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 : م�خص

ب�ن              املش��كة  االختصاصات  ألجرأة  مهمة  آلية  ال��امج  العقود  وخاصة  �ش�ل  ال��ابية  وا�جماعات  الدولة 

تنفيذ    �� مواكب��ا  ع��  الذاتية،  باختصاصا��ا  القيام  ع��  ا�جهات  قدرات  تقو�ة   �� دورها  إ��  إضافة  ا�جهات، 

برام  �� الواردة  األولو�ة  ذات  �ع�ي  جاملشاريع  ما  وهو  التنمو�ة،  املركز�ة ها  ا�جهود  لتنسيق  مش��كة  أرضية  بلورة 

نمية ال��ابية ومعا�جة اإلش�االت االقتصادية واالجتماعية الك��ى ال�ي تحتاج قدرات تمو�لية وا�جهو�ة لتحف�� الت

 ا�جالس ا�جهو�ة.  تتجاوز إم�انياتوتدب��ية 

ال��ا�ي          الديموقراطي  املسار  ع��  مرتقبة  سلبية  تداعيات  ثمة  املرتقبة  التأث��ات  هذه  بجانب  قد   لكن  بحيث 

العقود مطية    ال��امج  تتحول  ا�جهوي  ملإ��  التدب��  �� � ركزة  املباشر  للتدخل  املركز�ة  السلطة  بيد  جديدة  أداة 

صف بالرهانات السياسية والتدب��ية املتوخاة من  ، بكيفية قد �عتحت مسوغ التأهيل واملواكبة  الشؤون ا�جهو�ة

،  مضمون ديموقراطي  أفق سيا��ي أوبدون أي  "جهو�ة وظيفية"  يتم  تحجيمها ضمن  ا�جهو�ة املتقدمة، ال�ي قد  

تحقيق ول  يف��ض تدقيق اإلطار القانو�ي والتنظي�ي لعقود ال��امج ضمن رؤ�ة وا�حة �ح�امة التدب�� ا�جهوي   مما

 دولة وا�جماعات ال��ابية.الت�امل ب�ن ال 

 .ال��امج، التنمية، الدولة، ا�جالس ا�جهو�ة، الديموقراطية ا�حلية-العقود : ال�لمات/ املفاتيح

Abstract :   

             Program contracts constitute an important mechanism for undertaking joint specializations 

between the State and local authorities, in particular the authorities, in addition to their role of 

strengthening the capacities of the authorities to assume their own responsibilities, by supporting 

them in the implementation of priority projects included in their development programs, which 

means crystallizing common ground to coordinate central and regional efforts to stimulate territorial 

development and solve major economic and social problems that require funding and management 

capacities which are beyond the capacities of the regional councils. 
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           However, in addition to these anticipated effects, there are expected negative repercussions on 

the democratic and territorial trajectory, the contracts being able to transform the programs into a 

vehicle of centralization of regional management as a new tool in the hands of the authority. central 

for direct intervention in regional affairs. under the justification of qualification and support, in a 

way that could be bombarded by the political and managerial issues envisaged by advanced 

regionalism. It can be reduced to a "functional regionalism" without political horizon or democratic 

content, supposed to scrutinize the legal and regulatory framework of program contracts in a clear 

vision of the governance of regional management and to achieve integration between the State and 

local authorities. 

Keywords: Contracts - programs, development, state, regional councils, Local democracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 البرامج-التأثیرات المحتملة للعقود 

 بین تحفیز التنمیة الجھویة وتكریس الوصایة التقنیة

 

 

 
س  ی م خ ل 0  ، ا و   3 ی ن و 2  ، ي 0 2 1  4 ة     ح ف ص ل ا  

 

 مقدمة

ع��            اإلشراف   �� الصدارة  موقع  بمنحها  للمملكة  ال��ا�ي  التنظيم   �� متقدم  بموقع  تحظى  ا�جهات  أصبحت 

ا�جهوي   �التصميم  للتخطيط  آليات  عدة  ع��  التنمية،  ا�جهو�ة  ال��اب    إلعدادبرامج  التنمية  وا�خطط و�رنامج 

املستمر،   للت�و�ن  املديري  أخرى  و ا�جهوي  ا�جهو�ة    وللقيادة للتدب��  آليات  وشر�ات   لتنفيذ�الو�الة  املشاريع 

 .التأهيل االجتما�� صندوق و  كصندوق التضامن ب�ن ا�جهاتللتمو�ل  جديدة اتيمع وضع بن التنمية ا�جهو�ة 

املتعلق  جانب توسيع االختصاصات الذاتية وتبيان مسارات وآليات تفعيلها، فقد عمل القانون التنظي�ي  إ��            

�عاقدي   �� إطار  با�جهات ع�� �عداد االختصاصات املش��كة وتحديد كيفية القيام ��ا، بالتنصيص ع�� ممارس��ا 

إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من ا�جهة ال�ي أصبح بإم�ا��ا أن تتو�� تمو�ل أو �شارك �� تمو�ل إنجاز مرفق أو 

اختص  تدخل ضمن  عمومية ال  خدمة  تقديم  أو  أن هذا تجه��  تب�ن  إذا  الدولة  مع  �عاقدي  �ش�ل  الذاتية  اصا��ا 

 التمو�ل �ساهم �� بلوغ أهدافها. 

األول           املستوى  متواز��ن،  مستو��ن  �شمل  وا�جهات  الدولة  ب�ن  ال��ا�ي  التعاقد  أصبح  املع�ى،  طا�ع    ��ذا  ذو 

��    ينشد تقو�ة القدرات التدب��ية ل�جهات  مؤقت ممارسة اختصاصا��ا الذاتية خاصة �� ا�جاالت ال�ي ومواكب��ا 

بالطا�ع  الثا�ي  يتم�� املستوى  �� برامجها ومخططا��ا، فيما  الواردة  للمشاريع ذات األولو�ة  تتطلب تمو�الت ك��ى 

هات، وال�ي �ش�ل صيغة تنظيمية مالئمة لتجسيد االختصاصات املش��كة ب�ن الدولة وا�ج   ھل والدائم ل�وناملهي�ِ 

 ظلت �ش�ل نقطة ضعف �� مسار التدب�� ا�جهوي �� ظل فراغ قانو�ي يو�ح كيفيات التعاقد ومساطره. 

 ، وجود تفاوت كب�� ب�ن رهانات ا�جهو�ة املتقدمة وواقع التدب�� ا�جهوي   ا�جهو�ة ا�حالية  لقد أفرزت التجر�ة        

اختصاصات  لتفعيل  وتوج��ها  ا�جديدة  التدب��ية  اآلليات   �� التحكم  و�ش�اليات  املالية  املوارد  محدودية  بحكم 

�� ا�جهات،   املضمنة  املشاريع  تطبيق   �� البدء  عند  كث��ة  إش�االت  ا�جهو�ة  ا�جالس  من  الكث��  وجدت  حيث 

، و�النظر للتأخر �� تن�يل اآلليات التدب��ية كةاالختصاصات الذاتية واملش�� برامجها �� ظل التداخل ا�حاصل ب�ن  
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ال�ي نص عل��ا القانون التنظي�ي، وكذلك بحكم نوعية النخب ا�جهو�ة ال�ي يحتاج الكث�� م��ا إ�� مواكبة وتأهيل 

 ع�� األقل �� هذه املرحلة االنتقالية و"التجر�بية". 

تنفيذ  قصد    ب�ن الدولة وا�جهات  عقود ال��امجال هان ع��  �� ظل محدودية تن�يل برامج التنمية ا�جهو�ة تم الر         

ب�ن ا�ح�ومة من خالل و   ،املشاريع ذات األولو�ة الف��ة األخ��ة �عد مسار "تفاو��ي"   �� ال�ي تم الشروع �� تفعيلها 

   ، وهو املسار الذياملغرب  وزارة الداخلية وا�جالس ا�جهو�ة ع�� جمعية جهات
ُ
لتفعيل اإلطار التوجي�ي  وضع  ج بّوِ ت

  افتتاحخالل    ورؤساء ا�جالس ا�جهو�ةالقطاعات الوزار�ة  ممث��  الذي تم التوقيع عليھ ب�ن  �ا  ختصاصا�ا�جهة ال 

املتقدمة  أشغال ل�جهو�ة  األو��  الوطنية  بلورة صيغة  ال�ي أكدت    ،املناظرة  لتجسيد توصيا��ا ع�� ضرورة  مالئمة 

  �� التعاقدية  ا�جهو�ةاملمارسات  بالتنمية  ذلك  ،  ال��وض  ال��امج   صياغةت  تمو�� ضوء  للعقود  النموذ��   اإلطار 

 كمرجعية توج��ية لتجسيد هذه اآللية ا�جديدة �� تدب�� الشؤون ا�جهو�ة. 

من خالل دعم ا�جالس  ا�جهو�ة �� ضوء ما سبق، نتساءل عن فرص إسهام العقود ال��امج �� تحقيق التنمية         

منفذ  توظيفها ك كراهات التمو�لية والتدب��ية، وعن مخاطر  اإلا�جهو�ة �� القيام باختصاصا��ا ومواكب��ا �� تجاوز  

قد   بكيفية  ا�جهات  عمل  ع��  التقنية  الوصاية  و�شديد  املركزي  التدب��  إنتاج  الدستور�ة  إلعادة  املبادئ  تفرغ 

 و��ا؟ املؤطرة للتدب�� ال��ا�ي من مضم

الورقة          هذه   �� الدولة   البحثية  سنحاول  ب�ن  التعاقد  آللية  والتنظي�ي  القانو�ي  التأصيل  مستو�ات  إبراز 

و ال��ابية  التنمية  �عز�ز   �� مساهم��ا  سبل  واستشراف  املتقدمة��  وا�جهات،  ا�جهو�ة  ورش  خالل    ،مواكبة  من 

املش��كة    تحديد االختصاصات  ملمارسة  املناسبة  وا�جهاتالصيغ  الدولة  األو�� ب�ن  البوادر  تقييم  محاولة  مع   ،

و�� املقابل   ،الذاتية  ع�� ممارسة اختصاصا��ا  قادرة  ا�جهات  جعللعقود ال��امج من حيث الفرص ال�ي تتيحها ��  

التجر�ة الفر�سية فيما يتعلق سنستشرف �عض ا�خاطر ا�حتملة ع�� استقاللية التدب�� ا�جهوي �� ضوء مآالت  

