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ِطبقــا لمقتضيــات المــادة  6مــن القانــون التنظيمــي رقــم  128.12المتعلــق بالمجلــس

االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،قــرر المجلــس ،فــي إطــار إحالــة ذاتيــة ،إعــداد تقريــر

حــول موضــوع «تغييــر النمــوذج المعتمــد مــن أجــل بنــاء صناعــة ديناميــة فــي خدمــة تنميــة
ٍ
ُم َّط ِــردةٍ و ُمدمِ ٍ
ومســتدامة».
جــة
وفــي هــذا الصــددَ ،عهِ ــد مكتــب المجلــس إلــى اللجنــة الدائمة المكلفــة بالقضايــا االقتصادية

والمشــاريع اإلســتراتيجية بإعــداد تقريــر ورأي في الموضوع.

وخــال الــدورة العاديــة الثمانيــن للجمعيــة العامــة ،المنعقــدة بتاريــخ  29نونبــر  2017صــادق

المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي باإلجمــاع علــى التقريــر المذكــور ،المنبثــق منــه
هــذا الــرأي.
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مقدمة
أطلــق المغــرب منــذ ســنة  2005سياس ـ ًة للتنميــة االقتصاديــة ترتكــز علــى رؤيــة قطاعيــة ،تواكبهــا رغب ـ ٌة فــي النهــوض
بالقطــاع الصناعــي ،مــن خــال وضــع ثالثــة مخططــات خاصــة ،يُع ـزِّز ك ٌل منهــا اآلخ ـ َر ويُك ِّمــل بعضهــا بعض ـاً .وشــكلت

ـريع فــي اآلن ذاتــه مقارنــة بالسياســات ال ُمتَّب َعــة فــي الماضــي ،كمــا تُعـ ُّد
هــذه المخططــات الصناعيــة قطيعـ ًة وعامِ ــل تسـ ٍ
ـرب مــن االنخــراط فــي عمل ّيــة تســريع وتيــرة تصنيــع البــاد بُغيــة تعزيــز االندمــاج بشــكل
مبــادرات مهيكِ لـ ًة م َّكنــت المغـ َ

أفضــل فــي سالســل القيمــة العالميــة .ومــع ذلــك ،وعلــى الرغــم مــن التقــدم ال ُمحــرز والنتائــج الملموســة التــي تحققــت،
واجــه وال يــزال يواجــه صعوبــات تتعلــق بضعــف التجانــس
تجــدر اإلشــارة إلــى أن تنفيــذ هــذه المخططــات كثيــراً مــا َ
واالنســجام مــع السياســات العموميــة األخــرى ،ممــا يحــول دون بلــوغ األهــداف ال ُمسـ َّ
ـطرة.

وبغيــة اغتنــام الفــرص التــي تتيحهــا الثــورة الصناعيــة الجاريــة علــى الصعيــد العالمــي ،وســعياً إلــى كســب معركــة
التنافســية المســتقبلية ،ينبغــي للصناعــة المغربيــة أ َّال تعتمــد فقــط علــى عامــل «تكلفــة اإلنتــاج» كميــزة تنافســية رئيســية.

يواكــب آخــر المســتجدات فــي مجــال االبتــكار وأن يتخطــى الحــدود التكنولوجيــة
إن طمــوح المغــرب اليــو َم هــو أن
َّ
َ

لتقديــم عــرض صناعــي مســتقبلي يســتجيب للمعاييــر الدوليــة للســوق .ويتطلــب هــذا الطمــوح بــذل جهــد غيــر مســبوق
فــي مجالــي البحــث واالســتثمار ال ُمن ِتــج .كمــا يســتلزم تضافــر القــوى المنتِجــة حــول سياســة صناعيــة حقيقيــة ،مــن

ملحــة
أجــل مواكبــة التحــوالت التــي يشــهدها مجــال الشــغل ،فــي عالــم ســتتعزز فيــه مكانــة االبتــكار باعتبــاره ضــرورة ّ
وحيــث الفاعلــون فــي المجــال االقتصــادي ،ســواء كانــوا مهنييــن أو مقاوليــن أو أجــراء ،مطالبــون بتطويــر قدراتهــم بشــكل
متواصــل مــن أجــل مواكبــة واســتباق آثــار الموجــات المســتمرة للتقــدم التكنولوجــي.

ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئـ ّـي ،علــى مــدى أزيــد مــن ثمانيـ َة عشـ َر شــهراً ،بقــراءة
وفــي هــذا الســياق ،قــام المجلــس االقتصـ ّ

نقديــة للسياســات الصناعيــة المعتمــدة حتــى اآلن فــي المغــرب ،قبــل أن يعمــد إلــى دراســة آفاقهــا المســتقبلية ،علــى
درب تحقيــق تنميــة شــاملة يدعمهــا نمــو ُم َّطــرد ومدمــج ومســتدام؛ وقــد وقفــت هــذه الدراســة عنــد أهميــة االنعكاســات
االقتصاديــة واالجتماعيــة للتغيــرات القويــة والمتســارعة التــي يشــهدها قطــاع الصناعــة علــى الصعيــد العالمــي.

والبيئــي بشــكل مقصــود إلــى االنطــاق مــن دراســة
واالجتماعــي
االقتصــادي
ومــن هــذا المنطلــقَ ،ع َمــد المجلــس
ّ
ّ
ّ

انعكاســات الثــورة الصناعيــة الرابعــة علــى النســيج االقتصــادي الوطنــي .والواقــع أن اختيــار االنطــاق فــي التقريــر مــن
تحليــل الســياق الدولــي يعــود إلــى حجــم التغيــرات الجاريــة وآثارهــا التــي يمكــن أن تكــون إيجابيــة أو ســلبية ،حســب درجــة

اســتيعابها ومراعاتهــا ،علــى التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة للبــاد.

وتجــري عمليــة تحليــل واقــع الســياق الوطنــي ،وحــدود السياســات الصناعيــة فــي المغــرب وآفاقهــا المســتقبلية ،فــي
ضــوء اآلثــار واآلفــاق التــي يفتحهــا تضافــر الثورتيــن الرقميــة والصناعيــة علــى المســتوى العالمــي.

والواقــع أن التحــوالت التــي تواكــب هــذه الثــورة الرابعــة متعــددة وعميقــة ،كمــا أن مــن شــأن انعكاســاتها أن تحــدث
تغييــرات عميقــة ليــس فقــط فــي قطــاع الصناعــة بــل فــي المجتمــع َك ُك ّل .لــذا ،يتعيــن اليــوم تغييــر النمــوذج المعتمــد

واالنخــراط فــي هــذه الديناميــة مــن أجــل بنــاء صناعــة الغــد ،القــادرة علــى االضطــاع بــدور محـ ٍ
ـرك للتنميــة الشــاملة
والمســتدامة لبالدنــا ،مــع الحــرص علــى تعبئــة جميــع ال َّرافعــات التــي تحفــز التح ـ ُّول المجتمعــي.
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ومــن هــذا المنطلــق ،عمــل المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي علــى بلــورة رؤيــة شــمولية ومندمجــة مــن شــأنها أن
تم ِّكــن مــن اســتثمار الفــرص التــي تتيحهــا الثــورة الصناعيــة الرابعــة وتخفيــف حــدة التهديــدات التــي تنطــوي عليهــا ،مــن

خــال إطــاق مسلسـ ٍـل حافـ ٍـل قائـ ٍـم علــى اإلنصــات والتشــاور والتنســيق ضـ َّم عــدداً مــن الخبــراء المحل ِّييــن والدول ِّييــن،

وممثليــن عــن اإلدارة المركزيــة ،وفاعليــن مــن المجتمــع المدنــي ،ومنظمــات مهنيــة ونقابيــة ،وفاعليــن اقتصاد ِّييــن وممثلِي

األوســاط األكاديميــة ،حيــث ُعقِ ــدت سلســلة مــن اللقــاءات المتعــددة األشــكال مــع مختلــف الفاعليــن.

ويدعــو التقريــر ،الــذي أنجــز وفــق مقاربــة تشــاركية ،إلــی إحــداث قطيعــة جذريــة مــع الماضــي فــي مــا يتعلــق بعمليــة

التصنيــع فــي المملكــة ،ســواء علــى مســتوى ص ّياغــة اإلســتراتیجیات أو حكامتهــا أو تنفيذهــا .وتــزداد أهميــة إحــداث

هــذه القطيعــة بالنظــر للــدور المهــم الــذي تضطلــع بــه الصناعــة فــي الدفــع بالقطاعــات األخــرى لالقتصــاد بــأي بلــد،
ومســاهمتها الكبيــرة فــي خلــق مناصــب الشــغل؛ وهمــا بعــدان إســتراتيجيان بالنســبة للمغــرب.

وخــال فتــرة إعــداد التقريــر ،نشــأت وتعــزّزت القناعــة بضــرورة إضفــاء عمــق إســتراتيجي واقتــراح حلــول عمليــة
تمــت علــى الخصــوص مراعــاة العناصــر التاليــة:
الملحــة ،حيــث
للمشــاكل الصناعيــة
ْ
ّ

■ ■ســتُحدِ ث التحــوالت التــي تنطــوي عليهــا الثــورة الصناعيــة الرابعــة تغيــرات عميقــة ومســتدامة فــي أنمــاط
االســتهالك واإلنتــاج ،كمــا أن تأثيرهــا قــد بــدأ فع ـ ً
ا علــى الصناعــة ال ُم َعولَ َمــة ،م ّمــا يشــكل أحيانــا ضغط ـاً علــى
قــوى صناعيــة كبــرى .وتَ ُهـ ُّم هــذه التحــوالت المجــال الرقمــي ،واإلنتــاج باســتخدام تقنيــة الطباعــة الثالثيــة األبعــاد،

وإدمــاج األجهــزة المتصلــة ،ومجــال الروبوتــات ،والــذكاء االصطناعــي ،وتنظيــم مجــال الشــغل ،ومفهــوم الشــغل فــي

حــد ذاتــه ،مــع مــا يواكــب ذلــك مــن انعكاســات عميقــة علــى سياســات الضمــان االجتماعــي ،والتضامــن ،وموقــع
العنصــر البشــري فــي اإلنتــاج ،والعالقــة مــع الخدمــات .وبمــا أن كل األبعــاد تتأثــر بهــذه الثــورة وبشــكل َع َرضانــي،

فــإن قطــاع الصناعــة ســيكون بحاجــة إلــى المزيــد مــن رأس المــال واالبتــكار والقليــل مــن اليــد العاملــة الناقصــة

التأهيــل والمزيــد مــن الكفــاءات ذات التكويــن الج ّيــد .وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن البعــد البيئــي فــي طريقــه إلــى أن
يصبــح قاعــدة صناعيــة فــي حــد ذاتــه ،بعدمــا كان يعتبــر حتــى اآلن إكراهــا يواجهــه القطــاع.

■ ■وفــي هــذا الســياق ،فــإن قطــاع الصناعــة المغربيــة غيــر مســتعد بمــا يكفــي لمواجهــة هــذا التغ ّيــر الجــذري
الناجــم عــن الثــورة الصناعيــة الرابعــة ،علــى الرغــم مــن النمــو القــوي للناتــج الداخلــي الخــام الصناعــي فــي بعــض

المجــاالت (الســيارات ،والطيــران ،وترحيــل الخدمــات) علــى مــدى العِ قــد الماضــي .وال يــزال النســيج الصناعــي
الوطنــي ضيقـاً ومشــتتاً وقليــل المرونــة وضعيــف االبتــكار .وتُظهــر دراســة قــدرة النمــوذج الصناعــي المغربــي علــى
أن مواطـ َن خطـ ٍـر تتهــدده إذا لــم يتــم بشــكل إســتراتيجي ومضبــوط إحــداثُ تحــول جــذري علــى صعيــد
االســتمرار ّ
التنافســية ،ورفــع مســتوى التصنيــع ،وتوســيع نطــاق النســيج الصناعــي ،وتعزيــز التكويــن .وينبغــي أن يتــم هــذا

التحــول وِ فــق تحليــل ذي بعــد استشــرافي للنمــوذج المغربــي يُســائل األمــة ككل ونموذجهــا المجتمعــي ،الســيما فــي
كل مــا يتعلــق باألبعــاد االجتماعيــة والتضامــن الوطنــي ،الــذي يســتند اليــوم إلــى ُم َكــون الشــغل باألســاس .وإجمــاالً،
يبــدو أن المغــرب يقــع فــي «فــخ االقتصــادات ذات الدخــل المتوســط» :أي بيــن مطرقــة التموقــع ضمــن البلــدان
التــي تكــون فيهــا كلفــة الشــغل أق ـ ّل  -ممــا يهــدد القطاعــات ذات اإلنتاجيــة المنخفضــة ِ -
وســندان الحاجــة إلــى

قــوي مــن االبتــكار .وممــا
تحويــل صناعتــه لتوجيههــا نحــو قطاعــات ذات قيمــة مضافــة أعلــى ولكــن بمحتــوى
ّ
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يعــزز هــذا االنشــغال أن  80فــي المائــة مــن حجــم نمــو القطــاع الصناعــي مصدرهــا ســتة قطاعــات فقــط ،هــي:
الســيارات ،والطيــران ،وترحيــل الخدمــات ،وتحويــل الفوســفاط ،والصناعــة الغذائيــة ،ومــواد البنــاء.

■ ■تُبــرز أفضــل الممارســات الدوليــة فــي القطــاع الصناعــي أن البلــدان الرائــدة فــي مجــال الصناعــة قــد استشــعرت
أهميــة هــذه الثــورة الجاريــة كمــا أنهــا بصــدد إعــداد نفســها علــى مســتوى المقاربــة المعتمــدة ،وعلــى المســتوى

التشــريعي ،وعلــى صعيــد إصــاح أنســجتها االقتصاديــة .وفــي هــذا الصــدد ،تعتبــر ألمانيــا رائــدة فــي هــذا
المجــال ،مــن خــال «أرضيــة الصناعــة  ،)Plattform Industrie 4.0 ( »4.0التــي ينخــرط فيهــا بشــكل كبيــر

مصنعــو اآلالت والمــوردون فــي مجــال التشــغيل اآللــي .كمــا وضعــت الواليــات المتحــدة وفرنســا والمملكــة المتحــدة

إســتراتيجيات إراديــة فــي هــذا المجــال .أمــا االقتصــادات الصاعــدة الكبــرى ،فلــم تتخلــف هــي األخــرى عــن الركــب

واستشــعرت أهميــة هــذا التحــدي .وعمومــا ،تجــدر اإلشــارة إلــى أن المبالــغ التــي اســتثمرتها البلــدان الصناعيــة

الســبع الكبــرى مبالــغ ضخمــة تتــراوح بيــن  1100مليــار دوالر بالنســبة للصيــن و 200مليــون دوالر بالنســبة أللمانيــا.
لمحة عن «السياسات الصناعية  »4.0المعتمدة عبر العالم
البلد

اسم البرنامج

كوريا الجنوبية

“ Manufacturing industry
” innovation 3.0 strategy

الصين

” “ Made in China 2015

ألمانيا

” “ Industrie 4.0

األهداف الرئيسية

 تطوير قطاع سلع التجهيز
 رقمنة آلية اإلنتاج

 1.5مليار

 تحديث آلية اإلنتاج

 1100مليار

 تطوير العرض التكنولوجي
 ضمان استفادة النسيج الصناعي

 200مليون

“ National Network for
الواليات المتحدة
  Manufacturingخلق شبكة لمراكز البحث
” Innovation

المملكة المتحدة

المبالغ المرصودة
باألورو

  “ High Value Manufacturingخلق شبكة لمراكز البحث
” Catapult
 مالءمة كفاءات األجراء

 900مليون
 200مليون ،ثم 70
مليون سنويا

فرنسا

” “ Industrie du Futur

 تحديث ورقمنة النسيج الصناعي
 تطوير العرض التكنولوجي

 2.3مليار

إيطاليا

“ Cluster Tecnologici
Nazionali: Fabbrica
” Intelligente

 تطوير العرض التكنولوجي
 ضمان استفادة النسيج الصناعي

 47مليون في
2013

المصدر Thibaut Bidet-Mayer , L’industrie du futur : une compétition mondiale, Paris Presses des Mines, 2016, p.78 :

ـجل انخــراط قــوي مــن قبــل بلــدان
وإلــى جانــب هــذه االســتثمارات الضخمــة التــي عبأتهــا القــوى الصناعيــة الكبــرى ،يُسـ َّ
ِس فــي الثــورة الصناعيــة الرابعــة.
السـل َ
أقـ ّل غنــى فــي إســتراتيجيات طموحــة تكفــل لهــا االندمــاج َّ
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ٍ
تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية ُم َّطرِ دةٍ و ُمدمِ ٍ
ومستدامة
جة

ومــن خــال تحليــل تجــارب البلــدان الســتة التــي يعرضهــا التقريــر بالتفصيــل (كوريــا الجنوبيــة وماليزيــا وتركيــا والبرتغــال
وروانــدا والبرازيــل) والتــي تـ ّم اختيارهــا نظــراً ألنهــا كانــت تســجل مســتويات مــن التنميــة قريبــة مــن المغــرب قبــل أربعــة

عقــود ،تَب ـ ُر ُز عــدة قواســم مشــتركة تشــكل عوامــل رئيســية إلنجــاح سياســة صناعيــة نشــطة .وهكــذا ،فمــن الضــروري

مالءمــة التدابيــر التحفيزيــة مــع احتياجــات القطــاع الخــاص حتــى يتســنى لألخيــر أن يعــزز جهــوده ويحســن أداءه ،وهــو
مــا يقتضــي إقامــة شــراكة قويــة بيــن الدولــة والقطــاع الخــاص علــى أســاس الثقــة واالنخــراط فــي جهــود التنميــة.

وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن حمايــة الصناعــات الناشــئة وتشــجيع القطاعــات التــي تعتبــر إســتراتيجية مــن خــال توفيــر

منــاخ مالئــم ومحفـ ٍـز ،يســاهم فــي تحســين ظــروف االســتثمار وتنميتــه .كمــا أن بنــاء القــدرات الصناعيــة الوطنيــة يتطلــب
توفــر كفــاءات قــادرة علــى تســخير عبقر ّيتهــا لخدمــة االبتــكار ويــداً عاملــة مكونــة تكوينــا جيــدا وبمقدورهــا مراكمــة

ـاح متحكـ ٍـم
المعــارف وال َمــدارك .وعلــى المســتوى التنظيمــي والتقنــي ،يتيــح إرســاء حمايـ ٍـة ذكيـ ٍـة للســوق المحليــة وانفتـ ٍ
فيــه علــى األســواق الدوليــة نُ ُمـ َّو المقــاوالت وتط ُّو َرهــا اإلســتراتيجي علــى المــدى الطويــل .وأخيــرا ،فــإن اســتهداف ومنــح

األولويــة لقطاعــات إســتراتيجية رئيســية يتــم اختيارهــا أو التــي بــرزت مــن خــال اإلمكانــات التــي توفرهــا لتحقيــق
النمــو واالضطــاع بــدور قــوة دافعــة لباقــي مكونــات االقتصــاد ،يُعــد بعــدا هامــا لإلســتراتيجية األكثــر نجاعــة فــي هــذا

المجــال.

وقــد م ّكــن التفكيــر فــي مجمــوع هــذه الديناميــات مــن بلــورة رؤيــة تدعــو إلــى إرســاء طمــوح جديــد يقــوم علــى نمــوذج
ٍ
ٍ
ومتضامنــة
فاعلــة
جديــد يرمــي إلــى جعــل الصناعــة ركيــزة أساســية مــن ركائــز تنميــة البــاد وبنــاء أمــة صناع ّيــة

ومدمِ جـ ٍـة قــادرةٍ علــى انتهــاج مقاربــة طويلــة المــدى واالســتثمار األمثــل لإلمكانــات المتاحــة لتلبيــة االحتياجــات التــي

تفــرض نفســها فــي الوقــت الحاضــر.

وتســتند هــذه الرؤيــة الخاصــة بنمــوذج صناعــي جديــد للمغــرب إلــى العديــد مــن الشــروط المســبقة ،وهــي بمثابــة ركائــز
أساســية غيــر قابلــة للتفــاوض :

■ ■اعتبــا ُر البعــد االجتماعــي أساســا هامــا للعمل ّيــة وجعلُــه عنصــرا مــن العناصــر المهيكِ لــة للتنميــة وليــس نتيجـ ًة لهــا،

وهــذا يُســائل النمــوذج المجتمعــي المــراد اعتمــاده ،وكــذا أنمــاط تفعيــل ق ّيــم التضامــن ،التــي ينبغــي بالضــرورة
إعــادة النظــر فيهــا؛

■ ■وعلــى نفــس المنــوال ،يجــب تجديــد التأكيــد علــى البعــد البيئــي بوصفــه ِســمة صناعيــة أساســية لمغرب المســتقبل،
مــع التشــديد علــى ضــرورة االنتقــال بهــذا البعــد مــن إكــراه للقطــاع إلــى فرصــة مهيكِ لــة و ُمحدِ ثــة للقيمة؛

■ ■تنامي دور الرأسمال البشري واالبتكار ،كميزة للرفع من تنافس ّية البالد وجاذب ّيتها؛
■ ■يشــكل التوجــه اإلفريقــي للمملكــة ،الــذي يهــدف إلــى جعــل البــاد محفــزا للتنميــة المشــتركة للقــارة َّ
وللشــراكات
جنوب-جنــوب ،مــن أجــل الرفــع مــن حجــم الســوق والبنــاء واإلنتــاج المشــترك للقيمــة ،جوهـ َر المقاربــة المعتمــدة،

ممــا يتيــح االلتقائيــة بيــن األجندتيــن الصناعيــة والسياســية.

وبغيــة تجســيد هــذا الطمــوح المغربــي علــى أرض الواقــع ،يــرى المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي أن الربــط

بيــن األبعــاد األربعــة التاليــة ،ســيمكن مــن وضــع قاطــرة الصناعــة الوطنيــة علــى ســكة المســتقبل:
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1.1حكامــة واضحــة المعالــم ومســؤولة :ضــرورة مــن أجــل صياغــة وضمــان قيــادة
طمــوح بنــاء «صناعــة المغــرب »4.0
ينبغــي أن ترتكــز الرؤيــة الجديــدة علــى حكامــة قويــة وشــفافة ،وتكفــل مأسســة الفاعليــن وأدوارهــم ،مــع تحديــد واضــح
ومضبــوط للمســؤوليات .وهــذا يفتــرض وجــود فاعليــن أقــوى ويتحلــون بحــس أكبــر للمســؤولية حتــى يكــون بمقدورهــم

االضطــاع بهــذا اإلصــاح العميــق للمشــهد الصناعــي المغربــي.

2.2عقد اجتماعي متجدد من أجل دينامية شاملة
إن هــذه الرؤيــة ،بتوجهاتهــا ومــا تتطلبــه مــن مالءمــة ومــن تغييــرات يتعيــن إجراؤهــا علــى أنظمــة اإلنتــاج وعالقــات الشــغل
وأنمــاط االســتهالك ،تقتضــي إعــادة إرســاء عقــد اجتماعــي ُمجـدِّد علــى مســتوى تدبيــر العالقــات االجتماعيــة ،مــن خــال

إدمــاج أشــكال جديــدة لمواكبــة المســارات المهنيــة وحمايــة األفراد .ومن شــأن ذلك أن يســمح بتحرير الطاقات على مســتوى

القطاعــات وفــروع النشــاط ،وتعزيــز قــدرات الفاعليــن والمســتخ َدمين ،مع توفير الحماية لألشــخاص من مظاهر الهشاشــة

التــي قــد تنجــم عــن هــذه الديناميــة الجديــدة لســوق الشــغل .كمــا يتطلــب هــذا العقــد وضــع إطــار قانونــي يســتجيب للدينامية

المنشــودة ويطبقــه الجميــع ويســري علــى الجميــع ،بمــا يكفــل الحقــوق األساســية ،فــي ظــل احتــرام مقتضيــات الدســتور

والميثــاق االجتماعــي للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي وكــذا االتفاقيــات التــي صادق عليهــا المغرب.

3.3الدور المحوري للجهة في صلب التنمية الصناعية
مــن أجــل ضمــان أســباب النجــاح لهــذه المقاربــة الجديــدة ،ينبغــي أن يرتكــز بنــاء سياســة صناعيــة وطنيــة علــى تنزيــل ترابــي

يكفــل تحقيــق تنميــة قويــة ومتوازنــة فــي جميــع أنحــاء التــراب الوطنــي .ويجــب أن تكــون الجهــة حلقــة الوصــل األساســية

لضمــان هذا التنزيل.

ويســعى الجــزء التالــي مــن التوصيــات إلــى تســليط الضــوء علــى الــدور المحــوري الــذي تضطلــع بــه الجهــة فــي التنميــة
الصناعيــة ،باعتبارهــا مصــدراً لهــذه التنميــة وأداة لتنزيلهــا الترابــي ،ورافعــة لتــدارك أوجــه القصــور المســجلة فــي مجــال

التنميــة ،مــن خــال اســتثمار مؤهــات وخصوصيــات كل جهــة.

تنزيل وتَ َملُّ ٍك طبيع َّييْن.
وبفضل هذه المؤهالت والخصوصيات ،ستستفيد عملية التنمية من
ٍ
لــذا ،ينبغــي تفعيــل عنصريــن رئيســيين :يتعلــق األول بنقــل بعــض الصالحيــات المحليــة إلــى المســتوى الجهوي مــن أجل مزيد
مــن التجانــس والنجاعــة؛ بينمــا يتعلــق العنصــر الثانــي بترســيخ مبدأ التعاقد ،ال ســيما بين الجهــة والدولة.

10

ٍ
تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية ُم َّطرِ دةٍ و ُمدمِ ٍ
ومستدامة
جة

4.4تحريــر الطاقــات والمبــادرات كأســاس لتشــجيع االســتثمار والرفــع مــن حجــم
النســيج الصناعــي
يتطلــب بنــاء أمــة صناعيــة توفيــر الظــروف المواتيــة لخلــق منــاخ يوفــر التســهيالت والمواكبــة والفــرص وتعزيــز القــدرات ،من
خــال تحديــد جملــة مــن التدابيــر الكفيلة بمواجهة تحديات المســتقبل وزيــادة حجم االســتثمار واإلنتاج الوطني.

ومــن أجــل ذلــك ،ينبغــي تعزيــز دور الجهــات ومــا تتميــز بــه مــن قــرب مــن الفاعليــن ،مــن خــال إرســاء منــاخ أعمــال علــى
الصعيديــن الوطنــي والجهــوي ،يكــون مســتقطباً لالســتثمارات الصناعيــة ومواتيـاً لخلــق قيمــة مضافــة قويــة.
وتعــد التوصيــات الــواردة بعــده تجســيداً لهــذه الرؤيــة التــي تشــكل إطــارا للتوجهــات اإلســتراتيجية للمجلــس االقتصــادي

واالجتماعــي والبيئــي ،كمــا تعتبــر آليــة لبلــورة هــذه الرؤيــة علــى المدييــن القصيــر والمتوســط .وتهــدف هــذه التوصيــات
إلــى استشــراف المســتقبل مــع الحــرص علــى االســتجابة لالحتياجــات المطروحــة علــى المــدى القصيــر .ومــن هــذا

المنطلــق ،فــإن التوصيــات التــي تتمحــور حــول األبعــاد األربعــة الســالفة الذكــر والتــي تأخــذ بعيــن االعتبــار المتطلبــات
علــى المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل ،ال يمكــن اعتمــاد بعضهــا دون البعــض اآلخــر حتــى ال تفقــد قوتهــا الدافعــة

وتضعــف اآلليــة العامــة .كمــا تتميــز هــذه التوصيــات بمرونتهــا اإلســتراتيجية التــي تتيــح للسياســة الصناعيــة تقييــم
أدائهــا باســتمرار ،تبعـاً للتطــورات الوطنيــة والدوليــة ،وإحــداث التقويمــات الضروريــة أثنــاء تنفيــذ اإلســتراتيجية ،حتــى

يتــم ضبــط اآلفــاق الزمنيــة واالســتجابة لمتطلبــات الحاضــر دون إغفــال توجهــات الرؤيــة والتجانــس المنشــود مــع

أهدافهــا علــى المــدى الطويــل.

وفــي هــذا الصــدد ،ينبغــي إطــاق المبــادرات المقترحــة فــي إطــار رؤيــة شــمولية ومتجانســة يعتمــد نجاحهــا علــى إرســاء

ترابــط وتجانــس قو َّييــن بيــن جميــع األبعــاد مــن أجــل االســتجابة ،اليــوم وعلــى المــدى الطويــل ،لمتطلبــات التنميــة،
واالنتظــارات المشــروعة للمواطنيــن ،ومــن ثــم ضمــان أســباب العيــش الكريــم والرفــاه ألجيــال اليــوم والغــد.

ووفــق هــذا المنظــور ،فــإن تحقيــق الرؤيــة الصناعيــة الجديــدة المنشــودة رهيــن بوجــود فاعليــن أقويــاء ،يتعيــن تعبئتهــم
والعمــل علــى تضافــر جهودهــم فــي إطــار حكامــة ُم َمأسســة وشــفافة ،مــع تحديــد واضــح ومضبــوط للمســؤوليات.

ويتمثــل الهــدف مــن ذلــك فــي ضمــان توطيــد القــوى القائمــة بغيــة خلــق االنخــراط والتعبئــة وااللتــزام .ويقتضــي هــذا

األمــر تعزيــز انخــراط األطــراف الفاعلــة ،وتوجيهــه وتثمينــه فــي إطــار بنيــة متجــددة ،مــن أجــل إرســاء حكامــة مســؤولة
وواضحــة المعالــم وناجعــة .كمــا أن الدولــة ،باعتبارهــا فاعـ ً
ا مركزيـاً ،ينبغــي أن تمــارس صالحياتهــا السـ َّيادية وتضطلــع

بأدوارهــا الرئيســية ،فــي التخطيــط اإلســتراتيجي والتقنيــن والدفــع نحــو التطــور والتحفيــز.

وفــي إطــار إرســاء عالقــات شــغل مهنيــة واجتماعيــة جديــدة ،مــن الضــروري إعــادة النظــر فــي تمثيليــة أربــاب العمــل

والنقابــات ،مــن خــال (أ) االعتــراف القانونــي بتمثيليــة وشــرعية الفدراليــات القطاعيــة ،لتمكيــن الفاعليــن االقتصادييــن

الموحــدة ألربــاب العمــل مــن االضطــاع بدورهــا الكامــل وتحمــل
واالتحــادات المهنيــة المنضويــة فــي إطــار الهيئــة
َّ
مســؤوليتها فــي التمثيليــة القطاعيــة للمهنــة ككل و(ب) تعزيــز تمثيليــة النقابــات داخــل المقــاوالت والهيئــات االستشــارية

وهيئــات القيــادة ،مــن خــال إصــاح يضمــن تعزيــز مكانــة الهيئــات األكثــر تمثيليــة علــى الصعيــد الوطنــي والقطاعــي

وحتــى الجهــوي.
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رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

هكــذا ،ومــن خــال مأسســة أدوارهــا ومــن ثــم تعزيزهــا ،ستســتفيد جميع األطــراف الفاعلة المعنية (الســلطات العمومية،

والجهــات ،والنقابــات التــي تمثــل القطاعــات الصناعيــة ،وأربــاب العمــل) ،مــن أرضيــة جديــدة للتشــاور اإلســتراتيجي،

يقتــرح المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي إحداثهــا .وبفضــل تمتعهــا بمهمــة مركزيــة ومعتــرف بهــا ،ســتتخذ
هيئــة القيــادة هــذه ،الرفيعــة المســتوى ،شــكل مجلــس وطنــي للصناعــة ،يخضــع للســلطة المباشــرة لرئيــس الحكومــة

ويعبــئ القطاعــات والهيئــات ذات التأثيــر القــوي علــى تنفيــذ اإلســتراتيجية الصناعيــة .ويُتوخــى مــن هــذه الهيئــة تحديــد
التوجهــات اإلســتراتيجية الكبــرى ،وتوطيــد نتائــج المشــاورات والحــوار ،واقتــراح اآلليــات العمليــة التــي تتيــح بنــاء وتعزيــز

أســس التنافســية الصناعيــة لمغــرب ينشــد التموقــع ضمــن البلــدان الصاعــدة.

وبمــوازاة ذلــك ،ينبغــي الرفــع بشــكل كبيــر مــن قــدرات البــاد علــى االســتباق ،مــن أجــل ضمــان اإلعــداد األمثــل للجامعــات

والمقــاوالت والكفــاءات لمهــن المســتقبل .والواقــع أن األهــداف المنشــودة المتمثلــة فــي بــزوغ ديناميــة جديــدة للتنميــة

الصناعيــة ،بمــا ينســجم مــع التحــوالت الدوليــة ،ال يمكــن أن تتحقــق مــن دون تضافــر الجهــود إلرســاء يقظــة إســتراتيجية
فعالــة ،وإحــداث تغييــر جــذري ،ك ّمـاً وكيْفـاً ،فــي سياســة االبتــكار والبحــث والتطويــر ،المرتبطــة ارتباطــا مباشــرا باإلنتــاج
الصناعي.

ويقتضــي إرســاء هــذا النظــام الجديــد للحكامــة الشــاملة تحســين وإعــادة بنــاء الثقــة والشــفافية واالنســجام بيــن الفاعلين

العمومييــن والخــواص ،المدعويــن إلــى العمــل علــى تضافــر كفاءاتهــم ومعارفهــم وقدراتهــم والحــرص علــى جعــل التشــاور

وتجانــس األدوار وتكاملهــا ،أداة حقيقيــة لتوطيــد مختلــف هــذه اإلســهامات ومضاعفــة آثارهــا.

ويدمــج هــذا الطمــوح بشــكل أساســي االنشــغاالت المتعلقــة بتوفيــر أســباب العيــش الكريــم للجميــع ،والتــي تتطلــب
إحــداث تغييــر جــذري للنمــوذج المعتمــد ،مــع إعطــاء األولويــة للعمــل الالئــق ،ومــن ثــم إرســاء منظومــة تكويــن أساســي

ومســتمر تؤطرهــا ضــرورة التعزيــز المســتمر للقــدرات ،وليــس فقــط للمعــارف .ويتعيــن أن يقتــرن هــذان البعــدان
بإصــاح عميــق لمنظومــة الحمايــة االجتماعيــة ،مــن أجــل الوصــول فــي نهايــة المطــاف إلــى تعميــم التغطيــة الصحيــة

لتشــمل جميــع المواطنيــن وضمــان اســتفادتهم منهــا فــي جميــع الوضعيــات التــي يمكــن أن يمــروا منهــا .وهــي تغطيــة ال
يمكــن االســتمرار فــي ربطهــا فقــط باالقتطاعــات عــن الشــغل.

