت  الرهانات، من حيث  FACDIوتعزيز قدراتهما على منهجية وتكوينها

 .، إلخدون إغفال احترام المواعيد النهائيةالمستهدفة، 

 

 UCLG Africaة الداخلية بالمملكة المغربية، بشراكة مع بوزار للجماعات الترابيةضمن هذا اإلطار، تقترح المديرية العامة 

 في:ماستر كالس التابعة لها، تنظيم فصل دراسي رئيسي  ALGAوأكاديمية 
 

 (FACDI) فريقي للتعاون الدولي الالمركزيالمشاركة في صندوق الدعم اإل كيفيات"

 "المغربيةوزارة الداخلية ب (DGCT) الترابية للجماعاتالتابع للمديرية العامة 
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 الهدف العام:
 

والحصول على معلومات  FAMI6_2022المشاركة في  للجماعات الترابيةللسماح  وفضاءفرصة سيكون ماستر كالس هذا 

 :في أفق استعدادها لطلبات المشاريع المستقبليةبوزارة الداخلية المغربية  DGCTالتابع لـ  FACDIعلى  تهم
 

 

 أهداف محددة:

 
 

صندوق الدعم اإلفريقي للتعاون الدولي  FACDI منهجية وإجراءاتالواألهداف و والرهاناتعرض وشرح السياق  -

 وديناميات التنمية المستدامة؛ لفائدة للجماعات المحلية نتائجهاالالمركزي ، فضال عن 

فريقي للتعاون الدولي صندوق الدعم اإل FACDI التعرف وإتقان المراحل المختلفة إلنشاء المشاريع التي سيتم تقديمها إلى -

 ؛الالمركزي

 فريقية.اإل الجماعات الترابيةتقديم اإليضاحات واألجوبة الالزمة لتعزيز التشبيك بين  -

 
 

 الجمهور المستهدف:

 
 

 

 اتممثلو الحكوم -

 .واإلقليمية الجماعات المحليةممثلو  -

 األقاليم  موظفو ومسيرو -

 شركاء التنمية. -
 

 الشركاء:
 المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية للمملكة المغربية. -

منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية ـ إفريقيا من خالل فرعها األكاديمية اإلفريقية للجماعات الترابية  -

ALGA.  

 

 : العربية، الفرنسية واإلنجليزيةلغات العمل

 

 التاريخ والمكان
 

 

، من الثانية والنصف 2022نونبر  30 األربعاءحضوريا، يوم  La MasterClass Bسينعقد الفصل الدراسي الرئيسي 

زواال إلى غاية السادسة مساء، بقاعة المحاضرات رقم ....، مركز التكوين، كلية الطب والصيدلة، جامعة ابن زهر، أكادير، 

 جهة سوس ـ ماسة، المملكة المغربية.

 

 

 البرنامج
 

، المستشار الخاص للتعاون الالمركزي، منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية ـ إفريقيا، المنسق: السيد شارل باتسيكا

 زيمبابوي

 األنشطة الساعة

14h15 استقبال المشاركين 

14h30-14h40 االفتتاح الرسمي لورشة العمل وتقديم الجلسة 

14h40-15h30 - نامج السيد مصطفى عمور ابية،  FACDI، المكلف ببر بالمديرية العامة للجماعات البر
 وزارة الداخلية، المغرب

وط  عرض حول ي للتعاون الدولي الالمركزيرهانات وشر
 صندوق الدعم اإلفريقر

15h30-16h00 -  ، ة،مدير السيدة عبير عاشور ALGAابية  لـ األكاديمية اإلفريقية للجماعات البر
UCLG Africa. 
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ي ستقدم إىل 
 . FACDIعرض حول إجراءات إعداد الملفات الت 

16h00 -16h30 استراحة قهوة ـ شاي 

16h30-18h00 مناقشة عامة 

18h00  اختتام فعاليات الماستر كالس 

 صورة جماعية للمشاركين

 