وا�جهات  ا�خطط  د  عقو � الدولة  ب�ن  املشاريع  عقود  املمكنة)CPER(أو  املسارات  اق��اح  مع  الرهانات   ،  �خدمة 

 التنمو�ة والديموقراطية. 
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 باملغرب  لتعاقد ب�ن الدولة وا�جماعات ال��ابية ل: التأصيل القانو�ي أوال

طيلة               أساسيا  هاجسا  التعاقد  خالل    ساراملش�ل  من  املتقدمة،  ا�جهو�ة  ورش  انطالق  صاحب  عدة الذي 

بوضع إطار توجي�ي  إ�� تن�يل هذه اآللية  ا�جهود الرامية    ت، وقد توجخطب ملكية ومقتضيات قانونية وتنظيمية

ال��امج  ير�ط ا�جهات الختصاصا��اتدعيم  ب  العقود  الوارد ��  ملواكب��ا  و   ممارسة  األولو�ة  ذات  املشاريع  ��   ةتنفيذ 

التنمية ا�جهو�ة فقد تم إبرام عقود ال��امج ب�ن الدولة و�ل جهة ع�� حدة، تضمن مشاريع متعددة للتنفيذ    برامج

 .ضمن جدولة زمنية محددة و�نيات تتبع ومواكبة مش��كة لتحقيق الغايات املقصودة من التعاقد

 املنظومة املؤطرة للتعاقد ب�ن الدولة وا�جماعات ال��ابية  تطور  سياقات .1

والصالحيات من  املوارد    والتشارك �� العمومي ع�� الشراكة وتقاسم ا�خاطر  �� مجال التدب��  التعاقد    يقوم         

فا  جلأ يحقق  مع�ن  مشروع  العقد ئتنفيذ  ألطراف  مش��كة  ب1دة  العمل  تم  فقد  املع�ى،  و��ذا  ��   التعاقدتقنية  ، 

 � العمومية  واملؤسسات  الدولة  ب�ن  ال��امج  العقود  برزت  حيث  سنوات  منذ  العام  التدب�� إالقطاع  لعقلنة  طار 

 للتدخالت. تقائية ودعم الطا�ع االس��اتي�� لت�لفة مع تحقيق اال بأقلاز جنالعمومي وتحقيق فعالية اإل 

الذي - وهيئات أخرى  لعامةاملنشآت ا ع��  للدولة املالية باملراقبة املتعلق  69-00 رقم القانون قانونيا، ساهم               

طار تنفيذ السياسات ا�ح�ومية القطاعية إ��    ثقافة التعاقد�� ترسيخ    -2003  دجن��  18  بتار�خ  التنفيذ  ح��  دخل

أسلو  وتحس�ن  العامة  واملنشآت  للمؤسسات  املسندة  االس��اتيجية  لألهداف  أفضل  توضيح  خالل  ح�ام��ا من  ب 

منھ ع�� التبعات القانونية للعقود ال��امج �� القطاع العام وخاصة    18ة  د، حيث نصت املا2وكذا الرفع من أدا��ا

أساسيا ل�ح�ومة األو�� املنبثقة عن دستور وش�ل إصالح هذا القانون مطلبا  باملراقبة املالية للدولة.  فيما يتعلق  

التدإ��  بالدعوة    2011 ��دف تكريس   العامةاملؤسسات  و   واملنشآتب�ن الدولة    التعاقدية��� للعالقات  ر التعميم 

 
1 Abdeellatif El Cheddadi, La gouvernance territoriale a la lumière de la nouvelle charte communale, Remald, N 
84, 2013, P.330. 

 . 6، ص 2012التعاقد بني الدولة واملؤسسات واملنشآت العامة، دليل منهجي، وزارة االقتصاد واملالية، مديرية املنشآت العامة واخلوصصة،  2
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تن   أسا��ياعل  فكـ  دورها املشاريع املهي�لة والرفع من جودة خدما��ا وتحس�ن   و�نجازيذ السياسات القطاعية  ف�� 

 .3وضعي��ا املالية ودعم قدرا��ا االستثمار�ة 

السياق                دستور    ا�جديد،  اإلصال�� ��  مرتكزات  2011نص  وفق  ا�جيدة  ا�ح�امة  إعمال  من  ع��   تجعل 

با�حاسبة  ب�نالر�ط   التدب��  مفتاحا    املسؤولية  لتوجيھ  بناء  ،  العموميأساسيا   �� التعاقد  الرهان ع��  وهنا ظهر 

تحديد قوامها  دقيقة  ممارسة    االل��امات  عالقات  وكيفيات  املسؤوليات  بالتنفيذ،    ومساءلةو�و�ح  كما  امل�لف�ن 

التنمية املستدامة تحقيق  تجو�د املرافق العمومية و الدستور �� العديد من أح�امھ إ�� اتخاذ التداب�� الالزمة ل  ادع 

  السلطاتنفاق وسياسة القرب، والت�امل ب�ن  ليات التدب�� االس��اتي�� واالقتصاد �� اإل آن�ج جديد يقوم ع��    ع��

ا�حلي�ن   وممثل��ا  ال��ااملركز�ة  تو�ح  وا�جماعات  جديدة  مبادئ  ع��  بناء  والتنسيق بية،  التعاون  مستو�ات 

 .�الصدارة واملساعدة والتدب�� ا�حر

األفق               هذا  ال�ي    تصدر ضمن  ال��ابية  ل�جماعات  التنظيمية  مجاالت  القوان�ن  هذه   وآلياتحددت  إسهام 

، مع إفراد ا�جهات بوضعية خاصة و�با�� مستو�ات التدب�� ال��ا�يبالدولة  ��ا  عالقأطرت  تدب�� التنمية و   األخ��ة �� 

 ها مهاملتفعيل  الت متمايزة و�الرفع من املوارد  الذاتية وفق مجا   �اال ع�� صعيد طبيعة املهام، بتقسيم اختصاصا�

، وال من حيث نوعية العالقة ال�ي تر�طها بالدولة، بالتنصيص  4ا�جديدة �� مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية

�� إطار �عاقدي ب�ن ا�جهة والدولة تمارس  بطلب من    ة أوما بمبادرة من الدولإ  ع�� �ون االختصاصات املش��كة 

تتو��  5ا�جهة  أن  ل�جهة  اإلم�انية  ف�ح  مع  الذاتية-،  مواردها  ع��  اعتمادا  و  م��ا  ��    أوتمول    أن-بمبادرة  �شارك 

أنجاز  إ  تمو�ل تجه��مرفق  مع    أو  و  �عاقدي  �ش�ل  الذاتية  اختصاصا��ا  ضمن  تدخل  ال  عمومية  خدمة  تقديم 

  .6أهدافها هذا التمو�ل �ساهم �� بلوغ  أن ذا تب�نإ الدولة

 
  .34، ص 2012الرب�مج احلكومي، يناير  3
 .160، ص  2017رشيد قاعدة، املقاربة املواز�تية اجلديدة: األهداف والصعوابت، جملة العلوم السياسية، العدد الثاين، السنة الثانية،   4
)، جريدة 2015يوليو    7(   1436من رمضان    20يف    1.15.83املتعلق ابجلهات، الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم    111.14من القانون التنظيمي رقم    92املادة   5

 ).2015يوليو  23( 1436شوال  6بتاريخ  6380رمسية عدد 
 من القانون التنظيمي للجهات.  93املادة  6
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           �� ا�جهات  شرعت  ا�جديد،  التصور  أهمية إلتن�يل  الرقمية  القراءة  أظهرت  حيث  التنمو�ة،  برامجها  نجاز 

ناهزت  ا�جهو�ة، حيث  املالية   �� امللموس  التحسن  ا�جهات مما قد يؤشر ع��  برامج  الذي تضمنتھ  املا��  الغالف 

هم لكن املعطيات الرقمية تخفي عدة إش�االت، فجزء م  ،مليار درهم  411  ل��امج التنمية ا�جهو�ةال�لفة اإلجمالية  

من املبالغ املرصودة عبارة عن وعود وليس ال��امات مالية من قبل الشر�اء، مما وضع �عض ا�جالس ا�جهو�ة �� 

ورطة حقيقية ف�ي عاجزة عن تنفيذ عدة مشاريع الرتباطها بإعداد اتفاقيات شراكة مع قطاعات وزار�ة ومؤسسات  

م��مجة ضمن تدخالت أخرى ع�� غرار العقد ال��نامج �� إدراج مشاريع  إضافة إعمومية �عت�� نفسها غ�� معنية،  

الذي �غطي   ب�ن الدولة وجهة العيون الساقية ا�حمراء �� إطار مواكبة تن�يل النموذج التنموي لألقاليم ا�جنو�ية

 مليار درهم.  41�غالف ما�� يناهز  2021-2016الف��ة 

هذا         الرهان  النموذجإلنجاح  سيتم  املستو�ات   �أساسالتعاقد  ع��  ،  ب�ن  �عاقدية  عالقات  إلرساء  مرج�� 

إ��    املوضوع ا�جلس االقتصادي واالجتما�� والبيئي �� تقر�ره حول    ا، حيث دع املركز�ة وا�جهو�ة للتدب�� العمومي

الفاعل�ن   �ل  ليشمل  وا�جهة  الدولة  ب�ن  العالقة  تدب��  أساس  سيمثل  الذي  التعاقد  مبدأ  توسيع  ضرورة 

�عد إطالق ، فمباشرة  7واالجتماعي�ن مع إرساء آليات شفافة لتقييم وتتبع حقوق وواجبات �ل طرفاالقتصادي�ن  

ل التنموي  نون��  ألالنموذج   �� ا�جنو�ية  لھ مبلغ    2015قاليم  يناهز    77الذي خصص    717مليار درهم  إلنجاز ما 

فقد تم التوقيع ع��    املذ�ور   وألجرأة النموذج،  1202إ��    2016  من  ضمن برنامج متعدد السنوات، وذلك  8مشروعا 

 .20169عقود برامج ب�ن الدولة وا�جهات ا�جنو�ية الثالثة �� ف��اير 

 وملعا�جة ذلكبرامجها التنمو�ة،    ذ بالنسبة لبا�� جهات اململكة واجهت معظم ا�جهات صعو�ات جمة �� تنفي         

ل�جماعات  شرعت   العامة  ��   ال��ابيةاملدير�ة  املغرب  إطار مرج��    بتنسيق مع جمعية جهات  املادة  لتطبيق  وضع 