لــذا ،فــإن أحــد الرهانــات األساســية يكمــن فــي تغييــر طبيعــة العالقــة بمجــال الشــغل ،إذ يقتضــي ذلــك التحلــي بالمزيــد

مــن القــدرة علــى التكيــف مــع التغيــرات ومــع متطلبــات ســوق الشــغل ،حيــث تتيــح هــذه القــدرة علــى التكيــف وعلــى البحــث
االنتقــال إلــى أنشــطة أو مهــن قائمــة أو سـتُح َدث مســتقب ً
ال .ويقتضــي هــذا الوضــع بلــورة اتفاقــات قويــة مــن أجــل إرســاء

سياســة جديــدة للتشــغيل وتدبيــر مناصــب الشــغل وعالقــات الشــغل .وتحقيقـاً لهــذه الغايــة ،يوصــي المجلــس االقتصــادي

واالجتماعــي والبيئــي بتعزيــز التعاقــد والعمــل ،بموجــب نــص قانونــي ،علــى تعزيــز المكانــة المهمــة التــي ينبغــي أن تحتلهــا

االتفاقيــات واتفاقــات فــروع النشــاط ،كعنصــر مكمــل للنصــوص المنظمــة لمجــال الشــغل .وهــي نصــوص ينبغــي أن

تتكيــف مــع هــذا الواقــع الجديــد ،وأن تســري علــى الجميــع ،وأال تنطــوي علــى خطــر الوقــوع فــي حــاالت «المــأزق» أو فــي

التأويــات المتعــددة .كمــا يتعيــن أن تضطلــع هــذه النصــوص بدورهــا كضامــن للحقــوق األساســية والكونيــة ،ولشــروط

العمــل الالئــق ،ولألجــور العادلــة ،ولتوفيــر الحمايــة المناســبة لألشــخاص مــن أوجــه الهشاشــة التــي يمكــن أن تنجــم عــن

هــذه الديناميــة الجديــدة لســوق الشــغل.
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إن خلــق الترابــط بيــن األبعــاد الثــاث الرئيســية التاليــة :مالءمــة مدونــة الشــغل وإعطــاء األولويــة لتوفيــر العمــل الالئــق؛

وتعزيــز إطــار التكويــن المهنــي؛ والتوجــه نحــو بنــاء منظومــة للحمايــة االجتماعيــة المعممــة ،مــن شــأنه أن يحفــز تطــورا

يجلــب معــه فرصــا أكثــر ممــا ينطــوي عليــه مــن إكراهــات .وهــو ترابــط يبــث ديناميــة شــاملة تتيــح بنــاء تنميــة صناعيــة
مطــردة ومســتدامة ومندمجــة فــي الديناميــة العالميــة.

وفــي ظــل هــذا الواقــع الصناعــي الجديــد ،ســيتعين علــى الجهــات أن تضطلــع بدورهــا الكامــل فــي تنزيــل أهــداف التنميــة
فــي المجــاالت الترابيــة .كمــا ينبغــي إغنــاء وتعزيــز السياســة الصناعيــة الوطنيــة اســتناداً علــى المؤهــات والخصوصيات
التــي تمثــل قــوة كل جهــة ،بمــا يكفــل تنزيــل هــذه السياســة بشــكل طبيعــي علــى صعيــد المجــاالت الترابيــة ،وبمــا يحقــق
تنميــة قويــة ومتوازنــة فــي جميــع أنحــاء التــراب الوطنــي .ولضمــان هــذا التنزيــل ،ينبغــي إرســاء إطــار للتحفيــزات موجــه

حســب الجهــات ،ويتوخــى بلــوغ هدفيــن اثنيــن ،همــا :اســتثمار مؤهــات الجهــات وخصوصياتهــا ،وتــدارك أوجــه القصــور
علــى مســتوى التنميــة المســجلة فــي المجــاالت الترابيــة.

وعــاوة علــى ذلــك ،ينبغــي العمــل علــى اإلدمــاج القــوي للبعــد المتعلــق باالســتدامة ،بمــا فــي ذلــك اســتغالل المــوارد،

وحمايــة البيئــة ،والنجاعــة الطاقيــة ،فــي توجيــه االســتثمارات بــل وفــي إنشــاء المناطــق الصناعيــة .ولتحقيــق هــذا
الهــدف ،ينبغــي إرســاء وضــع خــاص بمه ِّيــئ المناطــق الصناعيــة و  /أو الفاعــل البيئــي ،اللذيــن يُف ـ َّوض لهمــا إنشــاء

مرافــق المناطــق الصناعيــة وضمــان احتــرام المعاييــر البيئيــة والصناعيــة األكثــر تقدمــا .ويتطلــب إرســاء االنســجام

والنجاعــة ،علــى مســتوى تهيئــة وتوجيــه البنيــات التحتيــة الصناعيــة ،أن ترتقــي هــذه األخيــرة ،بمــا فــي ذلــك المناطــق
الصناعيــة ،إلــى بنيــات تحتيــة إســتراتيجية تدخــل بشــكل مباشــر وكلــي ضمــن صالحيــات الجهــات.

وأخيــراً ،يقتضــي بنــاء أمــة صناعيــة تضافــر مجموعــة مــن الظــروف المواتيــة لخلــق منــاخ يوفــر التســهيالت والمواكبــة
وإتاحــة الفــرص وتعزيــز القــدرات ،مــن خــال تحديــد التدابيــر الكفيلــة بمواجهــة تحديــات المســتقبل ،عبــر الرفــع

مــن حجــم االســتثمارات والمســتثمرين وإنتــاج القيمــة المضافــة الوطنيــة (الرفــع مــن مؤهــات وتخصصــات الفاعليــن

الصناعييــن؛ واإلصــاح الضريبــي؛ وتحســين منــاخ األعمــال؛ والرقمنــة؛ وتوحيــد المعاييــر؛ وغيــر ذلــك).

وينــدرج النمــوذج الصناعــي الجديــد الــذي يدعــو المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي إلــى إرســائه فــي ســياق
منطــق للقطيعــة مــع الماضــي ،ويقتــرح اعتمــاد مقاربــة للمواكبــة علــى المــدى القصيــر لتلبيــة االحتياجــات اآلنيــة،
واستشــراف متطلبــات المدييــن المتوســط والطويــل فــي إطــار مــن التجانــس .إن تضافــر جميــع التوصيــات يهــدف إلــى
ومدمجــة.
بنــاء مغــرب يكــون بمثابــة «مصنــع أخضــر» علــى الصعيــد اإلقليمــي ،ذي صناعــة متصلــة وديناميــة وتضامنيــة
ِ
ومــن شــأن هــذه المقاربــة ،التــي تشــكل ك ًال متجانسـ ًا وغيــر قابــل للتجزيــئ ،أن تســاهم فــي إعــادة بنــاء الثقــة والشــفافية،
ـاء
مــن خــال تشــجيع ومأسســة حــوار مســتدام ومســؤول .إن الغايــة المثلــى هــي تحســين مســتوى عيــش المواطنيــن ،نسـ ً
ورجــا ًال ،فــي كل جهــات المملكــة ،مــن خــال نمــو أكثــر إطــراد ًا وتقاسـ ٍـم أكثــر إنصافـ ًا لمنافــع النمــو .ومــن هــذا المنطلــق،

فــإن المجلــس يقتــرح جعــل هــذه الرؤيــة والتوصيــات اإلســتراتيجية المنبثقــة عنهــا موضــوع نقــاش وطنــي بيــن جميــع
ـؤول وتشــاركي علــى نطــاق واســع.
ـوح وجريــئ ومسـ ٍ
الفاعليــن والمفكريــن؛ نقـ ٍ
ـاش مفتـ ٍ
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توصيات المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
I.Iحكامــة واضحــة المعالــم ومســؤولة :ضــرورة مــن أجــل صياغــة وضمــان قيــادة طموح
بنــاء «صناعة المغــرب »4.0
1.1حشــد جهــود الفاعليــن وضمــان تضافرهــا وتعزيزهــا وتوطيــد تمثيليتهــم :حكامــة ُم َم أسس ــة
وواضح ــة المعالــم ومس ــؤولة مــن أج ــل تجس ــيد الرؤيــة
يظــل تحقيــق طمــوح الرؤيــة الصناعيــة الجديــدة رهين ـاً بتوفــر فاعليــن أقويــاء تتــم مأسســتهم وتحديــد األدوار التــي

يضطلعــون بهــا .ويتمثــل الهــدف فــي توطيــد القــوى الفاعلــة مــن أجــل توليــد االنخــراط والتعبئــة وااللتــزام وتوطيــد
اإلســهامات .ويقتضــي ذلــك تشــجيع البعــد اإلرادي فــي عمــل األطــراف الفاعلــة ،وتوجيهــه وتعزيــزه فــي إطــار بنيــة
تخضــع لحكامــة مســؤولة وواضحــة المعالــم وإراديــة .هــذا ،علم ـاً أن الدولــة ينبغــي أن تمــارس صالحياتهــا الســيادية

وتتولــى أدوارهــا الرئيســية ،المتمثلــة فــي التخطيــط اإلســتراتيجي والتقنيــن والدعــم والتحفيــز.

وفــي ســياق إرســاء عالقــات مهنيــة واجتماعيــة جديــدة ،يتعيــن تعزيــز تمثيليــة أربــاب العمــل والنقابــات ،مــن خــال مــا
يلــي:

 أتحصين تمثيلية وشرعية االتحادات والفدراليات القطاعية من خالل نصوص قانونيةبغيــة تمكيــن الفاعليــن االقتصادييــن واالتحــادات والفدراليــات المهنيــة المنضويــة فــي إطــار االتحــاد العــام لمقــاوالت
المغــرب ،باعتبارهــا هيئــة ألربــاب العمــل ،مــن االضطــاع بأدوارهــم كاملــة وتحمــل مســؤولياتهم ،يتعيــن تكريــس وضعهــم

بنصــوص قانونيــة بوصفهــم قــوة اقتراحيــة وتوجيهيــة لالختيــارات العموميــة ذات الصلــة باإلســتراتيجية الصناعيــة.
وتحقيقــاً لهــذه الغايــة ،ينبغــي تعزيــز تنظيمهــم ومهامهــم وتمثيليتهــم وتحديدهــا بالتفصيــل فــي إطــار قانونــي أكثــر

مالءمــة مــن القانــون المتعلــق بحــق تأســيس الجمعيــات الــذي ينظمــه الظهيــر الشــريف لســنة .1959

وفــي هــذا اإلطــار ،ينبغــي تكريــس الوضعيــة القانونيــة لالتحــاد العــام لمقــاوالت المغــرب واالرتقــاء بهــا إلــى أب َعـ َد مــن
االعتــراف الممنــوح لــه بحكــم الواقــع النتخــاب ممثلــي القطــاع الخــاص فــي مجلــس المستشــارين .أمــا بخصــوص
وضعيــة االتحــادات والفدراليــات المهنيــة ،فينبغــي االســتفادة مــن التجــارب الناجحــة فــي هــذا الشــأن علــى الصعيديــن

الدولــي والوطنــي .وعلــى ســبيل المثــال ،يعــد القانــون رقــم  1 03.12المتعلــق بالهيئــات بيــن المهنيــة للفالحــة والصيــد

البحــري تجربــة فتيــة لكــن يبــدو أنهــا حققــت نتائــج ُم ْرضيــة بالنســبة للمهنييــن والســلطات العموميــة علــى حــد ســواء.

وكذلــك الشــأن بالنســبة لتجــارب أخــرى ،مثــل المجموعــة المهنيــة لألبنــاك بالمغــرب أو قطــاع التأميــن ،والتــي يمكــن

اســتثمارها إلغنــاء التفكيــر بشــأن إعــداد وتعميــم اإلطــار القانونــي المنظــم لتمثيليــة المنظمــات المهنيــة.

 - 1واملرسوم املتخذ لتطبيقه الصادر باجلريدة الرسمية بتاريخ  6يونيو  ،2013والقرارات املنبثقة عنه املتعلقة بحوالي عشرين تخصصا قطاعيا ،وكذا النصوص األخيرة
املتعلقة باللجنة االستشارية الصادرة يف اجلريدة الرسمية عدد  6392بتاريخ  3سبتمبر .2015
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وتتعيــن َم ْأ َس َســة المســؤوليات وتضمينهــا إلزاميــة توفيــر الوســائل التــي تكفــل النهــوض بهــا .فعندمــا تكــون المســؤوليات
أس َســة علــى أرض الواقــع ،ال يمكــن النهــوض بهــا إال عندمــا نكــون قادريــن علــى تنفيذهــا مــن خــال توفــر المــوارد
ُم َم َ
والوســائل والكفــاءات.

وعمومــا ،فمــن شــأن هــذه الديناميــة الراميــة إلــى تعزيــز مواقــع الفاعليــن وقدراتهــم وضمــان االلتقائيــة فــي تدخالتهــم
أن تشــجع الحــوار االجتماعــي وتضفــي عليــه طابعـاً مؤسســاتياً ،مــن خــال االســتفادة مــن التجــارب الناجحــة فــي هــذا
المجــال.

 بتعزيــز النقابــات ومشــاركتها ف ــي الهيئــات التمثيليــة داخــل المقــاوالت وهيئــات القيــادة المعنيــةبالسياســات الصناعيــة
إذا كان انخــراط الفاعليــن فــي تعزيــز القــدرات فــي مجــال هندســة العمليــات الصناعيــة وكــذا القــدرات االجتماعيــة
للمقــاوالت وهيئــات القيــادة والجهــات والبــاد ككل ،واحــداً مــن التحديــات الرئيســية التــي يواجههــا المغــرب ،فــإن هــذا

المجــال ال يــزال يتطلــب بــذل المزيــد مــن الجهــود مــن أجــل إرســاء هندســة حقيقيــة للعالقــات المهنيــة واالجتماعيــة.

وينبغــي أيضــا تعزيــز شــرعية الفاعليــن االجتماعييــن األكثــر تمثيليــة ،مــع تخويلهــم أدواراً حصريــة تتمثــل فــي التمثيليــة
والتشــاور والتفــاوض والتعبيــر باســم جميــع األجــراء ،علــى مســتوى المقاولــة وفــرع النشــاط والجهــة وعلــى المســتوى

الوطنــي .وعلــى صعيــد الممارســة العمليــة ،لــن يعــود باإلمــكان ممارســة ســلطة اتخــاذ القــرار لخــوض إضــراب ،علــى
ســبيل المثــال ،خــارج دائــرة النقابــات األكثــر تمثيليــة.

وفــي هــذا الســياق ،تعــد تمثيليــة النقابــات داخــل المقــاوالت عنصــرا أساســيا يلــزم تعزيــزه ،مــن خــال اعتمــاد إصــاح

يضمــن تقويــة موقــع الهيئــات األكثــر تمثيليــة علــى المســتوى الوطنــي والقطاعــي ،ممــا يســاهم فــي الحــد مــن تشــتت

التمثيليــة وتكاثــر فاعليــن اجتماعييــن فرعييــن (مثــل التنســيقيات) ،يتســمون بضعــف جاهزيتهــم وتمثيليتهــم وبتركيزهــم
فــي الغالــب علــى مصالــح ضيقــة.

ومــع مراعــاة حجــم المقــاوالت ،يجــدر التقريــب بيــن مهمــة منــدوب العمــال ومهمــة الممثــل النقابــي ،مــن خــال تعزيــز

التمثيليــة النقابيــة فــي عالقــات الشــغل ،ال ســيما داخــل الهيئــات التمثيليــة بالمقاولــة .ومــن شــأن ذلــك أن يســهم فــي

ديناميــة توطيــد موقــع الفاعليــن النقابييــن وتعزيــز شــرعيتهم كمحا َوريــن ذوي أفضليــة داخــل المقاولــة ،مــع مــا يترتــب عن

ذلــك مــن تغييــر فــي أدوارهــم ،التــي يفتــرض أن ال تقتصــر علــى التفــاوض بــل تمتــد أيضــا لتشــمل النهــوض بالمســؤولية
والمســاهمة فــي الحفــاظ علــى تطــور المقاولــة .ومــن شــأن هــذه المســؤولية أن تجعــل العقــود الموقعــة مــن قبــل الشــركاء
االجتماعييــن أكثــر إلزاميــة لجميــع المســتخ َدمين ،وبالتالــي ضمــان االســتقرار االجتماعــي للمقاولــة واســتدامتها.