التنظي�ي    115 القانون  املدير�ة    111.14من  اق��حت  با�جهات حيث  أوليااملتعلق  للمقتضيات األساسية   نموذجا 

 
 . 17، ص 2013اجلنوبية، اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، أكتوبر  النموذج التنموي اجلديد لألقاليم 7
للحكامة 8 جديدا  ومنطا  املتقدمة  اجلهوية  لتفعيل  رئيسيا  مدخال  أضحى  واجلهات  الدولة  بني  بتاريخ  التعاقد  شوهد  الرابط:   2021مارس    21،  على 

https://bit.ly/3s7NbWj 
 . 21، ص 2020، وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، 2020مذكرة حول التوزيع اجلهوي لالستثمار، قانون املالية  9

https://bit.ly/3s7NbWj
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من    83ن املادة  لعقود ال��امج والتوصيات الواجب اتخاذها من طرف ا�جالس ا�جهو�ة �� هذا الباب، ع�� اعتبار أ

تنص �� الفقرة األخ��ة ع�� أن تفعيل برنامج التنمية ا�جهو�ة يتم عند   111.14القانون التنظي�ي املتعلق با�جهات  

ميثاق تفعيل ا�جهة ، و�عد سلسلة من اللقاءات تبلور  االقتضاء �� إطار �عاقدي ب�ن الدولة وا�جهة و�ا�� املتدخل�ن

ال  الختصاصا��ا، لتحديد  عل��ا،  �أرضية  ومتوافق  عملية  أسس  ع��  املعنية  الوزار�ة  والقطاعات  ا�جهات  ��امات 

حيث حدد امليثاق مضمون اختصاصات ا�جهات، الذاتية م��ا واملش��كة، �� جذاذات ��م �ل اختصاص ع�� حدة 

أخرى، وفق رزنامة العمومية املعنية من جهة، وا�جهات من جهة   براز ال��امات القطاعات الوزار�ة واملؤسساتإمع  

 . 10محددة اآلفاق واملراحل 

امليثاقش�ل               ب�ن   هذا  عليھ  التوقيع  تم  الذي  ا�جهة  اختصاصات  لتفعيل  التوجي�ي  اإلطار  لبلورة  أرضية 

افتتاح خالل  وا�جهات  املنظمة  أ  الدولة  املتقدمة،  ل�جهو�ة  األو��  الوطنية  املناظرة  يومي  بأشغال   21و  20�ادير 

ا�جاللة  ،  2019جن��  د لصاحب  السامية  الرعاية  رسالتھ  -  أكدالذي  تحت  ا��  استثمار   -ملشارك�نإ��  أهمية  ع�� 

آليات التعاقد ب�ن ا�جهات والدولة، ومختلف املتدخل�ن اآلخر�ن، وتفعيلها من أجل وضع وتنفيذ املشاريع التنمو�ة 

األولو�ة   ،  11ذات 
ُ
� وت الوط�ي  امللتقى  هذا  أجل  توصيات  عدة  وج  من  التعاقد  آللية  املؤسساتية  ا�حاجة  ع��  أكدت 

 . 12تحقيق الفعالية والنجاعة �� تنفيذ السياسات العمومية 

ولتدارك               التوجھ،  هذا  ال��امجالكب��  التأخر  لتن�يل  هذه  تفعيل   �� انتخابية   ا�حاصل  والية  خضم   ��

املتأسيسية جهات  وجمعية  ا�ح�ومة  ب�ن  االتفاق  تم  فقد  الف��ة ،  برسم  األولو�ة  ذات  املشاريع  تنفيذ  ع��  غرب 

عقود  2019-2021 إطار  تقارب  -��  إجمالية  بت�لفة  وا�جهات  الدولة  ب�ن  لتمو�ل    110برامج  درهم    454مليار 

تحديد   مكنت من مقار�ة �شاركية  وفق  ،  مشروعا و�رنامجا الواردة �� برامج التنمية ا�جهو�ة  2368مشروعا من ب�ن  

برامج عقود  بموجب  لتنفيذها  تمو�لها  وضمان  ا�جهو�ة  التنمية  ب��امج  املدرجة  األولو�ة  ذات  املشاريع  مع قائمة   ،  

 
 .  5-4، ص 2018مذكرة تقدمي ميثاق تفعيل اختصاصات اجلهة، املديرية العامة للجماعات الرتابية،   10
  https://bit.ly/3vXbQzgنص الرسالة السامية اليت وجهها جاللة امللك إىل املشاركني يف أشغال املناظرة الوطنية األوىل للجهوية املتقدمة، على الرابط التايل: 11
ن العام على املستوى الرتايب، شوهد بتاريخ أالثالثة: الالمتركز االداري والتعاقد، أسس احلكامة اجليدة لتدبري الش املناظرة الوطنية األوىل حول اجلهوية املتقدمة، خمرجات الورشة    12

 https://bit.ly/3vL3hr2، على الرابط التايل: 2021مارس  23

https://bit.ly/3vXbQzg
https://bit.ly/3vL3hr2
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الدولة وا�جها ب�ن  تنفيذه،ت  صياغة مشروع عقد نموذ��  بنوده، واستيعاب جميع مراحل  تنفيذ  تقييم   لتسهيل 

 . 13ارسة ا�جهة الختصاصا��ا الذاتية واملش��كة ومعا�جة اإلش�اليات القانونية والعملية املرتبطة بمم

 �� ضوء العقود ال��امج ب�ن الدولة وا�جهات   ال��ا�ي تن�يل آلية التعاقد .2

جهات، ا�انطالقا من الدراسة التوج��ية ال�ي تم إعدادها من قبل املدير�ة العامة ل�جماعات ال��ابية وجمعية           

وتفعيال   ا�جهات  اختصاصات  لتجسيد  التوجي�ي  اإلطار  ضوء  الوطنيلو��  املناظرة  ل�جهو�ة    األو��   ةتوصيات 

فقد   الد  حددتاملتقدمة،  مع-اخلية  وزارة  (  �شراكة  االقتصادية  والتنمية  التعاون  العام   -)OCDEمنظمة  اإلطار 

ال��نامج  واإلجرائي التعاقدية ع�� وضع نموذج للعقد  ��   ،14للمقار�ة  ب�ن   ليتم الشروع عقب ذلك  التنسيق  عملية 

ال��امج،   العقود  ع��  ا�جهو�ة  ا�جالس  ومصادقة  بالتوقيع  توجت  ا�جهات  ورؤساء  الوزار�ة  من  القطاعات  بدءا 

مكمجلس   فاس  النجهة  صادقاس  ذات    ذي  املشاريع  تنفيذ  أجل  من  بالدولة  يجعها  الذي  ال��نامج  العقد  ع�� 

 . 202015� الدورة العادية لشهر يوليوز � 2022-2020األولو�ة �� برنامج التنمية ا�جهو�ة 

ال��نامج           للعقد  املا��  الغالف  ا�جهة  بلغ  ب  لهذه  يقدر  درهم،    11.193ما  ب�  16مليار  مساهمات   نموزعة 

العمومية،  واملؤسسات  األخرى  ال��ابية  وا�جماعات  ا�جهة  مساهمة  والبا��  النصف  بحوا��  الوزار�ة  القطاعات 

لتمو�ل   ومشروعا    97وذلك  محاور  أر�ع  ا�جاالت   17ضمن  جاذبية  تحس�ن  ��م  مجاالت  أر�ع  ع��  موزعة  مجاال، 

اطق اللوجيستيكية و�عداد تصميم النقل داخل ا�جهة، مناطق لأل�شطة االقتصادية، وتطو�ر املن  و��يئة ال��ابية  

الطرقية  ا�حاور  لتأهيل  أخرى  مشاريع  تخصيص  سيتم  فيما  الرق�ي،  واالقتصاد  لالستثمار  ومشروع�ن 

 .االس��اتيجية و�ناء وتحس�ن الطرق 

 
الدين13 بتاريخ   سعد  شوهد  املتقدمة،  اجلهوية  مشروع  لبناء  أساسي  مدخل  واجلهات  الدولة  بني  التعاقد  التايل:   2021مارس    19العثماين:  الرابط   على 

https://bit.ly/3cVcAfy 
14 Le Maroc relance le chantier de la régionalisation avancée, consulté le 24 mars 2021 
sur :https://bit.ly/2OY1Uoh 

 . 43، ص 2020مكناس يوليوز -جلهة فاس ، حمضر الدورة العادية2020 يوليوز   06بتاريخ 20 20/18مقرر عدد 15
 15مكناس، مديرية شؤون الرائسة واجمللس، العدد  -الشروع يف تنفيذ بر�مج التنمية اجلهوية عرب املصادقة على العقد بر�مج بني الدولة وجهة فاس مكناس، نشرة جهة فاس 16

 . 3، ص 2020غشت -يوليوز

https://bit.ly/3cVcAfy
https://bit.ly/2OY1Uoh
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وت          تقو�ة  ال��ابية، من خالل  للمجاالت  االقتصادية  ا�جاذبية  األول تحس�ن  ا�حور  ا�جال ��م  تنافسية  طو�ر 

 ال��ا�ي ل�جهة، وتوسيع العرض املتعلق باملناطق الصناعية، وتطو�ر منطقة لوجيستيكية، وتأهيل ا�حاور الطرقية. 

دعم ل  امشروع   36أما ا�حور الثا�ي ف��م دعم القطاعات املنتجة و��عاش الشغل والبحث العل�ي، من خالل تنفيذ  

اإلنتاجية للتعليموتأهيل  و�حداث    القطاعات  التطبيقي  بينات  العل�ي  للت�و�ن    وتأسيس  ، والبحث  جهو�ة  مراكز 

الشغل سوق   �� االندماج  أجل  من  الكفاءات  وتطو�ر  بالتشغيل  التقليدية   ،وال��وض  لأل�شطة  مناطق  و�حداث 

 جات ا�جهو�ة. و وا�حرفية و��عاش االقتصاد االجتما�� وتثم�ن املنت

مشروعا لتعميم التعليم األو��، والتنمية ا�حضر�ة ع�� برنامج للتأهيل   19ضم    للعقد املذ�ور   ا�حور الثالث        

ال�جز  تقليص  مشاريع  جانب  إ��  با�جهة،  مستشفيات  وتجه��  و�حداث  الصاعدة،  املراكز  ودعم  ا�حضري 

ال��ابية،   والتفاوتات  االعتباراالجتما��  املل  و�عادة  ع��  وا�حافظة  السياحية  ��يئة لمواقع  ع��  الطبيعية،  وارد 

املدارات وا�حطات السياحية و�عز�ز البنيات التحتية للسياحة وخلق وتأهيل وتجه�� املؤسسات الثقافية والعناية 

 .17بال��اث الثقا�� ا�جهوي وا�حماية من الفيضانات وا�حفاظ ع�� املوارد الطبيعية 

 -2020�� دورة أكتو�ر  -فقد صادق مجلس ا�جهة  قصد الشروع �� تنفيذ املشاريع الواردة �� العقد ال��نامج           

عدة شراكة    ع��  الوزار�ة  مع  اتفاقيات  وخاصة  املعنية  القطاعات  العقد،  تمو�ل   �� ال�املساهمة  ا�جال  �بوي �� 

التخصصا متعددة  و�لية  الش�اك  �ع�ن  جام��  قطب  أحياء بإحداث  و�ناء  بإفران،  الر�اضة  و�لية  تاونات   �� ت 

ا�  �� واالبت�ار  البحث  ودعم  و�حداث  ج جامعية،  القرب  مستشفيات  بتجه��  الص��  ا�جال  و��  الرق�ي،  ال 

البيئية   بالسياحة  وال��وض  الشغل  فرص  خلق  حول  أخرى  اتفاقيات  بجانب  �عقوب،  بموالي  إقلي�ي  مستشفى 

 .18لطرقية �عماالت وأقاليم ا�جهة ا�حاور ا وتأهيل والثقافية

 
17 Fès-Meknès. Contrat-programme avec l’État: la Région ouvre le bal, consulté le 18 mars 2021 sur : 
https://bit.ly/3lza4Q3 
18 Réunion sur les conventions relatives au contrat-programme entre l’État et la région, consulté le 18 mars 2021 
sur : https://bit.ly/3tGZtW6 

https://bit.ly/3lza4Q3
https://bit.ly/3tGZtW6
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يُ          ال��امج  العقود   �� الواردة  املشاريع  طبيعة   �� التأمل  خالل  إرادوي   الحظومن  نزوع  الفجوة  ل  وجود  تجاوز 

التنمو�ة ب�ن ا�جهات، و�ش�� ع�� سبيل املثال إ�� العقد ال��نامج �جهة طنجة تطوان الذي بلغت �لفتھ اإلجمالية 

اس��اتيجية   محاور   ةضمن ثالث مليون درهم لتمو�ل اثنان وعشرون مشروعا موزعة ع�� عشرة مجاالت    4399,21

املست والتنمية  ا�جال  وجاذبية  التنافسية  وال��ا�ي�شمل  االجتما��  والتماسك  التوط�ن  19دامة  مراعاة  و�الحظ   .

شرافات بإقليم ال��ا�ي للمشاريع بكيفية تتو�� تحقيق التوازن ب�ن ا�جهوي، �إحداث مشروع متعدد الوظائف بال

نجرة يضم أ�شطة متنوعة سياحية ور�اضية وترف��ية، ومدينة املهن والكفاءات بطنجة وتطو�ر مالعب  أالفحص  

العرائش، و�حداث   فال�� بإقليمقرب و��شاء صندوق جهوي لدعم االستثمار وتنشيط اقتصاد القرب، وقطب  ال

األ مناطق  و��يئة  وتطوان  وشفشاون  بوزان  امللوثة  األ�شطة  ل��حيل  ومواصلة  مناطق  وأصيلة  بالفنيدق  �شطة 

 . 20االجتما�� والتضام�ي با�جهة إنجاز أشغال ��يئة وادي مرتيل و�رنامج تنمية و��عاش االقتصاد 

إن عقود ال��امج ا�جار�ة �� بمثابة عملية استدراكية لتجاوز التأخر ا�حاصل �� تنفيذ مشاريع ا�جهة، لذلك          

شمو��   تصور  ضمن  التعاقد  إدماج  ضمن يتع�ن  ال��اب  إلعداد  ا�جهو�ة  التصاميم  تنفيذ   �� ا�جهات  ملواكبة 

عقود لتفعيل مشاريع التصاميم   من خالل توقيع بوادر هذا التصور الظهور  أت  و�د،  21مخططات عمل مندمجة 

�غطي   درهم  مليار  103,2خنيفرة بت�لفة إجمالية تقدر ب  -ا�جهو�ة إلعداد ال��اب كما هو ا�حال مع جهة ب�ي مالل 

االقتصادية    2045-  2021الف��ة   والتنمية  والتجه��ات  التحتية  البنيات  مجاالت   �� مهي�لة  مشاريع  لتمو�ل 

بشر�ة ومعاهد للت�و�ن امل�ي املوجھ لسوق الشغل، وتأهيل املدن الصغرى واملراكز  والطاقات املتجددة والتنمية ال

 
تنفيذ املشاريع ذات األولوية   19 التنمية اجلهوية، جهة طنجة   2022  -  2020عقد بر�مج بني الدولة وجهة طنجة تطوان احلسيمة من أجل  احلسيمة، ص -تطوان-برب�مج 

 .12-11، ص 2020
 .27املرجع السابق، ص   20

21 Dialogue Maroc-OCDE sur les politiques de développement territorial : Enjeux et Recommandations pour 
une action publique coordonnée, Éditions OCDE, Paris, 2018, p.276. 
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سيارة والطرق السريعة، مع وضع آليات مصاحبة �عبئة العقار العمومي ولقاءات دور�ة  ال ا�حضر�ة و��شاء الطرق  

   22ب�ن الدولة وا�جهة لتقييم �سبة التقدم واتخاد التداب�� الضرور�ة إلنجاحھ. 

املهي�ل            األثر  لضمان  القصوى  األهمية  إيالءه  يتع�ن  التوجھ  ممتد هذا  ترا�ي  مدى  ضمن  التعاقد  لتقنية 

ا�جهة بفر�سا وال�ي �عد �ش�ل أسا��ي عقودا إلعداد /الدولة  املشاريعع�� غرار عقود  متعددة،    �عاقداتوشبكة  

بما يضمن تظافر جهود   ،الفاعل�ن االقتصادي�ن واالجتماعي�نال��اب مؤسسة ع�� مبدأ التعبئة التشاركية �جموع  

ا�جماعات   واستقاللية  الالمركز�ة  متطلبات  ب�ن  تناغم  وتحقيق  ال��ا�ي  االقتصاد  ع��  و��ن    وال��ابيةالقائم�ن 

 .23عداد ال��اب�متطلبات التخطيط و 

إلعداد           ا�جهو�ة  التصميم  مشاريع  بتفعيل  ا�خاص  العقد  جانب  �جهة  إ��  مالل  ال��اب  فقد خنيفرة-ب�ي   ،

ع��  كذلك  ا�جهة   هذه  ال��نامج    صادقت  بالعقد  األولو�ة  ا�خاص  ذات  املشاريع  ��  تنفيذ  التنمية  الواردة  برنامج 

الف��ة   برسم  إلنجاز    22فاقت    بت�لفة،  2021مارس    1بتار�خ    2022-2020ا�جهو�ة  درهم   24مشروعا  149مليار 

تحس�ن  ت الطرقية روم  التحتية  البنية  وتقو�ة  االقتصادية  التنافسية  ودعم  ا�جهة  ألقاليم  االقتصادية  ا�جاذبية 

�ط مدينة الداخلة بالشبكة الوطنية للتيار الكهر�ائي وتثم�ن  ر فيھ    ة و�عز�ز التعليم العا�� ومن أهم املشاريع الوارد

البحر من أجل السق البحري ومشروع تحلية مياه  للصيد  الساحلية  و ي،  ست مناطق  الشواطئ واملنتجعات  ��يئة 

للتنمية الداخلة، إضافة  و   ،و�حداث املرصد ا�جهوي  بميناء  ال��بوي إ��  ��يئة منطقة لوجستيكية  العرض  توسيع 

 .والت�و�ن امل�ي وال�حة  لل��بيةوالص�� ببناء مراكز 

الشرق             �جهة  ال��نامج  العقد  إ��  كذلك  ناهزت  �ش��  التقدير�ة    الذي  اإلجمالية  درهم،    9153�لفة  مليون 

مجاال ضمن أر�عة محاور تتمثل ��   21  ع�� مشروعا موزعة    56لتمو�ل    35%وتبلغ مساهمة ا�جهة ف��ا ما �سبتھ  

 
22 Contrat Etat - Région Béni Mellal Khénifra: 2021-2045,  Ministère de l’intérieur et Conseil de la région Beni 
Mellel Khenifra, Octobre 2020, p.8. 
23 Mohammed Brahimi, Rôle de la région en matière de développement et d'aménagement du territoire, 
Remald, N13, Mars-Avril, 2000, p.66. 

  https://bit.ly/2PbW1nhعلى الرابط التايل: 2021مارس  22مشاريع تنموية ضخمة يف جهة الداخلة وادي الذهب، شوهد بتاريخ إطالق  24

https://bit.ly/2PbW1nh
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التجارة واالقتصاد االجتما�� والتضام�ي،   الفالحية، وتنمية  للسالسل  املندمجة  التنمية  ا�حور االقتصادي، ع�� 

تنمية قطاع املناجم وتنمية و��عاش القطاع السيا��، وتنمية �شاط تر�ية األحياء املائية، والتنشيط   إ��   باإلضافة

وال��اب، الثقا��    االقتصادي  ا�جال  وتنشيط  ال��بوي  العرض  بتطو�ر  االجتما��  ا�حور  مشاريع  ترتبط  ح�ن   ��

تثم�ن وتنمية   فتشملما مجاالت ا�حور البيئي  أ.والر�ا��ي، و�عميم املاء الصا�ح للشرب و�عز�ز العدالة االجتماعية

ا�خاطر  من  والوقاية  والغابوي  البيئي  النظام  وترميم  ا�خضراء،  املساحات  و�صالح  والطاقية،  املائية  املوارد 

الالمركزي،   التعاون  تنمية   �� تتمثل  مشاريع  عدة  ع��  أفقي  محور  إطار   �� مشاريع  عدة  تضم�ن  مع  الطبيعية، 

ال خدمات  ال��ابية وتطو�ر  با�جاالت  خاصة  ومواكبة  العا��  والتعليم  الت�و�ن  عرض  و�عز�ز  واللوجستيك،  نقل 