2.2مأسسة هيئة قيادة رفيعة المستوى ،تشكل أرضية للتشاور والقيادة اإلستراتيجيين
ســعياً إلــى توطيــد اإلســتراتيجية الصناعيــة وضمــان تملكهــا الطبيعــي وتنزيلهــا الناجــع علــى أرض الواقــع ،يُقتــرح إنشــاء

مجلــس وطنــي للصناعــة ،بوصفــه هيئــة قيــادة رفيعــة المســتوى تخضــع لســلطة رئيــس الحكومــة وتعبــئ القطاعــات
والهيئــات االجتماعيــة واالقتصاديــة مــن القطاعيــن العــام والخــاص ذات التأثيــر القــوي علــى تنفيــذ اإلســتراتيجية
الصناعيــة .ومــن شــأن هــذه الهيئــة أن تكفــل ،باإلضافــة إلــى دورهــا االســتراتيجي البالــغ األهميــة ،تكامــل المســاهمات

وتعزيزهــا ،ومــن ثــم تســريع ديناميــة تحــول الصناعــة الوطنيــة.
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وتُعــد مأسســة هــذه الهيئــة ضروريــة مــن أجــل تحســين الثقــة والشــفافية واالنســجام بيــن الفاعليــن مــن القطاعيــن

العــام والخــاص الذيــن يتعيــن عليهــم مضافــرة مهاراتهــم ومعارفهــم وقدراتهــم ،والعمــل علــى التشــاور الدائــم فــي

المراحــل األولــى كمــا النهائيــة للعمــل ،وذلــك فــي إطــار مســؤوليات محــددة بشــكل مضبــوط .وســيكون هــذا المجلــس

بمثابــة هيئــة لالستشــارة اإلســتراتيجية تجمــع بيــن كل األطــراف المعنيــة (الســلطات العموميــة والنقابــات التــي تمثــل
القطاعــات الصناعيــة وأربــاب العمــل) .واعتمــادا علــى الكفــاءات الوطنيــة والجهويــة واســتناداً إلــى نتائــج المشــاورات
التــي يجريهــا ،ســيتولى المجلــس وضــع التوجهــات اإلســتراتيجية الكبــرى القــادرة علــى خلــق ديناميــة علــى الصعيديــن
الوطنــي والجهــوي ،وإغنــاء الحــوار واقتــراح اآلليــات العمليــة الكفيلــة بتعزيــز تنافســية البــاد .وســيضطلع هــذا المجلــس

بمهــام قويــة ومعتــرف بهــا ،كمــا أن توجهاتــه اإلســتراتيجية وقراراتــه ســتمكن مــن تنزيــل خارطــة الطريــق ذات الصلــة

وإجــراء التعديــات الضروريــة فــي إطــار مقاربــة للمرونــة اإلســتراتيجية ،بمــا يتيــح اغتنــام الفــرص الظرفيــة المتاحــة
ومعالجــة القضايــا الطويلــة المــدى.

وبغيــة بنــاء قــرارات هــذا المجلــس وتوجهاتــه علــى أســس متينــة ،مــع تحييــن المعلومــات باســتمرار وتحليلهــا بدقــة ،ينبغــي
أن يعتمــد المجلــس الوطنــي للصناعــة علــى آليــة لليقظــة اإلســتراتيجية تكــون مؤهلــة تأهيــا عاليــا ،ومنظمــة فــي شــكل

شــبكة (علــى الصعيــد الوطنــي ،مــع امتــدادات دوليــة) ،ومــزودة بالوســائل المالئمــة لتمكينهــا مــن االضطــاع بمهامهــا

علــى الوجــه األكمــل.

كمــا ينبغــي أن تعمــل هــذه اآلليــة علــى خدمــة المصالــح المشــتركة للمنظمــات المهنية وكــذا المصالح الفرديــة للمقاوالت.
مشــكلة بذلــك لبنــة مهمــة فــي البنــاء المنشــود وعنصــراً مكمــا لمنــاخ األعمــال .وتتطــرق التوصيــات الــواردة بعــده إلطــار

عمــل هــذه اآلليــة وكيفيــة إدماجهــا فــي المقاربة الشــاملة.

3.3تشــجيع ظهــور قاطــرات قطاعيــة وطنيــة قــادرة علــى أن تكــون حاملــة لمشــعل التوجــه
اإلفريقــي للمغــرب
فــي أفــق االنضمــام المحتمــل للمملكــة إلــى منطقــة االندمــاج االقتصــادي اإلفريقــي الواســعة التــي تشــكلها المجموعــة

االقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا ،يتعيــن دعــم الفاعليــن الذيــن يمتلكــون إمكانــات حقيقيــة ليصبحــوا فاعليــن صناعييــن

إقليمييــن أو فــي عمــوم القــارة اإلفريقيــة ،فــي إطــار مــن االندمــاج والتجانــس مــع نظرائهــم مــن بلــدان هــذه المنطقــة.
ومــن شــأن ذلــك أن يمكــن هــؤالء الفاعليــن مــن العمــل داخــل منطقــة ذات أبعــاد جيواقتصاديــة ســيحرص المغــرب فــي

إطارهــا علــى وضــع مؤهالتــه فــي خدمــة بنــاء تنميــة مشــتركة واســتثمار كل الفــرص المتأتيــة مــن سياســته فــي مجــال
االندمــاج اإلفريقــي.

ومــن ثــم ،فمــن الضــروري أن تتمكــن الســلطات العموميــة مــن دعــم قطاعــات إســتراتيجية معينــة تتطلــب مســاعدة

الدولــة مــن أجــل مواصلــة عمليــات التوطيــد والتوســع والتنميــة المشــتركة مــع الجهــات الفاعلــة االقتصاديــة فــي البلــدان

اإلفريقيــة .وتحقيقــا لهــذه الغايــة ،مــن المهــم تســخير كل طاقــات الدولــة ،بمــا فيهــا الطاقــات الدبلوماســية واالقتصاديــة،
لخدمــة هــذه القطاعــات اإلســتراتيجية بطريقــة متناســقة.

وعــاوة علــى ذلــك ،يتطلــب تحديــد هــذه القطاعــات اإلســتراتيجية ودعمهــا إرســاء اندمــاج قــوي بيــن الصناعــة
والخدمــات ،وهــو قطــاع يمتلــك فيــه المغــرب بالفعــل عــدداً مــن الفاعليــن الذيــن اكتســبوا أهميــة كبــرى وفاعليــن آخريــن
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أثبتــوا إمكاناتهــم داخــل القــارة اإلفريقيــة .ويمكــن لهــؤالء الفاعليــن أن يدعمــوا ظهــور قاطــرات قطاعيــة وطنيــة جديــدة،

الســيما المقــاوالت الصغــرى والمتوســطة ذات الخبــرات المتطــورة وتلــك الموجهــة نحــو التصديــر وذات النمــو القــوي،
عــن طريــق مدهــا بخبراتهــم ومعرفتهــم باألســواق .وفــي هــذا الصــدد ،ينبغــي تعزيــز الدعــم المقــدم للفاعليــن الوطنييــن

الرئيســيين فــي مجــاالت النقــل الجــوي ،والنقــل البحــري ،والتكنولوجيــات الحديثــة ،والصناعــة المتطــورة ،وتكنولوجيــا
اإلعــام واالتصــال ،والتأميــن ،وإعــادة التأميــن ،واألبنــاك ،والقطــاع المالــي ،وذلــك مــن خــال اعتمــاد سياســة إراديــة

للدولــة ،بوصفهــا فاعــا يتولــى التخطيــط اإلســتراتيجي ويكفــل التقائيــة تدخــات كل هــؤالء الفاعليــن.

وتحقيقــاً لهــذه الغايــة ،يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بإحــداث لجنــة متخصصــة مكلفــة بهــذا
الموضــوع داخــل المجلــس الوطنــي للصناعــة المقتــرح إنشــاؤه ،تتألــف مــن عــدد متسـ ٍـاو مــن ممثلــي الســلطات العموميــة

المعنيــة بتعزيــز اإلشــعاع الدولــي للمملكــة (الوكالــة المغربيــة لتنميــة االســتثمارات والصــادرات ،ووزارة الشــؤون الخارجية
والتعــاون ،والوكالــة المغربيــة للتعــاون الدولــي ،)...والمقــاوالت الكبــرى المغربيــة ،والشــركات المتعــددة الجنســيات،
فض ـ ً
ا عــن األوســاط األكاديميــة.

IIIIإعــادة إرســاء العقــد االجتماعــي عــن طريق تحقيــق التقائيــة تامة بين التنافســية
المؤمنة والجاذبية والمســؤولية والتماســك االجتماعي
والمرونــة
َّ
4.4تغييــر النمــوذج المعتمــد :إعطــاء األولويــة لتوفيــر فــرص الشــغل الالئــق وإصــاح نظــام
الحمايــة االجتماعيــة مــن أجــل تعميــم التغطيــة لتشــمل جميــع المواطنيــن
إذا كانــت الحكامــة واإلطــار المؤسســاتي مداخ ـ َل أساســية لضمــان التنزيــل الناجــح للرؤيــة اإلســتراتيجية علــى أرض

الواقــع ،فمــن الضــروري وضــع األبعــاد االجتماعيــة فــي صلــب إســتراتيجية التنميــة الصناعيــة ،بوصفهــا عناصــر بنيويــة

فــي بلــورة هــذه اإلســتراتيجية وأيضــا باعتبارهــا غايــة أساســية للسياســات العموميــة ذات الصلــة.

وتتطلــب هــذه الديناميــة المثمــرة توفــر شــرط ال منــاص منــه ،أال وهــو إرســاء حــوار مســؤول ومســتدام ،يقــوم علــى مقاربــة

تشــاركية تولــد التماســك االجتماعــي واالنخــراط .ويتطلــب ذلــك أيضــا تعزيــز التجانــس والتقائيــة وجهــات النظــر حــول
الهــدف األســمى الــذي ينبغــي تقاســمه مــن أجــل تجســيد الرؤيــة التــي يقترحهــا المجلــس علــى أرض الواقــع واالرتقــاء

بهــا إلــى مســتوى نقــاش وطنــي بيــن جميــع الفاعليــن االجتماعييــن والمهنييــن ،يتنــاول مواضيــع أساســية مثــل التكويــن
والتغطيــة االجتماعيــة والشــغل.

وهكذا ،فإن هذا التكريس لألبعاد االجتماعية باعتبارها أساس التنمية الصناعية يقوم على الركائز الثالثة التالية:
■ ■إعطــاء األولويــة للعمــل الالئــق وللمفاوضــات واالتفاقيــات الجماعيــة القــادرة علــى اســتباق التحــوالت وإدماجهــا
والتكيــف معهــا.
تهــدف مالءمــة مدونــة الشــغل ،التــي دعــا إليهــا المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،والتــي ينبغــي أن تكــون
نتيجــة مشــاورات إســتراتيجية مفتوحــة ومســؤولة ،إلــى منــح مكانــة أكبــر إلبــرام اتفاقيــات جماعيــة واتفاقــات فــروع

النشــاط والحــرص علــى إعمالهــا الفعلــي ،مــن خــال جعــل االلتقائيــة بيــن الفاعليــن والتعاقــد آليتيــن حقيقيتيــن
لتحقيــق التنميــة وبــث الديناميــة.
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■ ■تعزيــز إطــار التكويــن المهنــي :اعتبــاراً للتطــور المتزايــد لقطــاع الصناعــة ،مــن الــازم تكريــس ضــرورة التكيــف
والتكويــن مــدى الحيــاة ،مــن خــال وضــع إطــار قانونــي ملــزم يكفــل الحــق فــي التكويــن .ويتمثــل الهــدف مــن هــذه

الخطــوة فــي تمتيــع كل المســتخ َدمين أو المســتخدمين المحتمليــن أو الفئــات النشــيطة بفــرص متســاوية فــي مــا

يتعلــق بســوق الشــغل وتمكينهــم مــن قــدرات االندمــاج والتنقــل داخــل المقاولــة وبيــن المقــاوالت والمهــن ،فــي ســياق

يعــرف تحــوالت قويــة ودائمــة.

وفــي الواقــع ،هنــاك وضعيــة بنيويــة تقتضــي مــن التكويــن تلبيــة احتياجــات الســوق ،وفــي الوقــت نفســه مواكبــة

المســارات التكوينيــة .ولذلــك ،فــإن مــن شــأن ضمــان الترابــط بيــن هذيــن العنصريــن أن يكفــل التــوازن المنشــود
مــن أجــل مواكبــة متطلبــات المواطــن وســوق الشــغل مع ـاً.
■ ■العمــل ،وفــق جــدول زمنــي محــدد ،علــى توســيع نظــام الحمايــة االجتماعيــة ليشــمل جميــع المواطنيــن وحتــى
ال يظــل مرتبطــا فقــط بمبــدأ االقتطاعــات عــن الشــغل .ويتمثــل الهــدف مــن ذلــك فــي أن تكــون جميــع الحقــوق
التــي ترتبــط اليــوم حصــراً بالشــغل مكفولــة للفــرد ،فــي أشــكال مختلفــة ،طــوال مســاره المهنــي .وال يتعلــق األمــر
هنــا بالتخلــي عــن االقتطاعــات عــن الشــغل ،بــل بتجميــع مصــادر تمويــل الحمايــة االجتماعيــة الحاليــة وتعزيزهــا

بمصــادر جديــدة ،الســيما مــن خــال اقتطاعــات ضريبيــة.

ومــن شــأن إرســاء ترابــط بيــن هــذه األبعــاد األساســية الثالثــة أن يتيــح تطــور ًا يحبــل بالفــرص ،وليــس باإلكراهــات،
وم َّطـ ِـر ٍدة مــن الناحيــة االقتصاديــة،
مــن خــال خلــق ديناميــة شــاملة تــروم تحقيــق تنميـ ٍـة توفــر الحمايــة للمواطنيــنُ ،
ـتدامة ومندمجـ ٍـة فــي الديناميــة العالميــة.
ومسـ
ٍ
ويشــكل كل بعــد مــن األبعــاد الثالثــة األساســية المذكــورة أعــاه موضــوع دراســة معمقــة فــي التوصيــات التاليــة مــن أجــل
توضيــح جوهــره وامتداداتــه.

5.5الوص ــول إل ــى اتفاقــات قويــة تكفــل خلــق ديناميــة جديــدة منتجــة للث ــروات ولف ــرص الشــغل
الالئ ــق ف ــي الوقــت ذاتــه
لقــد جعــل المغــرب مــن انفتــاح اقتصــاده توجهــا إســتراتيجيا ال رجعــة فيــه ،ويتعيــن عليــه اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى،

أن يدمــج فــي إســتراتيجيته االقتصاديــة عمومــا ،والصناعيــة علــى وجــه الخصــوص ،المتطلبــات المترتبــة عــن التغيــرات
العميقــة والمتســارعة التــي يشــهدها العالــم بفعــل الثــورة الصناعيــة الرابعــة .وإذا كان االبتــكار واألداء والمرونــة مــن بيــن

المتطلبــات القويــة للتكيــف االقتصــادي مــع هــذه الثــورة ،فــإن حاجــة المغــرب إلــى تنميــة مدمِ جــة ومنصفــة اجتماعيــا

أضحــت ضــرورة ملحــة .وعــاوة علــى ذلــك ،يُقتــرح إدخــال مفهــوم «المرونــة المؤ َّمنــة» 2الــذي شــاع اســتخدامه منــذ

عــدة ســنوات فــي الــدول التــي ح َّولــت نســيجها اإلنتاجــي وعالقاتهــا االجتماعيــة ،ومــن بينهــا بعــض الــدول التــي شــملتها

الدراســة المقارِ نــة الــواردة فــي التقريــر.

وال يمكــن أن يحقــق إدمــاج هــذا المفهــوم أهدافــه إال مــن خــال اعتمــاد مقاربــة شــمولية يتــم بناؤهــا فــي إطــار مسلســل
للتشــاور وااللتقائيــة اإلســتراتيجية .وينبغــي أن يفضــي هــذا التشــاور إلــى إرســاء عقــد اجتماعــي جديــد ،يتــاءم مــع
الســياق الجديــد ويكــون فــي خدمــة التنميــة التــي ينشــدها المغــرب ،تنميــة مطــردة ومدمجــة ومســتدامة.

 - 2مفردة جديدة محدثة باللغة الفرنسية “ ”flexisécuritéوتتشكل من كلمتي مرونة ( )flexibilitéوأمن ()sécurité
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ٍ
تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية ُم َّطرِ دةٍ و ُمدمِ ٍ
ومستدامة
جة

ويتعيــن تنزيــل مفهــوم «المرونــة المؤ َّمنــة» مــع الحــرص علــى أخــذ خصوصياتنــا االجتماعيــة بعيــن االعتبــار وضمــان
شــروط تفعيلــه ،وهــي:

■ ■مالءمــة مدونــة الشــغل ،التــي تكفــل فــي اآلن ذاتــه تعزيــز حمايــة الحقــوق األساســية ،كمــا هــي متعــارف عليهــا عالميــا
ووفــق مقتضيــات الدســتور وميثــاق المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،وتخصيــص مكانــة مهمــة وفعليــة
لالتفاقيــات واتفاقــات فــروع النشــاط ،حتــى تصبــح إطــارا تعاقديــا متميــزا بيــن الشــركاء االجتماعييــن ،وتكــون
المؤمنــة»؛
بالتالــي أداة رئيســية لتفعيــل مفهــوم «المرونــة
َّ
■ ■ال يمكــن تفعيــل هــذا المفهــوم دون أن تواكبــه إعــادة تأهيــل حقيقيــة إلطــار التكويــن واإلدمــاج المهنــي ،مــن خــال
وضــع أهــداف جديــدة وواضحــة المعالــم ،بمــا يجعــل هــذا اإلطــار قــادر ًا علــى تمكيــن الفئــات النشــطة الحاليــة
والمحتملــة ليــس فقــط مــن اكتســاب المبــادئ األساســية للمعرفــة بــل أيضــا وعلــى الخصــوص تم ُّلــك القــدرة علــى
التكيــف والتطــور فــي ســياق يشــهد تغيــرات مســتمرة؛
■ ■تقتضــي هــذه التغيــرات والتطــورات المتعــددة التــي ستشــهدها ال محالــة المســارات الوظيفيــة ،بمختلــف المراحــل
التــي تمــر منهــا كمراحــل النشــاط والمراحــل اإلعداديــة ومراحــل التكيــف ،إرســاء ركيــزة ثالثــة لهــذا التغييــر ،لضمان
تغطيــة هــذه المراحــل المختلفــة والتمكــن فــي نهايــة المطــاف مــن تعميــم الحمايــة االجتماعيــة لتشــمل جميــع
المواطنيــن وأال تقتصــر علــى العامليــن فقــط.
ومــن هــذا المنطلــق ،فــإن الغايــة هــي االنتقــال مــن مرونــة مفروضــة  -بفعــل تجــاوز القانــون وانتهاكــه ،أو اســتمرار
مظاهــر الريــع واالســتثناءات  -إلــى مرونــة مؤ َّمنــة يتــم بناؤهــا واختيارهــا وضبطهــا والتعاقــد بشــأنها ،ممــا يتيــح مواكبــة
التحــوالت االقتصاديــة والصناعيــة وانعكاســاتها علــى األفــراد.