 .25و�عز�ز ا�ح�امة ا�جهو�ة 

املرتقب للتعاقد   الهيك�� من خالل مالحظة الت�لفة املالية لعقود ال��امج ب�ن الدولة وا�جهات يظهر جليا التأث��         

ال��ابية وا�جماعات  الدولة  ب�ن  وااللتقائية  الت�امل  لرهانات  امللموس  التفعيل  ا�جهوي ��  التن�يل  تجسيد  و��   ،

القطاعية وال��امج  امليادين 26للسياسات   �� وخاصة  �وسائل   ،  ا�جهات،  عمل   �� ضعف  نقطة  ش�لت  طاملا  ال�ي 

اإلنتا��    والبنياتالر�ط   النسيج  بتقو�ة  املرتبطة  والتجه��ات  االستثمارات  الستقبال  وتجو�د  و الك��ى  توسيع 

امل�ي والت�و�ن  العل�ي  البحث  ودعم  الشغل  فرص  توف��   �� واملساهمة  والتعلي�ي  الص��  ثمار العرض  ضوء   ��  ،

تحس�ن املؤشرات التنمو�ة فعال ��    �ش�لهم  ا جهات �سا�/دولة ال  املشاريعأصبحت عقود  النموذج الفر���ي حيث  

 .27السكن االجتما�� والتنمية ا�حضر�ة والت�و�ن امل�ي والتنمية القرو�ة ا�جهو�ة �� ا�جاالت ذات األولو�ة � 

ال��امج          العقود   �� الواردة  األولو�ة  ذات  املشاريع   �� باملغرب  بالتأمل  وا�جهات  الدولة  ع��    ب�ن  ال��ك��  يت�ح 

املادي   الرأسمال  املتعلقة باالستشراف والتسو�ق وتثم�ن  ال��ا�ي، وهو ما من شأنل  والرمزي العمليات  أن   ھلمجال 

 
 https://bit.ly/2OXnWrf ، على الرابط التايل:2021مارس  21تفاصيل مشروع عقد الرب�مج بني الدولة وجهة الشرق، شوهد بتاريخ  25

 . 3، ص 2018ميثاق تفعيل اختصاصات اجلهة، املديرية العامة للجماعات الرتابية، مجعية جهات املغرب،   26
27 Zineb Sitri, les nouveaux modes de gouvernance des collectivités territoriales  à  la lumière des nouvelles 
législations, Remald, série «  thèmes actuels », n°93, 2015, p.  189 . 
  

https://bit.ly/2OXnWrf
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الصلة بتقو�ة التنافسية ال��ابية والرفع من دورها �� إنتاج    �سهم �� إقدار ا�جهات ع�� ممارسة اختصاصا��ا ذات

�شييد  تو��  ع��  وداخلها  ا�جهات  ب�ن  ا�جالية  التفاوتات  من  التقليص  بمحاولة  التوزي��  دورها  بجانب  ال��وة، 

 أقطاب متخصصة داخل نفس ا�جهة بحسب طبيعة مواردها. 

 للعقود ال��امج  ا�حصيلة األولية التعاقد ال��ا�ي �� ضوء حدود وشروط نجاح : اثاني

ح��              دخولها  �عد  وا�جهات  الدولة  ب�ن  ال��امج  لعقود  األو��  البوادر  ظهر 
ُ
وجودت ع��    التنفيذ  تأث��ات  عدة 

 يتع�نعدة مكتسبات    تفرز التجر�ة  توالديموقراطية �� االتجاه�ن اإليجا�ي والسل�ي، حيث بدأ  مسارات التنمية

الترصيدها   من  مجموعة  بروز  تجاوزها    ال�ي  ،ثغراتبجانب  �عز�ز يتوجب   �� �سهم  �عاقدي  نموذج  بلورة  أفق   ��

التجارب   ومآالت  املتقدمة  ا�جهو�ة  رهانات  ضوء   �� ا�حلية،  الديموقراطية  متطلبات  و�حفظ  ا�جهو�ة  التنمية 

 . الدولية وخاصة التجر�ة الفر�سية

 وا�خاطر باملغرب: امل�اسب  ال��ا�ي للتعاقد األولية اإلرهاصات  .1

�ش�� أيضا  واالجتماعية با�جهات،    االقتصاديةللعقود ال��امج �� تحس�ن املؤشرات    التنموي   الدور   معموازاة               

تدر�ب لتدب�� ا�جهوي بمقار�ات وخ��ات جديدة، من خالل  إغناء ا��  من خالل اإلسهام    املرتقبدورها التدب��ي    إ�� 

ا�جهو�ة ع��  ع   النخب  الضيقة  نالتخ��  ا�حسابات  املب�ي ع��  الرهانات  و   التسي��  إ�� مستوى  السياسية االرتقاء 

املتقدمة    والتنمو�ة العمل    والتمرن ل�جهو�ة  مستوى إ��  ع��  ذات  وتدب��ية  تمو�لية  قدرات  يمل�ون  شر�اء  جانب 

ال��ا�ي،  لتعاقد ل وانطالقا من هذه الزاو�ة يتج�� ا�حتوى الديموقراطي ،املشاريع الك��ى  تنفيذعال بمناسبة وضع و 

�س��دف   توزيع  ل�ونھ  واملواردإعادة  نحو    السلطات  الدولة  أخرى أمن  عمومية  مسؤولية   وتقو�ة  ،�خاص 

وحل   ال��ابية  ��    اإلش�الياتا�جماعات  املعني�نطار  إالعو�صة  الشر�اء  مختلف  ب�ن  قد   ،28  التشاور  الذي  األمر 

 
28 Nicole Le rousseau, la décentralisation à la croisée des chemins, Editions L'harmattan, 2008, p.176-175  . 
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جيدة   ا�جهو�ةيكرس ممارسات  ا�جالس  عمل   ��    �� بدون شك  أدا��ا بكيفية ستسهم  وفعالية  تحس�ن مردودية 

 29.النموذج املركزي  �ش�ل قد يخفف من حدة آثار

إ��           �� ليمكن    ،ذلك  إضافة  �سهم  أن  التعاقدي   لتعاقد  الطا�ع  غياب  ففي  التدب��ية،  ا�خاطر  من  التقليل 

عدم   نتاج  مشاريع  عدة  تتوقف  �انت  ما  غالبا  العمومي�ن  املتدخل�ن  با��  مع  ا�جهات  الشر�اء لتعاون    وفاء 

ع��  بالتمو�الت   ال��امج  العقود  تنصيص  ظل   �� تجاوزه  ع��  الرهان  يمكن  الذي  املطب  وهو  ��ا،  ال��موا  ال�ي 

، مع  والتحكيم إطار اتفاقيات شراكة وتتبعها من خالل بنيات للمواكبة والتقييميلها �� � مات املش��كة وع�� تن االل��ا

 ملساهمات �ل طرف ضمن جدولة زمنية محددة.  بحكم التوزيع الدقيق التدب�� املا�� بمشروع�عز�ز ح�امة  

وخاصة   املالية  ا�جهات �� التغلب ع�� ضعف املوارددعم    �� عقود ال��امج  ال  �سهموفقا لهذا املنظور، ي��قب أن         

ال الك��ى  املشاريع  تمو�ل  مد���  ع��  ا�حكم   �� ا�حقيقي  الفارق  شك  بدون  ستش�ل  ا�جهو�ة    ى ي  ورش  نجاح 

دة ر ع�� ترجمة املشاريع املهمة الوا   ال��امج  التخطيط االس��اتي�� ا�جهوي، بحيث تب�ى العقود  مدع املتقدمة، و��  

ا�جهو�ة��   التنمية  ال��ابوالتصاميم    برامج  إلعداد  ستك  ا�جهو�ة  أ��ا  كما  السنوات،  متعددة  برمجة  ل فضمن 

ظلت  أل   مالئما  اإطار  طاملا  ال�ي  املش��كة  االختصاصات  أي  بمثابة  جرأة  غياب  ظل   �� بالدولة  خاصة  اختصاصات 

� قانونية ملمارس��ا  �عاقدي��يئة  ��ذش�ل  ��    ا، ونذكر  بدور عقود ا�خطط  التنمية    تحس�ن مؤشراتا�خصوص 

الف��ة   برسم  العقود  لهذه  املالية  القيمة  بلغت  املثال  سبيل  ع��  حيث  فر�سا،  جهات  بمعظم  -2015واالستثمار 

 �ا مساهمات الدولة القسط األك�� حيث ال تتجاوز �سبة مساهمة ا�جهات  �تحتل ف  أورومليار    28ما يقارب    2020

%4512.30. 

راهن  عداد وتتبع وتنفيذ العقود ال��امج، يُ إو�حكم التشارك املستمر ب�ن رؤساء ا�جهات والوالة طيلة مراحل             

و�� عقلنة   مجاالت تدخل الهيئات املركز�ة والالمركز�ة،ع�� هذه األخ��ة �� تدعيم الت�امل وااللتقائية ب�ن مختلف  

 
29 Mohammed El Yaagoubi, la technique contractuelle, nouveau mode de gestion de l’état du xxi siècle, in : quel 
état pour le 21ème siècle ? s/d Ali Sedjari, L'harmattan-Gret, 2001, p.129   
30 Marc Leroy, les contrats de plan état-régions en France : quelles leçons pour le développement des territoires, 
gestion & finances publiques, n° 6, 2017, p.22. 
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العموم املدبر�ن  ب�ن  الفجوة  يقرب  ما  غالبا  امليدا�ي  العمل  بحيث  اإلدار�ة،  املراقبة  حدة   ن�يعملية  من   و�خفف 

االختص  بممارسة  الصلة  ذات  ا�حتملة  وتأو�لهاالتوترات  واملقررات  ءمالو�ضمان    ،اصات  القرارات    ا�جهو�ة مة 

أ�  كما  الوطنية،  إطار   �اللتوجهات  املساعدة  ا�ش�ل  وظيفة  لتجسيد     ال�ي   عمليا 
ُ
ا�جهات  أ بوالة  بموجب نيطت 

إسناد ، ع�� اعتبار أن التعاقد ينصب بالدرجة األو�� ع��  اإلداري   الدستور والقوان�ن التنظيمية وميثاق الالتمركز

 الدور التنموي للمجالس ا�جهو�ة، وتذليل الصعو�ات التقنية والتدب��ية ال�ي �ع��ضها �� سبيل تنفيذ برامجها.