6.6ضمــان مالءمــة وتعزيــز القــدرات التقنيــة واالجتماعيــة ،مــع إرســاء الح ــق ف ــي التكويــن مــدى
الحيــاة
بغيــة تقريــب اآلفــاق الصناعيــة مــن عــرض التكويــن ،مــن الضــروري إعــادة مالءمــة أهــداف اإلســتراتيجيات القطاعيــة

مــع أهــداف التكويــن المهنــي وتكثيــف الجهــود المبذولــة فــي مجــال التكويــن المســتمر .وينــدرج ذلــك فــي إطــار دائــم
يدمــج بنــاء القــدرات علــى التكيــف واالنتقــال إلــى أنشــطة أو مهــن قائمــة أو ســتحدث مســتقبال .ولذلــك ينبغــي إرســاء
التقائيــة أفضــل بيــن األهــداف المحــددة فــي مختلــف اإلســتراتيجيات القطاعيــة فــي مجــال خلــق فــرص الشــغل ،مــن

جهــة ،وإســتراتيجية شــاملة ومندمجــة للتكويــن المهنــي ،مــن جهــة ثانيــة.

وفــي هــذا الصــدد ،يبــدو مــن الملــح معالجــة مســألة األهــداف الكميــة للتكويــن المهنــي  -عــدد الخريجيــن  -مــن

خــال التركيــز علــى تحديــد أهــداف تســتجيب لالحتياجــات وتواكــب متطلبــات جــودة التكويــن كأســاس لبنــاء القــدرات
والحفــاظ عليهــا .وفــي هــذا اإلطــار ،يشــدد المجلــس علــى أن أي تفكيــر فــي «منظومــة التكويــن» ينبغــي أن يركــز علــى
إبــراز التفاعــات بيــن مختلــف عناصــر المنظومــة ،الســيما العالقــة بيــن إصــاح التعليــم (التعليــم األساســي) والتكويــن
المهنــي (األولــي والمســتمر) والقنــوات التــي تســهل االنتقــال مــن مجــال إلــى آخــر .وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن الــوزن

االقتصــادي الحالــي للتكويــن المهنــي الخــاص ،الســيما علــى مســتوى الــدور الــذي ينبغــي أن يؤديــه هــذا األخيــر فــي
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مواكبــة الجهــود الوطنيــة فــي هــذا المجــال ،يعــزز الحاجــة إلــى إرســاء تنظيــم أفضــل للفاعليــن المعنييــن وتمكينهــم مــن

مســتوى تمثيليــة علــى صعيــد الهيئــات المعنيــة بدراســة مســتقبل التكويــن المهنــي.

ويتعيــن علــى هــذه اإلســتراتيجية أن تدمــج التطــورات العالميــة الرئيســية التــي يشــهدها قطــاع التكويــن والعمــل علــى

االســتفادة مــن التجــارب الناجحــة مثــل التعلــم فــي الوســط المهنــي ،وذلــك فــي وقــت مبكــر مــن المســار الدراســي للطفــل،
والتكويــن مــدى الحيــاة باعتبــاره حقـاً فرديـاً وضمــان تمويلــه وفــق المســارات الفرديــة لألجــراء ،واعتمــاد قــرض التكويــن

الســنوي للفــرد ،فضــا عــن برامــج التصديــق علــى مكتســبات التجربــة المهنيــة (.)VAEP

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن المغــرب يختبــر منــذ  ،2007برنامجــا للتصديــق علــى مكتســبات التجربــة المهنيــة ،ولكنــه ال يــزال
يقتصــر علــى عــدد قليــل مــن القطاعــات (البنــاء واألشــغال العموميــة ،والنســيج ،والصناعــات التحويليــة ،والفنــادق) ولــم

يمكــن ســوى مــن التصديــق علــى مكتســبات أقــل مــن  1000شــخص .وبالنظــر إلــى األهميــة التــي يكتســيها العمــال فــي
القطــاع الصناعــي بخبراتهــم الكبيــرة دون أن تكــون هــذه الخبــرات مصادقـاً عليهــا بشــهادة أو دبلــوم ،يوصــي المجلــس

بتســريع وتيــرة تنفيــذ هــذا البرنامــج وتوســيع نطاقــه مــن خــال تضمينــه علــى وجــه الخصــوص المهــن المتعلقــة بالمجــال

الرقمــي ،التــي تعــد الخبــرة داخلهــا ميــزة رئيســية ال يتــم تقديرهــا بشــكل كاف مــن قبــل المهنييــن.

ويتعيــن علــى صناعــة الغــد مراعــاة تطلعــات األُ َجــراء ومتطلبــات الزبنــاء ،مــن خــال توفيــر مصانــع نظيفــة وغيــر صاخبــة
ومريحــة يســهل التحــرك والعمــل داخــل فضائهــا ،وآمنــة وقــادرة علــى منــع المخاطــر المســتجدة فــي مجالــي الصحــة

والســامة ،كمــا ينبغــي العمــل علــى تحديــث طــب الشــغل ،وتعزيــز قدرتــه علــى اســتقطاب الكفــاءات واســتبقائها فــي هــذا
التخصص.

وتتطلــب مواجهــة هــذا الرهــان التركيــز علــى التكويــن المســتمر والتعلُّــم ،وضمــان تطــور األفــراد والجماعــات داخــل
فضــاء العمــل وتعزيــز حــس المســؤولية لديهــم ،واإلنتــاج التعاونــي وتقاســم المعلومــات ،والتعــاون ،والمشــاركة ،والحــوار،

وتحســين األشــكال والمضاميــن.

وهــذا يتطلــب التعاطــي مــع السياســة الصناعيــة باعتبارهــا عمليــة يمكــن أن تســاهم ،مــن خــال األتمتــة وتكنولوجيــا
الروبوتــات التعاونيــة ،فــي رفــع القيمــة المضافــة للمســتخدمين وتعزيــز تطورهــم ورفاههــم ،عبــر تقليــل المهــام الشــاقة
والمتكــررة وتعويضهــا بالوظائــف المعرفيــة واالبتــكار .والواقــع أن التفكيــر فــي السياســات الصناعيــة واســتثمارها علــى

النحــو األمثــل يقتضيــان وجــود هيئــات وآليــات للرصــد والتحليــل والتوقــع والتشــاور الجماعــي ،تكــون قــادرة علــى تزويــد
األطــراف الفاعلــة بإطــار لتوفيــر المعلومــات والمســاعدة علــى اتخــاذ القــرار يشــمل األبعــاد االجتماعيــة.

ولذلــك ،فــإن تعزيــز تنميــة القــدرات االجتماعيــة لتحقيــق الهــدف المنشــود المتمثــل فــي تحقيــق تنمية صناعية مســتدامة

يعــد ضــرورة ملحــة يجــب أن يتــم تحفيزهــا عبــر إرســاء بنيــة تحتيــة حقيقيــة عرضانيــة ،ال تشــمل فقــط األبعــاد المعتــادة

المتعلقــة بالتكويــن والتعليــم أو الولــوج إلــى الثقافــة بشــكل ديمقراطــي ،ولكــن أيضــا مجمــوع العالقــات االجتماعيــة ،بمــا

فيهــا العالقــات داخــل المقاولــة واإلدارة.
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7.7بنــاء نظــام يجع ــل التغطيــة االجتماعيــة حقـ ًا يتمتــع بــه جميــع المواطنيــن ولي ــس العاملون
فقط
مــن بيــن التغييــرات الجوهريــة التــي يقتــرح التقريــر إحداثهــا إرســاء آليــة جديــدة للتغطيــة االجتماعيــة ،تهــدف إلــى
توفيــر الحمايــة للفــرد طيلــة مســاره المهنــي ،باعتبــاره مواطن ـاً وليــس فقــط عام ـ ً
ا ،مــع الحــرص علــى مالءمــة هــذه
اآلليــة حتــى تســتجيب الحتياجــات كل الوضعيــات التــي يمــر بهــا الفــرد طيلــة مســاره المهنــي .ومــن ثــم ،فــإن المســاهمة

فــي التضامــن ال ينبغــي أن تركــز فقــط علــى ُمك ـ ِّون الشــغل ،وإنمــا يتعيــن أن تتضمــن إلــى جانــب االقتطاعــات ،أنظمــة
للتمويــل مســتمدة مــن الرأســمال واالســتهالك ومــا قــد توفــره المقاصــة مــن خــال اســتهداف ناجــع ،وغيــر ذلــك مــن

المصــادر التكميليــة .وال يعنــي ذلــك أن أنمــاط التمويــل األخــرى ســتعوض االقتطاعــات عــن الشــغل ،بــل ســتكون عناصـ َر
مكملــة ضروريــة لتعميــم التغطيــة وجعلهــا تســتجيب لمختلــف الوضعيــات التــي يمــر بهــا الفــرد فــي مســاره المهنــي،

بســبب الواقــع الجديــد ومتطلبــات فتــرات الشــغل ،والفتــرة االنتقاليــة ،وفتــرة االندمــاج أو إعــادة اإلدمــاج .وهــي وضعيــات

ســتفرض نفســها بشــكل متزايــد ،ممــا يحتــم اســتباقها.

وينبغــي بلــورة نظــام التغطيــة المســتهدف بشــكل شــمولي لتفــادي مواطــن الضعــف التــي قــد تنشــأ عــن مراحــل المســارات
الوظيفيــة .فعلــى ســبيل المثــال ،لــن يبقــى الحصــول علــى الســكن عــن طريــق قــروض الســكن خاضعــا للمنطــق الوحيــد

المتمثــل فــي التوفــر علــى عقــد عمــل غيــر محــدد المــدة علــى ســبيل الضمانــة .وفــي إطــار هــذا النظــام الجديــد المقتــرح
للتغطيــة الشــاملة ،يتعيــن التفكيــر فــي أشــكال جديــدة مــن العقــود ،بحيــث يمكــن لألفــراد مواصلــة التمتــع بنفــس الحقــوق

واالمتيــازات ،مــع مراعــاة فتــرات التنقــل المهنــي والفتــرات االنتقاليــة (علــى ســبيل المثــال ،يمكــن مالءمــة االســتحقاقات
مــع فتــرات عــدم النشــاط فــي حالــة فقــدان الشــغل).

8.8تعزيز تنمية الثقافة الصناعية المغربية ،من أجل بناء مجتمع الصناعة
مــن خــال التعاطــي مــع األبعــاد الــواردة أعــاه باعتمــاد مقاربــة متناســقة ومتكاملــة ،ســيكون المنــاخ العــام مواتيـاً أكثــر

لتموقــع الصناعــة كقطــب اقتصــادي جــذاب ،ممــا ســيتيح اســتقطاب المســتثمرين الوطنييــن والدولييــن .وفــي الواقــع،
فــإن مناخـاً مــن هــذا القبيــل ،يســتفيد مــن هــذه األبعــاد فــي شــموليتها ،مــن شــأنه أن يمكــن المغــرب مــن تطويــر قطاعــه
اإلنتاجــي وضمــان اســتدامته ،وبالتالــي المســاهمة فــي رفــع تحــدي إحيــاء الثقافــة الصناعيــة وتنميتهــا ،بــكل مــا لهــا مــن

آثــار علــى المخيــال الجماعــي ،والطمــوح المشــترك ،والرؤيــة المشــتركة للمســتقبل.

وبالنظــر إلــى عــدم تطــور الثقافــة الصناعيــة فــي المغــرب بالقــدر الكافــي لحــد اآلن ،يتعيــن تعبئــة الفاعليــن الحالييــن
والمســتقبليين لالرتقــاء بقطــاع الصناعــة إلــى المكانــة الالئقــة بــه ،ورفــع جاذبيــة األنشــطة الصناعيــة وتشــجيع االهتمــام

بهــا ،مــن خــال اعتمــاد مقاربــة تقــوم علــى تثميــن التجــارب الصناعيــة الوطنيــة الناجحــة وتســليط الضــوء علــى مزاياهــا

وتأثيرهــا علــى تنميــة البــاد ،إضافــة إلــى مقاربــة موازيــة ترتكــز علــى التوعيــة والتحســيس علــى نطــاق واســع فــي

أوســاط أصحــاب الرســاميل ومــن يمتلكــون الكفــاءات.

إن مــن شــأن التواصــل وترويــج التجــارب الناجحــة واعتمادهــا كنمــاذج تــدرس فــي مناهــج التكويــن ،أن يمكــن مــن إثــارة
حــس الفضــول لــدى الشــباب ومقاولــي المســتقبل والفاعليــن االقتصادييــن بشــكل عــام ،حــول أهميــة هــذه التجــارب
والعوامــل التــي ســاهمت فــي تحقيقهــا ونجاحهــا.
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وهكــذا ،ينبغــي تلقيــن وتكريــس أعمــال الــرواد الصناعييــن المغاربــة ،إلثبــات أن المغــرب قــادر علــى االرتقــاء بصناعتــه
خــارج الحــدود الوطنيــة .وفــي هــذا الصــدد ،وخــال المناقشــات التــي دارت أثنــاء إعــداد التقريــر ،أشــار العديــد مــن
الفاعليــن فــي القطــاع الصناعــي إلــى أنهــم ال يحظــون بمــا يكفــي مــن تقديــر واعتبــار .لذلــك ،ينبغــي العمــل علــى إنزالهــم

المنزلــة المســتحقة واالعتــزاز بهــم ،مــن خــال إحــداث جائــزة تقديريــة يمكــن أن تحمــل لقــب «الســفير الصناعــي
للمغــرب» ،تمنحهــا الســلطة الوصيــة علــى القطــاع.

ومــن شــأن توفيــر هــذا المنــاخ المواتــي ،أن يمكــن مــن تحفيــز مبــادرات التنميــة الصناعيــة ،ومــن ثــم ســتتطور هــذه

األخيــرة بصــورة تلقائيــة ،لتســتقطب معهــا الرســاميل والمواهــب والكفــاءات نحــو هــذا القطــاع.

IIIIIمــن أجــل جهــات مغربيــة تكــون بمثابــة «مصنــع أخضــر» ،ذي صناعــة متصلــة
ومدمجــة
وديناميــة ومتضامنــة
ِ
9.9يتعيــن عل ــى الجهــات االضطــاع ،ف ــي إطــار المهــام الجديــدة الموكلــة إليهــا ،بدورهــا كامـ ً
ـا ف ــي
التنميــة الصناعية
تعتبــر الجهــة الفضــاء المالئــم لتحقيــق االنســجام بيــن السياســة الصناعيــة ،والسياســات المتعلقــة بالتهيئــة والتجهيــز
والبنيــات التحتيــة (الموانــئ والمطــارات والطــرق والطــرق الســيارة ومناطــق الخدمــات اللوجســتية ومــا إلــى ذلــك)،
والسياســات ذات الصلــة بالولــوج إلــى المــوارد (الطاقــة والميــاه والعقــار) ،والسياســات الخاصــة بحمايــة البيئــة ،وتلــك

المتعلقــة بتطويــر الكفــاءات وتعزيزهــا.

ولبلــوغ هــذه الغايــة ،يجــب أن تُ ْمنَــح الجهــة مســؤولية قويــة علــى مســتوى توجيــه وتنفيــذ عمليــات التهيئــة وتوجيــه الصبغــة

الصناعيــة للجهــات .ولذلــك ينبغــي منحهــا كل الصالحيــات والوســائل الكفيلــة بتمكينهــا مــن االضطــاع بهــذه المســؤولية
وجعلهــا قــادرة علــى اســتثمار المؤهــات وســد أوجــه العجــز ،مــن أجــل ضمــان تحقيــق تنميــة ترتقــي لمســتوى اإلمكانــات

الحقيقيــة التــي تتوفــر عليهــا كل جهــة مــن جهاتنــا.