ف يللتكياملستمرة  وقابلي��ا    ،31�� تأط�� التدب�� العمومي  مرون��ا غ�� ا�حدودة  التعاقد  ةآللي كذلك  ما يحسب            

ا�حاجيات والتحديات �ستوعب  ح�ى  �� �ل ح�ن    مضمون وأولو�ات العقود ال��امج  والتعديل، بحيث يمكن تحي�ن

ولتجاوز التنمو�ة   التجر�ة  املستجدة،  ع��ا  أسفرت  ال�ي  �عديل  التع��ات  خالل  من  وذلك  البنود،  بوضع   �عض 

  اتفاقيات شراكة أخرى مكملة للعقد ال��نامج.

املقابل،                �� تنطوي ع�� عدة مخاطر  فلكن  ا�جهاتقد  أمام  وتقف ح  ��دد استقاللية  مسار  تطور  جر ع��ة 

ن توسيع صالحيات الوا�� �ش�ل كب�� �� تنسيق وتتبع  إالنخب ا�جهو�ة، حيث  طموحات  ا�جهو�ة الناشئة، بفرملة  

جهوي  طا�ع  ذات  مركز�ة   �� الوقوع  من  التخوف  من  نوع  ع��  يبعث  التعاقدات  الدور ف  ،32تنفيذ  من  الرغم  ع�� 

فإن لھ �عض التأث��ات، ففضال   ال��ابية  نموذ�� املوحد للعقود ال��امج ب�ن الدولة وا�جماعاتالالتوضي�� لإلطار  

عقود   ما �شبھ  �� إال��ا�ي    التعاقدقد يحول  يفتقد للطا�ع التفاو��ي، األمر الذي    عن تنميطھ ملسلسل التعاقد فهو

سلطان   ال  ا�جهو�ةإذعان  لها   للمجالس  ت�ون  قد  الش�لية  االعتبارات  ألن  ومضمونا،  شكال  و�لور��ا  �عديلها   ��

 .تنفيذها اتتبعع�� و التعاقدية مضمون االل��امات  جوهر�ة ع�� تأث��ات 

ع��             ال��ا�ي،  التدب��  مركزة  إلعادة  الدولة  بيد  جديدة  وسيلة  إ��  التعاقد  يتحول  أن  يمكن  التصور،  و��ذا 

ليصبح   ال��اما��ا  اح��ام  إ��  لدفعها  آليات  أية  ال��ابية  ا�جماعات  تملك  وال  مهيمن  طرف  عمليا  الدولة  أن  اعتبار 

 
31  Ribot Catherine, Intercommunalité, mutualisation et contrats, In, François-Xavier Fort : Contrat et droit des 
collectivités territoriales, Editions L'Harmattan, 2014, p.49. 
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نذكر ��ذا الصدد بمآالت التجر�ة الفر�سية حيث ، و 33العقد مجرد نص تصر��� �� ظل هيمنة النموذج املركزي 

فر السياسة  الش�لت   وا�جهات  الدولة  ب�ن  العمومي  للتدخل  ا�جال صتعاقدية  ضمن  الدولة  تموقع  إلعادة  ة 

انتقائية  ،ال��ا�ي مقار�ة  االستجابة    وفق  بدل  املركز�ة  السلطة  رهانات  تخدم  العقود   �� املضمنة  املشاريع  تجعل 

 .34جهو�ة لألولو�ات ا�

خالل             من  املشرع،  لنوايا  مناقض  مآل  عن  يف�ح  قد  املستقبل   �� التجر�ة  واقع  أن  القول  ضعاف  إو�مكن 

الفعلية   املنتخبةالسلطة  الختصاصات   للمجالس  العم��  للن�ع  آلية  ال��امج  عقود  لتصبح  شؤو��ا،  تدب��   ��

 .و ع�� صعيد التدب�� والتقييمأ واالستشرافاء ع�� مستوى التخطيط و ال��ابية س ا�جماعات

التخطيط            مستوى  العقود  ،ع��  تتحول  وثيقة    ال��امج  قد     بذا��اقائمة    استشرافيةإ�� 
ُ
 إشراف تحت  وضع  ت

 .وتصاميم ا�جهات  ب��امج  الواردةاملشاريع املهمة    يذتنفوسيلة لدورها �  متجاوزة �� ذلك السلطة املركز�ة وممثل��ا  

ال ع��  �عقيدا،ص أما  أك��  األمر  ي�ون  فقد  التدب��ي،  من   عيد  للتوجس  التقر�ري   بالنظر  الدور  �جان  ل  طغيان 

للسلطات   ال�خم  العددي  التواجد  بحكم  والتتبع  ا�حلي  لعموميةاالتنسيق  تمثيلية  �وملمثل��ا  ضعف  مقابل  ن 

ن أدون  لتنفيذ مشاريعھ    اومن �ون مجالها ال��ا�ي ح�� �� تمو�ل العقد    ع�� الرغم من مساهم��اا�جالس املنتخبة،  

 تتبعھ وتقييمھ.و عھ ض�� و دور فع��  ي�ون لها أي

التقييم            ذكر  نزع  الن  إ ف  ،ع��  إ��  يؤدي  قد  التدب��  تعاقد  حصيلة  ع��  ا�حكم  عملية  من  السيا��ي  البعد 

بحيث قد تفرض املقتضيات املتعلقة بتحي�ن وتقييم العقود املشاريع إ�� �شكيل قيود قد تؤسس لرقابة   ا�جهوي،

، ال��نامجا�جهة بإنجاز افتحاص سنوي إلنجاز    حيث تنص عقود ال��امج ع�� قيام  ،35مقنعة ع�� ا�جالس ا�جهو�ة 

اقت�� املالية   ىو�ن  ا�جوانب  افتحاص  ا�خصوص  وجھ  ع��  يتضمن  مختص،  افتحاص  مكتب  بواسطة  ا�حال 

فتحاص إ�� ال�جنة ا�جهو�ة للتنسيق وتنفيذ والتنظيمية واملؤسساتية. وتوجھ ��خة من تقر�ر هذا اال   وا�حاسبية

 
33 Tarik Zaïr, la contractualisation des rapports état – collectivités locales, Remald, n°96, 2011, p.48. 
34 Alain Faure et Emmanuel Négrier, politiques publiques à l'épreuve de l'action locale Critiques de la 
territorialisation, Editions L’Harmattan, coll. Questions contemporaines, 2007, p.140. 

 .161، ص 2019انوين واحملاسيب)، مؤسسة كونراد أديناور، الرابط، نبيه حممد، اجلهوية املتقدمة بني الالمركزية والالمتركز (اجلانب الق 35



 
 البرامج-التأثیرات المحتملة للعقود 

 بین تحفیز التنمیة الجھویة وتكریس الوصایة التقنیة

 

 

 
س  ی م خ ل 0  ، ا و   3 ی ن و 2  ، ي 0 2 1  1 9 ة     ح ف ص ل ا  

املركز�ة  ول�جنة  تقييم  36العقد   �� ا�جهو�ة  للمجالس  مباشر  دور  أي  إسناد  دون  واستشراف ،  املنجزة  ا�حصيلة 

امل�جلة الصعو�ات  ضوء   �� وتحيينھ  �عديلھ  التعاقد آفاق  مسطرة  من  كجزء  التقييم  اعتبار  �ستوجب  مما   ،

املركز�ة    ب�ستجي ا�حلي�ن وتنشيط املصا�ح  الفاعل�ن  بالرفع من مسؤولية  الكفاءة  الصعو�ات أملسار قيادة  مام 

 . 37ال�ي �عرفها س�� العقود ال��امج 

ثاروهنا            
ُ
ومواكبة   ت قيادة   �� أهمي��ا  من  الرغم  ع��  ال��امج  عقود  تتبع  آليات  ألن  ال��ابية،  ا�ح�امة  معضلة 

تنف �عرض  قد  ال�ي  الصعو�ات  وتذليل  �شأ��ا،  املتفق  فقد ياملشاريع  الشر�اء،  ب�ن  ا�حتملة  الن�اعات  وحل  ذها 

، األمر الذي �ستد��  توزيع السلطة ال��ابية  ةإش�الي تخلق تدب��ا ترابيا مواز�ا للمجالس ا�جهو�ة، وهو ما يفاقم من  

وضع الشروط التشريعية والتنظيمية الالزمة لضمان إسهام التعاقد ب�ن الدولة وا�جهات �� إسناد ورش ا�جهو�ة  

 املتقدمة. 

 ورش ا�جهو�ة املتقدمة باملغرب  تدعيم��  العقود ال��امج إسهام شروط .2

 بالضمانات الالزمة لتوج��ھ نحو   التعاقد   �عضها، يتع�ن تأط��  توقعنا�� ظل التأث��ات غ�� املرغوب ف��ا ال�ي               

الدولة ب�ن  املش��كة  االختصاصات  ب  ،تجسيد  قانو�ي  وذلك  إطار  ال�ي و وضع  التعاقد  من�جية  لتدب��  مؤسسا�ي 

الشروط   بوضع  التنظيمية،  القوان�ن  عل��ا  مسلسل  نصت  تدب��   �� اح��امها  يتع�ن  ال�ي  والكيفيات  واإلجراءات 

 .38ا�حوار والتعاقد ب�ن األطراف املعنية بدءا من مرحلة التحض�� إ�� غاية التنفيذ والتتبع والتقييم

  يجعل من إن التناقض الذي ما ف�ئ يتعاظم ب�ن ضعف موارد وقدرات ا�جهات و��ن تنامي الطلب االجتما��،             

إلسناد ورش ا�جهو�ة املتقدمة، لكن وفق رؤ�ة جديدة تمكن من تحقيق قدر   ھعقود ال��امج مدخال ال مناص منلا

�س��دف    ضمن سياق توافقي وتفاو��ي  وتحقيق رهانات الدولةمة ب�ن �عز�ز استقاللية القرار ا�جهوي  ءمن املال

 
 .19عقد بر�مج بني الدولة وجهة طنجة تطوان احلسيمة من أجل تنفيذ املشاريع ذات األولوية، مرجع سابق، ص   36

37 Adil Moussebbih, l'évaluation des politiques publiques : un enjeu majeur au service du développement 
territorial Remald, N103, Mars-Avril, 2012, p.123. 
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وم مطردة  تنمية  ال��ا�ينتحقيق  اإلنصاف  مبدأ  ترا��  يتع�ن    .39دمجة  املؤسسا�ي  التحول  هذا  تدقيق ملواكبة 