وينبغــي أن يتــم تنزيــل هــذه األهــداف مــن خــال برامــج التنميــة الجهويــة ،التــي يتــم إعدادهــا علــى أســاس متطلبــات
تنميــة الجهــة وســاكنتها ،وتدمــج البعــد المتعلــق بالتنميــة الصناعيــة كعنصــر قــوي ومهيــكِ ل .ويجــب أن تحــدد هــذه

البرامــج األولويــات ،ال ســيما فــي مــا يتعلــق باســتثمار مؤهــات الجهــة وخصوصياتهــا فــي تحقيــق التنميــة الصناعيــة،

علــى أن يتــم إعمــال هــذه البرامــج فــي إطــار تعاقــدي بيــن الدولــة ،والمقــاوالت والمؤسســات العموميــة المســؤولة عــن
قطاعــات البنيــات التحتيــة والنقــل وتدبيــر المــوارد ،وبيــن الجهــات .وباعتبارهــا إطــاراً لتعزيــز دور الجهــات فــي صياغــة

اإلســتراتيجيات القطاعيــة وتنفيذهــا ،تحــدد هــذه التعاقــدات توزيــع األدوار والمســؤوليات ،وطــرق التمويــل والتنفيــذ،
ومختلــف تدابيــر ال ُموا َكبَــة.
ويتمثــل الهــدف األســمى مــن هــذا التوجــه فــي جعــل الجهويــة المتقدمــة عنصــرا مهيــكِ ال فــي بنــاء اإلســتراتيجية

الصناعيــة وتنفيذهــا ،وهــو مــا يجعــل منهــا فــي اآلن ذاتــه أحــد األدوات الرئيســية لتــدارك أوجــه القصــور المســجلة فــي
مجــال التنميــة علــى صعيــد المجــاالت الترابيــة ،بمــا يكفــل تحقيــق تنميــة ُم َّطـ ِـردة و ُمدمِ جــة وتراعــي مبــدأ اإلنصــاف
الترابــي.
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ٍ
تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية ُم َّطرِ دةٍ و ُمدمِ ٍ
ومستدامة
جة

 أتعبئــة جميــع اإلمكانــات لضمــان تحقيــق تنميــة قويــة للجهــات ،بمــا يس ــهم ف ــي توطيــد دعائ ــممدمجــة
سياس ــة صناعيــة ِ
ا أو تنزيـ ً
ا مك ِّمـ ً
ال ينبغــي أن يُنظــر إلــى تطويــر الصناعــة علــى الصعيــد الجهــوي باعتبــاره عمـ ً
ا بَعدِ يـاً لإلســتراتيجية
الصناعيــة الوطنيــة .بــل هــو علــى العكــس مــن ذلــك عنصــر يغــذي اإلســتراتيجية الصناعيــة ويمنحهــا عمقــاً ترابيــا
ملموسـاً وعلــى أســس متناســقة .وفــي هــذا الصــدد ،مــن الضــروري وضــع إطــار تحفيــزي ُم َو َّجــه حســب الجهــات (أو حتــى

علــى مســتوى أكثــر تفصيــا حســب كل عمالــة أو جماعــة محليــة) ،وذلــك لمراعــاة مــا يتطلبــه تــدارك التأخــر الحاصــل

فــي بعــض الجهــات فــي مجــال التنميــة.

ويجــب إبــراز هــذه األبعــاد الثــاث فــي المخطــط الصناعــي ،أال وهــي البعــد الوطنــي ،والبعــد الجهــوي ،والبعــد المتعلــق

بتــدارك التأخــر الحاصــل فــي مجــال التنميــة ،بمــا يكفــل تحقيــق تنميــة بشــرية تنســجم مــع أهــداف كل جهــة مــن الجهــات

وتســتجيب الحتياجاتها.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي دعــا فــي تقريــره حــول النمــوذج التنمــوي الجديــد

لألقاليــم الجنوبيــة إلــى وضــع آليــات لضمــان التنميــة المتوازنــة للجهــات ،مــن خــال اســتثمار المؤهــات الجهويــة ودعــم

الجهــود الراميــة إلــى اللحــاق بركــب التنميــة لفائــدة ســاكنة هــذه الجهــات .وينبغــي أن ترتكــز هــذه السياســة الهادفــة إلــى
الحــد مــن اتســاع الفــوارق علــى منظومــة للتضامــن وخلــق التــوازن بيــن الجهــات.

ومــن شــأن االســتثمار األمثــل لمــوارد الجهــات ،مــن خــال تدبيــر المــوارد الطبيعيــة وتوزيعهــا وفقــا لقواعــد االســتدامة

واإلنصــاف لفائــدة الســاكنة المحليــة فــي المقــام األول ،فضــا عــن اســتثمار االعتمــادات الماليــة المخصصــة للتنميــة
الجهويــة ولإلنصــاف بيــن الجهــات  -صنــدوق التضامــن بيــن الجهــات ،وآليــات للتحفيــز وللتضامــن  -أن يســمح بمواكبــة

جهــود إرســاء مزيــد مــن اإلنصــاف الترابــي ،القائــم علــى توطيــد دعائــم سياســة صناعيــة ذات بعــد جهــوي ومدمِ جــة
ومندمجــة.

 بإرســاء إطــار مؤسســاتي فعــال لترســيخ مقاربــة تشــاركية حقيقيــة علــى الصعيــد الجهــوي ،مــع3
توســيع نطــاق مشــاركة الفاعليــن وممثلــي المجتمــع فــي جميــع مراحــل مسلســل التنميــة
يتعيــن إرســاء إطــار مؤسســاتي جهــوي يقــوم علــى مقاربــة تشــاركية حقيقيــة ابتــدا ًء مــن تجميــع احتياجــات الســكان
واقتراحاتهــم ،مــروراً بإعــداد برامــج التنميــة الجهويــة التــي تدمــج البعــد الصناعــي باعتبــاره عنصــراً مهيــكِ ال ،وتنفيذهــا،
وإعــادة تأطيرهــا ،عنــد االقتضــاء ،وفــق التطــورات الجهويــة والوطنيــة والدوليــة ،وصــوال إلــى التقييــم الالحــق.

وبالتالــي ،مــن الضــروري تشــجيع مشــاركة الفاعليــن االجتماعييــن واالقتصادييــن ،عبــر ممثليهــم (المنظمــات المهنيــة،

وغــرف التجــارة والصناعــة ،وجمعيــات المناطــق الصناعيــة ،والجمعيــات الممثلــة للمســتهلكين ،واألوســاط األكاديميــة،
والفاعلــون الرئيســيون )...،فــي وضــع برامــج التنميــة الجهويــة ،وتحديــد الصبغــة الصناعيــة للجهــة وتوجيههــا ،وتحديــد

المناطــق الصناعيــة وفضــاءات األنشــطة وغيــر ذلــك .كمــا أنــه مــن الضــروري إشــراكهم فــي عمليتــي التتبــع واإلشــراف
علــى اإلســتراتيجيات ونتائــج تخصيــص الفضــاءات الصناعيــة.
 - 3كما هو منصوص عليه يف القانون رقم  111.14املتعلق باجلهات
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وينبغــي أيضـاً إحــداث اإلطــار المحفــز علــى إشــراك الفاعليــن والمنظمــات المهنيــة في مهــام التهيئة والتســويق والترويج،
مــع تصميــم نمــوذج جديــد للتحفيــزات يم ّكــن مــن جــذب ال ُم َط ّوريــن الخــواص ليُقبِلــوا علــى عمليــات إنجــاز المج َّمعــات
الصناعيــة مــن الجيــل الجديــد وتدبيرهــا.

وأخيــراً ،فقــد أنيــط بالجهــة ،فــي إطــار الجهويــة المتقدمــة ،اختصــاص إنجــاز التصاميــم الجهويــة إلعــداد التــراب التــي

تحــدد إطــار اســتعمال المجــال الجهــوي (بمــا فــي ذلــك تحديــد مناطــق األنشــطة والمناطــق الصناعيــة وغيــر ذلــك) ،مــع
مراعــاة جميــع مقتضيــات التوظيــف األمثــل للبنيــات التحتيــة العموميــة.

1010ربط مداخيل الجهة بإنتاج الثروات داخل مجالها الترابي
ال يؤثــر مســتوى خلــق الثــروات داخــل المجــال الترابــي إال بشــكل ضئيــل فــي حجــم مداخيــل الجهــات والجماعــات

الترابيــة األخــرى .فالجــزء األكبــر مــن الضرائــب المحصلــة عــن األنشــطة االقتصاديــة المختلفــة هــو عبــارة عــن ضرائــب

وطنيــة تغــذي ميزانيــة الدولــة أوال قبــل أن يعــاد توزيعهــا جزئيــا علــى الجماعــات المحليــة وفــق معاييــر ال عالقــة لهــا

بالجهــد الــذي تبذلــه كل مــن هــذه الجماعــات لتشــجيع ومواكبــة إنتــاج هــذه الثــروات.

ومــن أجــل تحفيــز الجهــات علــى اســتقطاب المســتثمرين الصناعييــن ومواكبتهــم ،وتبنــي ديناميــة أكثــر تحفيــزا لمــن يبــذل

جهــدا أكبــر ،ينبغــي الربــط بيــن إنتــاج الثــروة داخــل مجــال ترابــي معيــن والمداخيــل التــي يجنيهــا هــذا المجــال .ويتعيــن،
علــى وجــه الخصــوص ،الربــط بيــن الضرائــب المباشــرة (الضريبــة علــى الشــركات والضريبــة علــى الدخــل) المترتبــة

داخــل الجهــة والمداخيــل التــي يمكــن أن تحصلهــا هــذه الجهــة .ومــن شــأن ذلــك أن يشــجع جميــع الجهــات علــى تحســين

منــاخ األعمــال وخلــق البنيــات التحتيــة والظــروف الالزمــة لجــذب المســتثمرين.

 1111إرســاء سياســة عقاريــة اســتباقية للدولــة وللجهــات ،مــن خــال ترقيــة وضــع المناطــق
الصناعيــة ومناطــق األنشــطة واللوجس ــتيك إل ــى مس ــتوى البنيــات التحتيــة اإلس ــتراتيجية
وجعلهــا تحــت المســؤولية المباشــرة للجهــات
مــن الناحيــة اإلســتراتيجية ،ينبغــي أن يكــون العقــار جــزءاً مــن سياســة اســتباقية للدولــة والجهــات إلــى جانــب تخطيــط

(المجمعــات الصناعيــة والمناطــق الصناعيــة وغيرهــا) وهــي سياســة
وتوجيــه وتيســير الولــوج إلــى العقــار الصناعــي
َّ

ينبغــي أن يُش ـ َرك فيهــا المهنيــون بشــكل قبلــي .ذلــك أن تخصيــص العقــار الصناعــي يتــم فــي واقــع األمــر وفــي غالــب

األحيــان «وفــق الفــرص العقاريــة» المتاحــة ودون التشــاور مــع الصناعييــن ،ممــن يحتمــل أن يقتنــوا العقــارات أو يســتثمروا

فيهــا ،أو منظماتهــم التمثيليــة ودون مراعــاة احتياجاتهــم.

وثمــة إجمــاع بأنــه يتعيــن إعــادة النظــر فــي هــذه العالقــة ألن إحــدى العقبــات الرئيســية أمــام القــدرة التنافســية للمناطــق
َ
المخاطبيــن ،الســيما فــي مــا يتعلــق بتســليم التراخيــص اإلداريــة الضروريــة،
الصناعيــة فــي المغــرب تكمــن فــي كثــرة

وغيــاب المالءمــة بيــن العــرض المتوفــر واالحتياجــات الحقيقيــة للصناعييــن ،بســبب عــدم إشــراك هــؤالء منــذ البدايــة

فــي اختيــار المناطــق الصناعيــة وتصميمهــا.

وفــي مــا يتعلــق بالحالــة الخاصــة بالمجــال القــروي والمجــاالت الترابيــة المعزولــة ،فــإن تهيئــة مناطــق صناعيــة هــو أمــر

يــكاد يكــون اليــوم مســتحيال فــي المناطــق القرويــة ،والحــال أن مثــل هــذه المشــاريع مــن شــأنها أن تكــون فــي بعــض
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الحــاالت (مثــل الصناعــة الفالحيــة) مالئمــة وأن تســاهم بالتالــي فــي الجهــود الوطنيــة الراميــة إلــى النهــوض بالعالــم

القــروي .ويتطلــب تغييــر طبيعــة األراضــي مــن أجــل تهيئــة فضــاء صناعــي ،شــأنها فــي ذلــك شــأن كل اإلجــراءات

المتعلقــة بــأي مشــروع عقــاري ( تجزئــة أو بنــاء )...،إجــراءات ومســاطر طويلــة ومعقــدة ،دون ضمــان تكللهــا بالنجــاح
فــي نهايــة المســار اإلداري.

وبغيــة تجــاوز هــذه العقبــات واالنخــراط فــي ديناميــة حقيقيــة وجديــدة ،يُقتــرح ترقيــة مســتوى المناطــق الصناعيــة
إلــى فئــة التجهيــزات العموميــة ذات الطابــع اإلســتراتيجي ،ومنحهــا وضع ـاً قانوني ـاً خاص ـاً وجعلهــا تحــت المســؤولية
المباشــرة والحصريــة للجهــات.

ومــن شــأن هــذا التطــور الجوهــري أن يمكــن مــن تحســين فعاليــة اتخــاذ القــرار وضمــان نجاعــة المنشــآت الصناعيــة
وتجانســها مــع كل مــن اإلســتراتيجية الوطنيــة وبرامــج التنميــة الجهويــة .وعــاوة علــى ذلــك ،يتيــح هــذا اإلجــراء تقليــص
المراحــل التــي يمــر منهــا اتخــاذ القــرار ،الســيما فــي مــا يتعلــق باحتضــان االســتثمارات الصناعيــة وتوجيههــا .وأخيــراً،
َ
المخاطــب أمــام الفاعليــن الصناعييــن،
مــن شــأن هــذا اإلجــراء أن يســاهم فــي إناطــة المســؤولية بالجهــات وجعلهــا

القــادر علــى تســريع وتيــرة إنجــاز مشــاريعهم االســتثمارية وضمــان اســتمراريتها.

وتعــد تهيئــة المناطــق الصناعيــة بإشــراف مــن الجهــة بوتقــة تلتقــي فيهــا البرامــج الصناعيــة للمجــاالت الترابيــة وللدولــة

المركزيــة .ويتعيــن أن يســتجيب إحــداث منطقــة صناعيــة النتظــارات محــددة ولسياســة التصنيــع فــي البــاد ،ويجــب أن
يراعــي الجوانــب المتعلقــة بالتشــغيل ،واللوجســتيك ،والتجهيــز ،الســيما مــا يتصــل بالطاقــة ،والميــاه والصــرف الصحــي،

التــي يجــب أن تؤخــذ بعيــن االعتبــار حتــى عنــد اختيــار المواقــع ،كمــا يمكــن االســتعانة بخدمــات فاعليــن مــن القطــاع
الخــاص يتوفــرون علــى الخبــرة الالزمــة ،مــن أجــل تيســير العمليــات واالرتقــاء بجــودة االختيــارات والمنشــآت الصناعيــة.

أمــا الجوانــب العمليــة والقانونيــة والتنظيميــة ،كاإلشــكاليات المتعلقــة بالتمويــل ،وتدبيــر المناطــق الصناعيــة ،والمرافــق
الجماعيــة ،فهــي ،مــن جانبهــا ،أبعــاد ال يمكــن أن تحــرز تقدم ـاً فــي الظــروف المثلــى إال فــي ظــل وجــود رؤيــة واضحــة

يتيحهــا المســتوى اإلســتراتيجي وكــذا الوضــع القانونــي المخــول للمناطــق الصناعيــة وغيرهــا مــن مناطــق األنشــطة
االقتصاديــة ذات الصلــة .وعــاوة علــى ذلــك ،يتعيــن توضيــح عالقــات الشــراكة بيــن الدولــة والجهــات والجماعــات
المحليــة والمنظمــات ال ُم َم ِّثلــة للفاعليــن االقتصادييــن والمنظمــات المهنيــة والفاعليــن المعنييــن بتدبيــر تلــك المناطــق.

وفــي هــذا اإلطــار ،هنــاك حاجــة ملحــة إلــى إشــراك المهنييــن ابتــدا ًء مــن عمليــة االختيــار وانتهــاء بعمليــة االســتغالل ،مــع

مراعــاة احتياجاتهــم الخاصــة وااللتــزام بإجــراء دراســات أوليــة :تخطيــط االحتياجــات علــى المــدى القصيــر والمتوســط
والطويــل ،واإلنشــاء اإلســتراتيجي الدينامــي واالستشــرافي للرصيــد العقــاري ،بتنســيق بيــن الدولــة والجهــات.

وأخيــراً ،مــن الناحيــة القانونيــة ،مــن شــأن وضــع قانــون يوضــح المحــاور المتعلقــة بالتدبيــر اإلســتراتيجي للرصيــد

الموجــه لالســتثمار الصناعــي ،وتوفيــر العقــار ،وتهيئــة المناطــق الصناعيــة ومناطــق التنميــة المســتدامة ،أن
العقــاري
َّ

يمكــن مــن إرســاء آليــة تأطيريــة تتعلــق بتهيئــة الوعــاء العقــاري الصناعــي وتســويقه وتثمينــه .ويمكــن النظــر فــي إمكانيــة

تعديــل النصــوص التــي تنظــم تصفيــة وضعيــة العقــارات العموميــة والنصــوص المنظمــة لكيفيــات تدخــل الدولــة القتنــاء

األراضــي ،وكذلــك إحــداث وضــع خــاص بال ُم َد ِّبــر ،يمكــن أن يسترشــد بالقانــون المحــدد لوضعيــة اتحــاد المــاك

المشــتركين ،مــن خــال تتميمــه ومالءمتــه مــع متطلبــات المناطــق الصناعيــة وخصوصياتهــا.
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العمــل مــن أجــل إدمــاج أفضــل وأكثــر تجانســا وتكامــا للمناطــق الصناعيــة مــع المخطــط اللوجســتي
الوطنــي جو-أرض-بحــر
فــي إطــار إعمــال الجهويــة المتقدمــة ،يتعيــن أن يشــكل تجنــب االزدواجيــة غيــر المنتجة للتجهيــزات ذات الصبغــة

الصناعيــة وضمــان االنســجام الشــامل إلطــار العمــل المعتمــد مبعــث انشــغال دائــم .وبالتالــي ،ينبغــي العمــل مــن أجــل
إدمــاج أفضــل للمناطــق الصناعيــة مــع المخطــط اللوجســتي الوطنــي ،مــع مراعــاة الفــرص التــي توفرها بعــض المجاالت

الترابيــة واإلكراهــات التــي تواجههــا ،وكــذا اإلمكانــات التــي تتيحهــا الواجهتــان البحريتــان للمملكــة.