ال�ي يجب أن ترتكز   ال��امات مختلف األطراف املتعاقدة وتحديد مساطر التعاقد وطرق تتبع وتقييم عقود ال��امج

 . هداف ومؤشرات ملتا�عة النتائج وقياسهاأع�� 

للتعاقد              املركزي  ا�حتوى  ونزع  يتع�ن    لن�ع  التنمو�ة  وظيف��ا  ع��  ل�حرص  أساسية  ضمانات  ع��  التأكيد 

تحص�ن استقاللية ا�جهات وتدقيق الصيغ التقنية واملالية ملمارسة االختصاصات املش��كة    معمخاطر الوصاية،  

وا�جهات  الدولة  مق40ب�ن  و��  ال��ا�ي  للتنظيم  الدستور�ة  املبادئ  من  تحد  أداة  إ��  لتحولها  تفاديا  التدب�� م��ا  د، 

والتعاون  ا�حر    والتضامن 
ُ
ت أن  وجب  مبادئ  و��  ا�حلية،  التنظيمية   والسلطة 

ُ
وت مصداقية   د جسَّ صان  لتعز�ز 

 الالتمركز. نظام مع  والتوازن التعاون متطلبات املسار الالمركزي و 

شأ��ا            من  اإلداري  الالتمركز  تن�يل  سبيل   �� املتخذة  النوعية  التداب��  التإن  املسار  طمواكبة   �� ا�حاصل  ور 

يحتم  الالمركزي،   ل�سريع  مما  املدير�ة  التصاميم  املصا�ح ��  إ  املركز�ة  اإلداراتمن    االختصاصاتنقل  تنفيذ 

ع�� بلورة عقود برامج تحدد االل��امات ب�ن القطاعات   �� عمل هذه األخ��ة  الالممركزة، مع إعمال مقار�ة التعاقد

ن بدون شك من التفعيل األمثل للسياسات القطاعية ومن �سريع كوا�جهو�ة، ستم  اإلقليميةالتمثيليات  و   الوزار�ة

إ�� التجر�ة الفر�سية من خالل   ��ذا الصدد ، و�ش��  ا�جهاتالعقود ال��امج مع  مواكبة  ب   املتعلقةمختلف العمليات  

 . با�جهة  اس��اتيجية الدولة لس ا�جهو�ة ع�� قاعدةاج ا�التفاوض مع دور محافظ ا�جهة �� 

��    دور ��ز  يوهنا              ا�جهو�ة  تدخالت   ية،التعاقداملقار�ة    إسناداإلدارة  تنسيق   �� الوالة  عمل  دعم  خالل  من 

األمر ،  41الدولة وتنفيذ ال��امج التعاقدية ب�ن الدولة وا�جهة وتدب�� العالقة ب�ن املصا�ح الالممركزة للدولة وا�جهة 

سمح بتنويع مسالك التوظيف وتقييم األداء، مع هي�لة �للوظيفة العمومية ال��ابية    محفز  الذي يف��ض سن نظام

 
، طباعة  2017/30إحالة ذاتية رقم  تغيري النموذج املعتمد من أجل بناء صناعة دينامية يف خدمة تنمية مطَّردة وُمدجمة ومستدامة، اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي،   39

 . 108، ص 2018كا�برنت، 
40  Samih Hamdaoui, La vocation économique de la région à la lumière de la loi organique,  Remadasa - Numéro 
double : 2 -3, 2017, p. 38. 
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استناد الوالئي  اإلداري  ل�جهاز  باملواكبة    اجديدة  املتعلقة  ال��ابية  لإلدارة  ا�جديدة  املهام  عالق��ا ع��  وتنسيق 

هة، مضام�ن القرار املتعلق بالكتابة العامة لشؤون ا�ج و�ش�� ��ذا ا�خصوص إ�� أهمية تن�يل    .با�جالس املنتخبة

وقسم الدراسات والتتبع والتحديث   ،مثل القسم ا�جهوي ل�جماعات ال��ابية  متخصصة  أقسام  من خالل إحداث

لتنفيذ السياسات   املالئم اإلطار التعاقدي    و�عدادتحديد    أجلضمان مواكبة األطراف املعنية من  الذي سيناط بھ  

 .42العمومية و�رامج العمل ال�ي ��م ا�جهة املعنية

امل            بالتحمالت  االل��ام  إش�الية  ثار 
ُ
ت ال��امج  العقود  مضام�ن  تن�يل  بضمانات  ��اعالقة  أو    تعهد  تل�ؤ  ظل   ��

ما يحتم   توقيعها، وهو  بھ عند  ال��مت  بما  الوفاء  املتعاقدة عن  التنفيذي  ضرورة  إحجام األطراف  الطا�ع  إضفاء 

ضعف   ظلو��    ،43واإللزامي ع�� اتفاقيات الشراكة ب�ن ا�جهات والقطاعات الوزار�ة واملؤسسات العمومية املعنية 

تأط�� االتفاقيات وتبيان مساطر صوغها  وتنفيذها ستظل مسألة الوفاء باالل��امات املالية رهينة ل�خصية املدبر 

إ��  ليتحول  التعاقد من مضمونھ  إفراغ  ا�حالة سيتم  و�� هذه  وزاري،  ل�ل قطاع  والتدب��ي  السيا��ي  للسياق  أو 

 ليس إال. توجي�يإعالن حسن نوايا و��� ميثاق 

سيتم  ألنھ �� هذه ا�حالة    ،�ش�� أيضا إ�� مسألة جوهر�ة تتعلق بخطر تحو�ل عقود ال��امج إ�� من�جية دائمة           

دون تطو�ر النظام   املس باملشروعية القانونية وا�حيلولة  فراغ املضمون الديموقراطي ل�جهو�ة املتقدمة وقد يتمإ

باملالقانو�ي ل�جهات،   �� �سهيل تفعيلولذلك  اختصاصات ا�جهات، يتع�ن إصدار نص   وازاة مع توظيف العقود 

نظام   تنظي�ي ع��  تقوم  ا�جهات  قدرات  لتقييم  شبكة  أساس  ع��  املش��كة  االختصاصات  نقل  عملية  يؤطر 

و�نجاز عمليات نقل االختصاصات ع��  التدب��ية،    قدرا��اللتنقيط وع�� تصنيف ل�جهات مما سيمكن من تقدير  

للتتبع والتقييم. ، وقد كما أو��ى بذلك ا�جلس االقتصادي واالجتما�� والبيئي  44أساس �عاقد مرتبط بمنظومة 

املسألة   هذه  تفعيل  ضرورة  ع��  ا�جهو�ة  املناظرة  توصيات  بتفعيل أحالت  املتعلق  التوجي�ي  اإلطار  تن�يل  عند 

 
-6899) بتحديد تنظيم الكتابة العامة للشؤون اجلهوية، جريدة رمسية عدد  2019نوفمرب    13(  1441من ربيع األول    15الصادر يف   2782,19قرار لوزير الداخلية رقم   42

 . 3938)، ص 2020يوليو  13(1441ذو القعدة  21
 .5مذكرة تقدمي ميثاق تفعيل اختصاصات اجلهة، مرجع سابق، ص   43
 .38متطلبات اجلهوية املتقدمة وحتد�ت إدماج السياسات القطاعية، مرجع سابق، ص  44
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ا�جهة   املش��ك ممارسة  االختصاصات  من  أد�ى  حد  تحديد  ع��  إ��    ةالختصاصا��ا  بنقلها  البدء  يتع�ن  ال�ي 

 . 45ا�جهات 

   ذاتية ل�جهات،الختصاصات  لكن ا�جهد األك�� يجب أن ينصب ع�� اال          
ُ
صاغ بكيفية أك�� دقة ال�ي يتع�ن أن ت

تكريس التخصص  ل   ال��ابية طبقا ملبدأ التفريع الذي يتع�ن ��يئتھلتفادي تداخلها مع مهام الدولة و�ا�� ا�جماعات  

والتمايز بوضع ضمانات لتحو�ل املوارد املناسبة عند تحو�ل   التدرج  يملبدأونفس األمر بالنسبة    التنموي ل�جهات،

 باملوارد املتنامية. ديق املوازنة ا صن�غذية و  �املعاوضةاالختصاصات 

تقنية  إن           �ستوجبإنجاح  االختصاصات   التعاقد  تفعيل  لدعم  ا�جهو�ة  للمالية  �افية  موارد  تخصيص 

�� ظل ضعف املوارد الذاتية ل�جهات   ألنھ  ،46املش��كة ع�� �عبئة غالف ما�� �غطي متطلبات الشراكة ب�ن ا�جهات

لها   �عاقدي  دور  أي  عن  ا�حديث  الصعب  املعإمن  �ش��  األخ��ة  طذ  للمملك  ل�خز�نةيات  أن  العامة  من    91,3%ة 

الدولة من  محولة   �� ا�جهات  مقابل.  موارد  يتع�ن    و��  الذاتية  املوارد  بإدماج تنمية  املتعلقة  اإلصالحات  تفعيل 

البعد ا�جهوي �� املقار�ة امل��انياتية ا�جديدة بتقديم امل��انية �ش�ل مالئم من أجل �سهيل التعاقد والشراكة مع 

 .47الالتمركز اإلداري خدمة للتنمية ا�حليةالفاعل�ن ا�حلي�ن و�عز�ز 

وا�جهات          الدولة  ب�ن  متوازنة  عالقات  بإقامة  �سمح  أن  للتعاقد  يمكن  املوارد  وتقو�ة  االختصاصات  بتدقيق 

األول  بمراعاة  �سمح  القطاع و �ش�ل  السياسات  مع  اال��جام  وضمان  الوطنية  مخططات ية�ات  بوضع  وذلك   ،

مع   والثقافية  متالئمة  االقتصادية  مؤهال��ا  حيث  من  جهة  �ل  خصوصيات  ع��  ا�حفاظ  مع  الوط�ي  ا�خطط 

 .48والبشر�ة ومدى قدرات �ل جهة ع�� خلق الت�امل االقتصادي

ار �عاقدي ع�� غرار  طموازاة مع ذلك، يمكن التفك�� �� سبل لتقو�ة عالقات التعاون ب�ن ا�جماعات ضمن إ          

من خالل العمل املش��ك ب�ن ا�جماعات ال��ابية املتجاورة �� ش�ل مشاريع للتنمية االقتصادية  الفر�سية،  التجر�ة  

 
 .151التقرير العام ألشغال املناظرة الوطنية األوىل حول اجلهوية املتقدمة، مرجع سابق، ص  45
 .5مذكرة تقدمي ميثاق تفعيل اختصاصات اجلهة، مرجع سابق، ص   46
 .160رشيد قاعدة، املقاربة املواز�تية اجلديدة: األهداف والصعوابت، مرجع سابق، ص   47
 . 84، ص 2001، 32الوظائف االقتصادية يف مشروع اصالح امليثاق اجلماعي، اجمللة املغربية لإلدارة احمللية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد أمحد بوعشيق،  48
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�جال ترا�ي محدد �� إطار عقود للتنمية أو مخططات تنمو�ة مش��كة، يمكن الرهان عل��ا �� ضمان فعالية أك��  

مة التنظيم ال��ا�ي مع  ءليات الناجمة عن عدم مالل�خدمات العمومية وعقلنة الفعل اإلداري ا�ح�� وتجاوز اإلش�ا

عقود تحت جهو�ة مثل عقود املناطق واملن��هات   تتفرع عن عقود ا�خطط الدولة ا�جهاتمتطلبات التنمية، حيث  

واملدن  باملناطق  و   ،49والتجمعات  خاصة  ترابية  ب�ن    contrats de paysعقود  التعاون  ومجموعات  الدولة  ب�ن 

�� إطار عالقات تفاوض و�عاون ب�ن ا�جهات وا�جماعات ال�ي   )CRILا�جماعات، والعقود ا�جهو�ة للمبادرة ا�حلية (

إل��ا التق�ي  50تنت�ي  والدعم  التمو�ل   �� الدولة  مساهمة  مع  ا�جهو�ةل،  امل��انيات   �� املدرجة  إ��  لمشاريع  إضافة   ،

�عاقدي  الك��ى أنماط  با�حواضر  الدولة  عالقة  لتأط��  أخرى  تمو�الت ع��  ،  tatÉLes pactes ،métropoles51-  ة 

املدن   لتدعيم قدرات  ��اوتحف��ها ع��    امل��و�ولية�خمة  املدن واملراكز ا�حيطة  �عاو��ا مع  ب�ن   ،�عز�ز  �شراكة 

 ). CGETا�جاالت ال��ابية() واملفوضية العامة للمساواة ب�ن ADCFتجمع ا�جماعات بفر�سا (

ا�حال مع        دولية أخرى، كما هو  تجارب   �� ال��ا�ي  للتعاقد  إ�� أش�ال موضوعاتية  أيضا  ال��ابية   �ش��  العقود 

النمس  �� الشغل  اللشغل  سوق   �� املؤثر�ن  الفاعل�ن   مختلف  جهود  بتجميع  حلول   ،و�ولونيا،  إيجاد  أجل  من 

جماعية ملش�لة البطالة ا�حلية �� تناسق مع السياسات ا�جهو�ة حول الت�و�ن امل�ي والتعليم العا��، وغ��ها من  

مضاعفة االستثمارات ا�جهو�ة  ��    التجارب الدولية مثل �ولومبيا ال�ي ساهمت ف��ا �عاقدات الدولة مع البلديات

ثالث مرات و�� تجو�د ا�خدمات التعليمية وال�حية وتدارك التأخر ا�حاصل �� التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 . 52ات التحتيةيوالبن

 

 
49  Zineb Sitri, les nouveaux modes de gouvernance des collectivités territoriales  à  la lumière des nouvelles 
législations, op.cit, p.189. 
50 Anne-Cécile Douillet, les élus ruraux face à la territorialisation de l'action publique, revue française de science 
politique vol. 53, n°4, Août 2003, p. 587. 
51 Dialogue Maroc-OCDE sur les politiques de développement territorial : Enjeux et Recommandations pour 
une action publique coordonnée, op.cit., p.277. 
52 Accompagner les réformes de la gouvernance locale au Maroc : guide de bonnes pratiques, OCDE 2017, p.46. 
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 خاتمة 

الالمركز�ة         ملسار  مهما  مكسبا  ذاتھ  حد   �� �عد  ال��ا�ي  التدب��   �� التعاقد  مقار�ة  إعمال   �� الشروع  مجرد  إن 

�ورش مهي�ل للتدب�� العمومي ع�� مقار�ات جديدة باملغرب �� ظل �عاظم الرهانات املتوخاة من ا�جهو�ة املتقدمة  

لكن   والفعالية،  والتوافق  القرب  ا�جوا  املقتضيات تقوم ع��  لتأط�� مختلف  �افية  غ��  والتنظيمية  نب القانونية 

 وا�جهات. للتعاقد ب�ن الدولة املوضوعية واملسطر�ة 

القانو�ي         الفراغ  و هذا  ا�جهو�ة  التنمية  لتحف��  إطار  من  رهانا��ا  عن  ال��امج  عقود  يحرف  األدوار  قد  تفعيل 

�ش�ل قد    إعادة مركزة مهام التنمية االقتصاديةإ�� نافذة جديدة لتكريس الوصاية التقنية و���    الك��ى ل�جهات

ت�ون  إ��  املالئمة    يؤدي  والقدرات  اإلم�انيات  ومن  ا�حقيقية  التقر�ر�ة  السلطة  من  خالية  جهو�ة  ب��وقراطية 

 والوصاية. واكبة واملساعدة إ�� ا�حلول للتدخل، ��يمنة بنيات إدار�ة جديدة ع�� القرار ا�جهوي يتجاوز دورها امل

ا�حتمل           املآل  هذا  �شري�� لتفادي  إطار  وضع  كيفيات    وتنظي�ي  يتوجب  يحدد  الدولة وا�ح  ب�ن  التفاوض 

حفظ طومسا  وا�جهات ومتطلبات  وال��ابية  الوطنية  األولو�ات  ب�ن  املوازنة  وضمانات  تتبعھ  وطرق  التعاقد  ر 

ا�جهات   برامجهااستقالل  إنجاز   �� اإلسهام  ع��  قادرة  يو�ح  ومخططا��ا  وجعلها  للتعاقد  دليل  إعداد  مع   ،

تدب��ه   ال��امج-العقود  ومجاالت  مستو�ات األطراف    االل��اماتترتيب  وكيفيات    ومساطر  مختلف   وطر�قةب�ن 

 وتتبعها وتقييمها �ش�ل �شار�ي.  تنفيذها

  للت�امل ب�ن املستو��ن الالمركزي والالمتمركز، وح�ى يؤ�ي التعاقد أ�لھ يجب موضعتھ ضمن مقار�ة شاملة            

الشروع مع  خصوصا  الالممركزة،  باملصا�ح  الوزار�ة  القطاعات  عالقة  عمقا  أك��  �ش�ل  �شمل  تن�يل   بجعلھ   ��

والتصرف   بمهامهاوا�جهو�ة ع�� القيام    اإلقليميةإن إقدار التمثيليات  التصاميم املدير�ة لالتمركز اإلداري، حيث  

بدون شك تفعيلھ  سيتوقف    ، والذيز اإلداري ك اء بھ ميثاق الالتمر ج�� املوارد املتاحة وفقا للتصور ا�جديد الذي  

ب��مجة التدخالت ضمن عقود برامج متعددة السنوات ب�ن �ل قطاع وزاري   �سمح  حوا�  إطار �عاقدي  وضع ع��  

 قصد تمكي��ا من القيام باملهام املو�لة لها �ش�ل فعال وناجع.ن اإلقلي�ي وا�جهوي يومصا�حھ ع�� الصعيد
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قد    جان�  �عددإن          ال��ا�ي  الصعيد  ع��  والتعاون  ا�خ �خي التنسيق  نظام  مالح ل  يتع�ن  ال��ابية،  مة  ء�امة 

 تحت إشراف رئيس ا�ح�ومة   الهندسة املؤسساتية لقيادة ورش ا�جهو�ة املتقدمة من خالل بنية مركز�ة للمواكبة

تتبع ��ا  و   تنفيذ  يناط  ال��امج  املراكز ا�جهو�ة لالستثمار  العقود  البشر�ة، ملبادرة  وااإلشراف ع��  للتنمية  الوطنية 

الوزار�ة -  تتألف القطاعات  ممث��  عن  ا�جهات  -فضال  ووالة  ا�جهو�ة  ا�جالس  رؤساء  وا�حة ،  من  أجندة  وفق 

 تتو�� تحقيق الت�امل ب�ن مختلف م�ونات الفعل العمومي. 

ب�ن مختلف    لاللتقائيةإطارا مناسبا للتجسيد الفع��  ��يئة التعاقد قصد جعلھ    يتوجبوضمن هذا التصور            

خلق نوع من التوازن ب�ن  ع��  ال��امج    لعقودراهن �� ا�جيل الثا�ي  ال�ي �س��دف ا�جال ا�جهوي، حيث يُ   التدخالت

ا�جهة، و��ن الوا��    بتنت�ي ل��ا رئيس ا�جهة كممثل ليس فقط للمجلس ا�جهوي بل كذلك للمجالس املنتخبة ال�ي  

الالممركزة املصا�ح  ع��  ومشرفا  ل�ح�ومة  ممثال  وا�جاري   ،باعتباره  الالتمركز  ميثاق  بھ  جاء  الذي  للتصور  وفقا 

الءإرسا وهو  اإلداري،  لالتمركز  املدير�ة  التصاميم  تن�يل  خضم   �� يتو��  ه  بحيث  فر�سا   �� بھ  املعمول  نموذج 

 لدولة لتنمية ا�جهة مقابل رئيس ا�جهة الذي ي��افع لفرض الرؤ�ة ا�جهو�ة. محافظ ا�جهة الدفاع عن اس��اتيجية ا

وهنا ستطرح ب�ل تأكيد ضرورة �عديل نظام ح�امة العقود ال��امج، �� اتجاه خلق نوع من التوازن ب�ن ممث��          

و�عض الدولة وممث�� ا�جلس ا�جهوي، بجعل ال�جنة ا�جهو�ة لتتبع تنفيذ العقد �شمل ليس فقط رئيس ا�جهة،  

، ا�جماعاتجان الدائمة، وممث�� مجموعات  بل كذلك رؤساء ال�رؤساء مجالس ا�جماعات والعماالت أو األقاليم  

 �� نفس الوقت.للرفع من إيقاع التنمية ولتجسيد الديموقراطية  ال��ا�ي إطارا مالئما�� أفق جعل التعاقد 
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