وعلــى جميــع المســتويات ،ينعكــس هــذا االندمــاج علــى جاذبيــة المناطــق الصناعيــة وتجانســها ،ويُ َم ِّكــن مــن تحســين

قدرتهــا التنافســية مــن حيــث التكلفــة (الولــوج إلــى الطاقــة والنقــل) ،أو دون مراعــاة التكلفــة (الولــوج إلــى الكفــاءات

وأحــواض االبتــكار) ،فضــا عــن توفيــر شــروط الســكن الالئــق والحركيــة لفائــدة العامليــن فــي هــذه المناطــق.

وفــي مــا يتعلــق بقطــاع الموانــئ ،يســجل المجلــس الــدور األساســي الــذي تضطلــع بــه الموانــئ الوطنيــة فــي المبــادالت
التجاريــة لبالدنــا ،حيــث تتــم غالبيتهــا العظمــى  -حوالــي  95فــي المائــة  -عبــر الموانــئ .كمــا يكتســي قطــاع الموانــئ
أهميــة خاصــة مــن بيــن األنشــطة االقتصاديــة ،بالنظــر إلــى اإلمكانــات التــي يتيحهــا فــي مجــاالت االســتثمار والتشــغيل

وتيســير التنميــة الصناعيــة وخلــق القيمــة المضافــة.

وإذا كان يحــق للمغــرب أن يفخــر بالجهــود التــي بذلهــا لتطويــر ربــط شــبكة موانئــه ،فــإن القطــاع ال يــزال يواجــه

بعــض الصعوبــات ،علــى مســتوى التنظيــم وبــطء المســاطر اإلداريــة وغيــر ذلــك مــن اإلكراهــات المتعلقــة ،علــى وجــه

الخصــوص ،بنــدرة الوعــاء العقــاري وارتفــاع كلفتــه.

وعلــى الرغــم مــن ذلك ،فقــد وقــف المجلــس فــي ســياق االشــتغال علــى إعــداد التقريــر ،علــى اإلمكانــات الهامــة التــي

يوفرهــا قطــاع الموانــئ فــي مجــال التصنيــع .وعلــى الرغــم مــن محدوديــة الرصيــد العقــاري المتوفــر لقطــاع الموانــئ،

الســيما فــي الموانــئ الحضريــة الكبــرى ،فــإن بإمكانــه ،إذا مــا تــم ربطــه بشــكل متجانــس باإلســتراتيجيات الصناعيــة
الجهويــة ،أن يكــون رافعــة للجاذبيــة والتنافســية بشــكل عــام ،وأن يســهم بشــكل خــاص فــي تنميــة صناعــات معينــة،

الســيما تلــك المتعلقــة بالصيــد البحــري والتجهيــز البحــري وإصــاح الســفن أو تجهيزهــا أو بنائهــا.

كمــا يقتضــي تطويــر أنشــطة الموانــئ وجــودا فعلي ـاً للمنشــآت الصناعيــة داخــل الموانــئ ،وهــو وجــود تحــد منــه فــي

الواقــع مســاحة العقــارات المتاحــة واإلكراهــات الســالفة الذكــر .لــذا ،يتعيــن تعزيــز الطاقــة االســتيعابية ،مــن خــال
إنشــاء مناطــق صناعيــة مينائيــة ،مــع العمــل علــى تطويــر نظــام لتخصيــص العقــارات وتدبيرهــا ،انطالق ـاً مــن تحديــد
واضــح لألولويــات ووضعهــا فــي إطــار مشــاورات مســؤولة مــع المنظمــات المهنيــة المعنيــة.

وبغيــة تجــاوز اإلكراهــات القويــة التــي تفرضهــا نــدرة الوعــاء العقــاري داخــل الموانــئ ،يجــب أن يحظــى اإلنشــاء التلقائــي

ألقطــاب صناعيــة بالقــرب مــن الموانــئ باألولويــة ،بمــا يكفــل تعزيــز أنشــطة الموانــئ ودعمهــا ،فضــا عــن خفــض
التكاليــف ذات الصلــة بالخدمــات اللوجســتية .كمــا سيشــكل ذلــك عامــل تنميــة للموانــئ البحريــة ،مــن خــال خلــق فــرص

شــغل جديــدة وتوفيــر مصــادر دخــل جديــدة ،وذلــك بهــدف تحســين الظــروف المعيشــية لســاكنة المناطــق المجــاورة.
ومــن ثــم ،فــإن المناطــق الصناعيــة ســتفي بمعيــار القــرب المباشــر ،أو ســتوفر ،عنــد االقتضــاء ،البنيــات التحتيــة الالزمــة

لتأميــن الربــط (الطــرق والســكك الحديديــة ومــا إلــى ذلــك).
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ٍ
تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية ُم َّطرِ دةٍ و ُمدمِ ٍ
ومستدامة
جة

إن مراجعــة نمــط تدبيــر الموانــئ واســتغاللها ،تقتضــي تبســيط المســاطر ،وتوضيــح األدوار والمهــام ،والتدبيــر األمثــل
لوضــع التعريفــات ذات الصلــة ،وإدخــال مبــدأ المنافســة ،وتشــجيع القطــاع الخــاص علــى مســتوى تمويــل الموانــئ

وتدبيرهــا واســتغاللها؛ وكلهــا رافعــات ينبغــي تفعيلهــا.

وعــاوة علــى ذلــك ،ينبغــي العمــل علــى إرســاء إدمــاج أمثــل لقطــاع الموانــئ فــي المخطــط الصناعــي الوطنــي ،عــن طريــق

ضمــان ربــط بــري وبحــري يأخــذ بعيــن االعتبــار اإلمكانــات الهائلــة التــي توفرهــا الموانــئ علــى مســتوى التصنيــع وتوســيع

المجــال المينائــي ليشــمل االســتثمار الصناعي.

ٍ
ومحــرك للتنميــة الجهويــة ،مــع
كمحفــز لتنافســية االقتصــاد الوطنــي،
وعلــى هــذا النحــو ،ســيتموقع قطــاع الموانــئ
ٍ
مراعــاة التحديــات الجديــدة الناجمــة عــن التغيــرات التــي يشــهدها اإلطــار الماكرواقتصــادي بوجــه عــام وقطــاع الموانــئ

علــى وجــه الخصــوص.

وبصفــة عامــة ،فــإن انخراطــاً أقــوى مــن لــدن الجهــات فــي وضــع وتنفيــذ المخطــط اللوجســتي الوطنــي ،بارتبــاط
مــع التهيئــة الصناعيــة ،كفيــل بــأن يســهم فــي إقامــة َحلَقــة حميــدة تهــدف إلــى التقريــب بيــن رؤيتــي الدولــة المركزيــة

والمجــاالت الترابيــة ،وإطــاق ديناميــات مواتيــة إلجــراء تدخــات تــروم تحفيــز الجهــات المتأخــرة وتعزيــز تلــك األكثــر
تنميــة.

1212اإلدمــاج الق ــوي لبع ــد االس ــتدامة وتفعيــل طمــوح الوص ــول إل ــى مس ــتوى مغ ــرب يك ــون بمثابــة
«مصنــع أخض ــر» ف ــي إطــار سياس ــة ت ــروم إرســاء جيــل جديــد مــن المناطــق الصناعيــة
يتوفــر المغــرب علــى سياســة طموحــة لحمايــة البيئــة وإنتــاج الطاقــة النظيفــة .وال شــك أن هــذه السياســة تحبــل

بالفــرص ،ســواء تعلــق األمــر بتطويــر جاذبيــة البــاد أو بخلــق أنشــطة جديــدة ،الســيما فــي بعــض القطاعــات مثــل الطاقــة

ومعالجــة النفايــات .إن للصناعــة ،بحكــم طبيعتهــا ،أثــر بيئــي ينبغــي للمســتثمر أن يعالجــه فــي إطــار القانــون المتعلــق
بحمايــة البيئــة .ومــن شــأن اســتباق هــذه اإلشــكالية أثنــاء تهيئــة المناطــق الصناعيــة ،مــن خــال تزويدهــا بالمواصفــات

البيئيــة األكثــر تطــورا ،أن يمكــن مــن االســتفادة مــن ترشــيد التكاليــف ،ومــن تيســير المســاطر المتعلقــة باالســتثمار،
فضــا عــن تحســين جاذبيــة المغــرب إلطــاق مشــاريع صناعيــة جديــدة.

ويهــم توجــه «المصنــع األخضــر» الــذي يطمــح إليــه المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،بشــكل عملــي ومتجانــس
الهــدف المــزدوج المتمثــل فــي االســتجابة لمتطلبــات المــدى القصيــر (اســتغالل مــا هــو قائــم وكــذا الفــرص المنتجــة
للقيمــة ومناصــب الشــغل) ،دون إغفــال العمــل علــى بلــورة الهــدف اإلســتراتيجي الخــاص بالمدييــن المتوســط والطويــل.
ويقتضــي العمــل علــى المــدى القصيــر اغتنــام جميــع الفــرص المتاحــة لبالدنــا لخلــق القيمــة المضافــة وإحــداث مناصــب
الشــغل ،وفقـاً للقوانيــن الجــاري بهــا العمــل ،مــع بنــاء طمــوح المغــرب إلــى التموقــع ك َمصنــع أخضــر ،باعتمــاد صناعــة ذات
قيمــة مضافــة عاليــة ،مــن خــال إدمــاج هــذه االســتثمارات بدايــة مــن اآلن فــي إطــار أمثــل مــن المواءمــة مــع المواصفــات

األكثــر تقدمــا .كمــا يتعيــن وضــع إطــار مســتقطب لالســتثمارات والتمويــات الخضــراء يتيــح التوفــر علــى مناطــق

صناعيــة مــن «الجيــل الرابــع» ،يقودهــا فاعلــون بيئيــون قــادرون علــى دعــم جهــود الصناعييــن وتحســينها .وســيقدم هــؤالء

الفاعلــون الخبــرات والخدمــات الضروريــة لتأميــن مواكبــة األنشــطة القائمــة حتــى تكــون منســجمة مــع هــذا الطمــوح

المنشــود.
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رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

ولذلــك ،يقتــرح المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي أن يتــم تزويــد المناطــق الصناعيــة الكبــرى منــذ البدايــة
بالطاقــات المتجــددة وتجهيزهــا بمعــدات قــادرة علــى معالجــة النفايــات الغازيــة والســائلة والصلبــة .ويمكــن إنجــاز ذلــك

مــن قبــل الجهــة المكلفــة بالتهيئــة نفســها أو مــن قِ بــل فاعــل متخصــص ينبغــي االعتــراف بوضعــه ،بمــا يمكنــه ،مــن خــال

تفويــض مــن الســلطات المختصــة ،مــن إصــدار شــهادات المطابقــة للمواصفــات البيئيــة الالزمــة للمقــاوالت التــي تمــارس

نشــاطها بالمناطــق الصناعيــة التــي يقــدم فيهــا خدماتــه.

كمــا يمكــن فتــح المناطــق الصناعيــة القائمــة أمــام االســتثمار والتأهيــل مــن قِ بــل هــؤالء الفاعليــن المتخصصيــن فــي
المجــال البيئــي ،الذيــن ســيصبحون بمثابــة ال ُمحــا َور المفضــل للجهــات وللفاعليــن المكلفيــن بالتهيئــة ،بمــا يمكــن مــن

تبنــي الصناعــات القائمــة اليــوم لاللتزامــات القانونيــة المتعلقــة باحتــرام البيئــة ،بــكل ســهولة ودون أعبــاء مســطرية.
وبالتالــي ،فســتمر هــذه المناطــق الصناعيــة القائمــة مــن فتــرة انتقاليــة يجــب أن تحظــى خاللهــا بالمصاحبــة لتنتقــل بعــد
ذلــك تدريجيــا إلــى مســتويات متقدمــة علــى درب المطابقــة مــع المواصفــات البيئيــة المنشــودة.

والبــد فــي هــذا اإلطــار مــن التأكيــد علــى أن الفتــرة االنتقاليــة الكافيــة لبلــوغ مســتوى صناعــة خضــراء بشــكل شــامل ،قــد
تمتــد لبضــع ســنوات ستســتمر خاللهــا الصناعــات فــي تعزيــز إنتاجهــا بينمــا تتــم مواكبــة جهودهــا لاللتــزام بالمواصفــات
البيئيــة وفــق جــدول زمنــي يتــم إعــداده بصفــة تشــاورية وإقــراره بالتوافــق ،علــى مســتوى كل جهــة أو حتــى علــى مســتوى
مــا دون الجهــة ،بيــن المتدخليــن المعنييــن.

هيــئ المناطــق الصناعيــة وبالفاعــل البيئ ــي بمــا يتــاءم ومتطلبــات
بم ِّ
1313إح ــداث وضــع خــاص ُ
وصبغــة هــذه المناطــق
مــن أجــل االســتجابة لمتطلبــات تقليــص اآلجــال المتعلقــة بإقامــة الفاعليــن الصناعييــن لمشــاريعهم ،ومطابقــة المعاييــر

البيئيــة الجديــدة ،ومضافــرة الوســائل والتعاقــد مــع الجهــات والدولة ،يوصي المجلس بإحداث وضــع قانوني خاص يتعلق
بالفاعــل البيئــي و ُمه ِّيــئ المناطــق الصناع ّيــة ،مــع إمكانيــة الجمــع بيــن الصفتيــن .وسـيُ ْع َهد لهــؤالء الفاعليــن بمســؤولية

إقامــة منشــآت هــذه المناطــق الصناعيــة بــل وضمــان مطابقتهــا ألحــدث المواصفــات البيئيــة والصناعية .وسـيُنتدبون،
بحكــم وضعهــم ،لتمكيــن الفاعليــن الصناعييــن المتوفريــن علــى أنشــطة جاريــة مــن االســتفادة مــن الخدمــات المتعلقــة

بالمواكبــة والمســاعدة علــى إنشــاء المشــاريع الصناعيــة ،ثــم من شــهادات المطابقــة للمواصفات البيئية التــي يحتاجونها،
ممــا ســيتيح تســريع عمليــة إقامــة وحداتهــم الصناعيــة.

وســتتولى الســلطة المختصــة منــح الوضــع المتعلــق بهــؤالء الفاعليــن للتمكيــن مــن إرســاء قيــادةٍ عمليـ ٍـة ف ّعالــة .وهكــذا،
ـإن ال ُمه ِّيــئ الــذي يســتفيد مــن صفــة المنت ـ َدب هــذه ،ســوف يتم ّكــن فــي الوقــت نفســه مــن االضطــاع بــدور المح ّفــز
فـ ّ
والمسـ ِّرع لالســتثمار الصناعــي ،وســيضمن بالتالــي للفاعليــن مســتوى خدماتيــا يرقــى إلــى ُمســتوى أفضــل الممارســات
الدوليــة ،ويم ّكــن المقــاوالت الراغبــة فــي االســتقرار بالمنطقــة التــي يد ّبرهــا مــن شــهادات وامتيــازات أخــرى مخولــة
منس ـ ًقا للمنطقــة؛ علــى أن يتــم تحديــد األنشــطة الصناعيــة المســماة جاريــة بموجــب نــص تنظيمــي،
لل ُمه ِّيــئ بصفتــه ّ

باســتثناء تلــك التــي تتطلــب مرافــق وإجــراءات مراقبــة محــددة ،والتــي تظــل مــن اختصــاص الســلطات المختصــة فــي

هــذا المجــال وحدهــا .وبالنســبة للمنشــآت الكبــرى والتــي تتميــز بخصوصيــات معينــة ،فســيكون بمقــدور الفاعــل المعنــي
دعــم المســتثمر ومصاحبتــه فــي الحصــول علــى شــهادات المطابقــة.
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وســتمكن هــذه المنهج ّيــة مــن تبســيط العالقــة مــع الجهــة والدولــة وإرســاء عالقــة تعاقديــة معهمــا بكيف ّيــة تنافسـ ّية ،كمــا
ستســمح فــي الوقــت نفســه لــك ّل منطقــة صناع ّيــة علــى حــدة باالســتجابة للغايــة التــي أُنشــئت مــن أجلهــا .ولهــذا الغــرض،

وخاصــة مــا يتعلــق بخدمــات
ســيتم تفويــض عــدد مــن الصالحيــات للفاعــل ال ُمه ِّيــئ /المد ِّبــر للمناطــق الصناعيــة،
ّ
الجماعــات المحلّ ّيــة ،التــي ينبغــي َّأل يســتمر الصناعيــون فــي دفــع مقابلهــا مرتيــن (مــن خــال الضرائــب الجماعيــة
ومقابــل الخدمــات التــي يقدمهــا مد ِّبــر المنطقــة الصناعيــة).

وفــي الســياق نفســه ،ســيمكن الوضــع الخــاص المتعلــق بالفاعــل البيئــي مــن تطويــر هــذا القطــاع الواعــد الــذي مــن شــأنه
أ ْن يُتيــح تجميـ َع كلفــة االســتثمار التــي تكــون فــي الغالــب مرتفعــة جــدا ،فضــا عـ ْن اســتخالص المســتحقات مباشــرة مــن
الزبنــاء الموجوديــن فــي منطقــة الفاعــل البيئــي.

1414وضع حد لإلزدواجية اإلدارية في مجال قيادة االستثمارات ودعمها وتتبعها
فــي نفــس اإلطــار المتعلــق باالســتفادة المثلــى مــن إعمــال الجهويــة المتقدمــة ،ينبغــي أن تشــكل هــذه األخيــرة فرصــة

فريــدة إلرســاء آليــة لتبســيط منظومــة الحكامــة الوطنيــة لالســتثمار والتنميــة الصناعيــة؛ وقــد أســهم غيــاب هــذه اآلليــة

لحــد اآلن بشــكل بنيــوي فــي إضعــاف القــدرة التنافســية للمغــرب.

إن الحاجــة إلــى إرســاء تجانــس شــامل لالســتثمار ،الصناعــي وغيــر الصناعــي ،وانســجامه مــع السياســات العموميــة فــي

تنوعهــا وفــي تداخلهــا القــوي ،يقتضــي أن تكــون اآلليــة المؤسســاتية ،التــي تشــمل الوكالــة المغربيــة لتنميــة االســتثمارات
والصــادرات ،المعنيــة ليــس فقــط بتعزيــز االســتثمار بــل أيضــا وعلــى الخصــوص بتتبعــه ودعــم حســن ســيره ،تابع ـ ًة

لســلطة رئيــس الحكومــة ،بمــا يضمــن فعاليــة ونجاعــة هــذا االســتثمار وانســجام التدابيــر المتعلقــة بتحديــد نوعيتــه

وبتصنيفــه ضمــن المســتويين الوطنــي والجهــوي.

وفــي هــذا اإلطــار ،ومــن أجــل ضمــان التجانــس فــي مواكبــة الجهــات كــي تضطلــع بــدور الفاعــل الرئيســي فــي تنميــة
االســتثمارات ،الســيما الصناعيــة منهــا ،يوصــي المجلــس بالعمــل علــى تطويــر ،فــي إطــار مؤسســاتي شــامل ،المراكــز

الجهويــة لالســتثمار والوكالــة المغربيــة لتنميــة االســتثمارات والصــادرات ،فــي ضــوء التطــور الــذي ينبغــي أن تشــهده
هــذه األخيــرة .ومــن شــأن هــذه االلتقائيــة أن تســاهم فــي تلبيــة المطلــب المتكــرر فــي هــذا التقريــر كمــا فــي غيــره مــن

تقاريــر المجلــس القاضــي بخلــق تجانــس قــوي بيــن اإلســتراتيجية الوطنيــة وتنزيلهــا علــى الصعيــد الجهــوي ،وضمــان
تنميــة مندمجــة لالســتثمارات المحليــة واألجنبيــة .وبخصــوص قطــاع الصناعــة ،الســيما فــي مــا يتعلــق بتنظيــم العالقــة

مــع كبــار الفاعليــن الصناعييــن الدولييــن ،وأصحــاب الطلبيــات الشــاملة ،والمتدخليــن فــي سالســل القيــم ،يبــدو هــذا

التموقــع الجديــد ،المتمثــل فــي إرســاء تمفصــل قــوي بيــن الوكالــة المغربيــة لتنميــة االســتثمارات والصــادرات والجيــل

الجديــد للمراكــز الجهويــة لالســتثمار ،ضــرورة إســتراتيجية.

وبصفــة عامــة ،فــإن إعــادة التوجيــه الجاريــة لصالحيــات المراكــز الجهويــة لالســتثمار علــى صعيــد الجهــات ،مــن خــال

االنتقــال بهــا مــن هيــاكل موجهــة أساســا علــى الصعيــد العملــي لدعــم عمليــة إنشــاء المقــاوالت  -وهــي عمليــة ينبغــي أن

يضفــى عليهــا الطابــع الالمــادي علــى المــدى القصيــر -إلــى هيئــات مســؤولة عــن اســتقطاب االســتثمار ومواكبتــه  -بما في

ذلــك تيســير وتحســين ظــروف خلــق القيمــة المتأتيــة مــن هــذه االســتثمارات -ينبغــي أن يتــم فــي انســجام تــام مــع خارطــة
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الطريــق الجديــدة للوكالــة المغربيــة لتنميــة االســتثمارات والصــادرات ،بوصفهــا أداة لجــذب االســتثمارات وتيســيرها

وتتبعهــا علــى المســتوى الوطنــي.

IVIVتحريــر الطاقــات والمبــادرات وتشــجيع االســتثمار والرفــع مــن حجــم النســيج
الصناعــي
1515ضمــان االنفتــاح الفعل ــي لمجــال االس ــتثمار عل ــى فاعليــن صناعييــن بمؤهــات وتخصص ــات
والرفــع مــن القيمــة
جديــدة ،مــن أجــل زيــادة حجــم النســيج الصناعــي ،وتنويــع العــرض ّ
المضافــة
ـإن تطــور الصناعــة المغربيــة يتعثــر بســبب عائقيــن أساســيين.
كمــا تب ّيــن مــن التشــخيص الــذي تــم إنجــازه ســاب ًقا ،فـ ّ

فهــي مــن جهــة ،تعانــي مــن ضيْــق مجالهــا ،ومــن العــدد غيــر الكافــي للفاعليــن الصناعييــن ،ومــن ضعــف تنـ ّوع المنتجــات

المصنَّعــة ،وكــذا مــن التواضــع النســبي للقيمــة المضافــة المحل ّيــة .ومــن جهــة أخــرى ،فإنهــا تواجــه منافســة مــن جانــب
المنظــم الــذي يعمــل أساسـاً
َّ
الــواردات ،وهــي وضعيــة تزيــد مــن حدتهــا المنافســة غيــر الشــريفة مــن طــرف القطــاع غيــر

بــدون إلزاميــة دفــع الضرائــب وإعمــال المعاييــر واحتــرام الحقــوق االجتماع ّيــة .والحــال أ ّنــه إذا لــم يتــم العمــل بكيف ّيــة
ـإن البــاد لــن تتم ّكــن مــن رفــع التحديــات المتصلــة بالتقلبــات الصناعيــة علــى الصعيــد العالمــي ،ممــا
إراد ّيــة ومنســقة ،فـ ّ

قــد يفــوت عليهــا فرصــة بنــاء تنميتهــا علــى أســس متينــة ومســتدامة.

ولذلــك ،يوصــي المجلــس بالعمــل علــى مســتوى منــاخ األعمــال مــن أجــل تحريــر الطاقــات وفتــح مجــال االســتثمار أمــام

جميــع المبــادرات ،وخاصــة تلــك التــي يقودهــا فاعلــون صناعيــون بمؤهــات وتخصصــات جديــدة ،وبالتالــي ضمــان زيــادة

عــدد الفاعليــن الصناعييــن .وينبغــي أ ْن تــؤدي هــذه الزيــادة الك ّميــة والنوعيــة ليْــس إلــى تشــجيع تن ِْويــع العـ ْرض فحســب،
إن
وإنمــا ينبغــي أ ْن تصاحبهــا أيض ـاً عمليــة تحفيــز للقيمــة المضافــة المحليــة ،ودعــم تعزيــز محتواهــا التكنولوجــيّ .

طبيعــة هــذه التخصصــات الجديــدة التــي تحملهــا مقــاوالت صغيــرة جــدا ومقــاوالت صغــرى ومتوســطة ومقاولــون

ذاتيــون ،والتــي تركــز فــي معظمهــا علــى االبتــكار وتطويــر تنافســية شــمول ّية ،تتطلــب حمايــة اســتثماراتها مــن المنافســة
غيــر الشــريفة ،وتوفيــر منــاخ مــن التســهيالت والمواكبــة وتعزيــز القــدرات وخلــق الفــرص وولــوج األســواق ،بــدءا مــن ســوق

الصفقــات العموميــة .ويجــب أن تســهم هــذه األخيــرة فــي دعــم التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة للبــاد بشــكل أكبــر.

1616جع ــل تحس ــين الجاذبيــة ومنــاخ األعمــال أولويــة وطنيــة ،لالنتقــال مــن اقتص ــاد يغل ــب عليــه
مدمــج وأكث ــر إنتاجـ ًا للقيم ــة
الريــع إل ــى اقتص ــاد ِ
ـاب منــاخ أعمــال يضمــن الجاذبيــة والمرونــة ،ويدعــم تنافســية المقــاوالت الوطن ّيــة ،الســيما منهــا المقــاوالت
فــي غيـ ِ

الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة ،فســيتعذر تحقيــق هــدف التصنيــع الســريع كمــا ح ّددتــه رؤية المجلــس االقتصادي

واالجتماعــي والبيئــي.

وفــي هــذا الصــدد ،ينبغــي اإلشــارة إلــى أهميــة تفــادي المنطــق الــذي يجعــل مــن التصنيفــات الدول ّيــة المتعلقــة بمنــاخ

األعمــال نقطــة االنطــاق فــي عمليــة تحديــد اإلصالحــات وترتيبهــا مــن حيــث األولويــة ،واالســتعاضة عــن ذلــك بجعــل

هــذه التصنيفــات بمثابــة مؤشــرات لقيــاس نتائــج اإلصالحــات المنفــذة وأثرهــا.
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ولذلــك ،يوصــي المجلــس بالعمــل علــى تحقيــق خطــوة إضافيــة تكــون أكثــر أهميــة مــن حيــث األثــر والوقــع علــى منــاخ

األعمــال.

ومــن ثــم ،فيتعيــن علــى الســلطات العموميــة أن تضمــن وتحســن باســتمرار منــاخ األعمــال وأن تحــارب الفســاد بفعاليــة
وبالوســائل المناســبة .فالفســاد يعــد بالفعــل عائقــا كبيــرا أمــام تنميــة البــاد بشــكل عــام ،وأمــام االســتثمار بوجــه خــاص.
إن التنفيــذ الفعــال لإلســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد ،مــن خــال تفعيــل إطارهــا المؤسســاتي الخــاص بالحكامــة،
مــن أجــل القيــادة الصارمــة والتتبــع الدقيــق لإلنجــازات ،يعــد شــرطا أساســيا للحــد مــن هذه اآلفــة وتمكيــن الفاعلين ممن

ال يتوفــرون علــى مــا يكفــي مــن الصالحيــات ووســائل العمــل (مثــل الفاعليــن الصناعييــن ذوي المؤهــات والتخصصــات

الجديــدة) ،مــن االضطــاع بــدور رئيســي فــي زيــادة حجــم النســيج الصناعــي.

وفــي اإلطــار نفســه ،يظــل تعزيــز منــاخ األعمــال وتحســينه وضمــان اســتدامته رهينـاً بأولويــة مطلقــة تتمثــل فــي اإلصــاح

العميــق لقطــاع العدالــة ،مــن أجــل ضمــان الشــفافية واألمــن القانونــي لفائــدة الفاعليــن.

ـب
وكمــا تــم التأكيــد علــى ذلــك ســالفا ،فـ ّ
ـإن توفيــر منــاخ أعمــال يشـ ّ
ـجع علــى الرفــع مــن حجــم النســيج الصناعــي ،يتطلّـ ُ
وضــع آليــة واضحــة كفيلــة بالوقــوف علــى العقبــات التــي تعتــرض المقــاوالت
مقاربــة شــمول ّية ومتجانســة ترمــي إلــى ْ
الصغيــرة جــدا والمقــاوالت الصغــرى والمتوســطة ،التــي تتوفــر بطبيعــة الحــال علــى إمكانــات تقــ ّل عــن إمكانــات

المقــاوالت الكبــرى ،وبتحديــد أفضــل الممارســات الدوليــة مــن أجــل حـ ّل مشــاكل الفئــة األولــى استئناســا بتجــارب الفئــة

ـاص مــن أجــل المســاهمة الجماعيــة فــي عمليــة هيْكلــة
الثانيــة .ويتطلــب هــذا األمــر تعبئــة قويــة جــدا تشــرك القطــاع الخـ ّ

النســيج الصناعــي.

وبالتالــي ،فــا بـ ّد مــن تطويــر بيئــة شــاملة بهــدف توفيــر الدعــم الــازم للمقــاوالت الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة

فــي جميــع مراحــل تط ّورهــا :تقديــم خدمــات استشــارية وتوجيهيــة ،توفيــر المــوارد والكفــاءات ،تركيــب التمويــات
والولــوج إليهــا ،التمو ُقــع والولــوج إلــى األســواق.

وخاصــة علــى صعيــد الصــورة المك َّونَــة عــن المغــرب باعتبــاره بلــداً يعانــي مــن عوائــق
أمــا مســألة تحســين الجاذبيــة،
ّ

اإلجــراءات اإلداريــة والزبونيــة واقتصــاد ال ّريْــع واالمتيــازات (بمــا فيهــا االمتيــازات القانونيــة) وتضــارب المصالــح،

مســتعجلة.
وضعــف التنظيــم ،ونقــص الشــفافية ،فإنــه ينبغــي االنتقــال بهــا إلــى مســتوى يجعــل منهــا أولويــة وطنيــة
َ

نســقة بمــا يمكــن مــن تنفيــذ برامــج ومبــادرات تــروم
وبالتالــي ،فيجــب مواجهــة المشــكل ومعالجتــه معالجــة شــمولية و ُم َّ

تطهيــر منــاخ األعمــال مــن كل الممارســات التــي تســيء إلــى صــورة المغــرب.

ـإن االنتقــال مــن اقتصـ ٍـاد يهيْمــن عليــه ال ّريــع إلــى اقتصــاد أكثــر إنتاجـاً للقيمــة وأكثــر إدماجــا ،يســتدعي توفيــر
ومــن ثــم ،فـ ّ
إطــار قانونــي وتنظيمــي يضمــن الشــفافية ويم ّكــن مــن تنظيــم المجــال االقتصــادي ،ويحميــه مــن المخاطــر الناجمــة

عــن وضعيــات تضــارب المصالــح ،والمرتبطــة علــى وجــه الخصــوص بتراكــم المســؤوليات السياســ ّية والمســؤوليات
والمصالــح االقتصاديــة.4

 - 4جتمع العديد من الدراسات والتقارير الوطنية والدولية على نفس التشخيص :مناخ أعمال يتسم بانخفاض مستوى األخالقيات والشفافية؛ وانتشار الريع ،وتفشي
الفساد…
 -دراسة معهد العالقات الدولية واإلستراتيجية  ،2017حول صورة ونظرة اململكة عبر العالم ويف أعني مواطنيها أنفسهم -
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1717إصــاح النظــام الضريبــي لضمــان التجانــس والوضــوح والتخلــص مــن االســتثناءات غيــر
المنتجــة مــن أجــل دعــم االســتثمار المنتــج للقيمــة المضافــة الوطنيــة ولفــرص الشــغل
ال بــد مــن التذكيــر بــأن المجلــس كان قــد اقتــرح ،فــي إطــار تقريــره عــن «النظــام الضريبــي ،دعامــة للتنميــة االقتصاديــة

واالجتماعيــة» الــذي صــدر فــي  ،2012مجموعــة مــن التوصيــات التــي ال تــزال تحتفــظ براهن ّيتهــا ،والتــي مــن شــأن

ترجمتهــا إلــى تدابيــر تتماشــى مــع روح الشــمولية والتجانــس التــي ميــزت التقريــر المذكــور ،أن تحــدث أثــرا قويــا ،الســيما

علــى التنميــة الصناعيــة التــي ينشــدها التقريــر.

ويقتضــي المحــور الضريبــي كك ّل إطــاق ديناميــة ثالثيــة بهــدف تحقيــق نتائــج ذات آثــار مباشــرة تعطــي دفعــة جديــدة
للصناعــة بشــكل خــاص ،ولالقتصــاد الوطنــي المنتــج للقيمــة المضافــة وفــرص الشــغل ،بصفــة عامــة .ولتحقيــق ذلــك،
الملحــة المتعلقــة بالتجانــس والوضــوح ،ثــم يســتجيب لضــرورة الترشــيد
ـتجيب للحاجــة
يتع ّيــن فــي المقــام األ ّول أ ْن يسـ
َ
ّ
ووضــع حـ ّد لالســتثناءات التــي لـ ْم تنتُـ ْج عنهــا اآلثــار المنت ََظـ َرة (وظلــت مســتمرة مــع ذلــك) ،وأخيــراً ينبغــي أن يســتجيب

ـوي.
ـزي إزا َء االســتثمار الصناعــي المو ِّلــد لالبتــكار والعــرض َذ َو ْي محتــوى تكنولوجــي قـ ّ
المحــور الضريبــي لمنطــق تحفيـ ّ

ومــن جهــة أخــرى ،علــى المنظومــة الضريبيــة الوطنيــة أن تتجنــب ،فــي ســعيها نحــو االســتجابة للمشــاكل الظرف ّيــة

المتعلقــة بتحقيــق تــوازن الماليــة العموم ّيــة ،الوقــوع فــي انعــدام الرؤيــة الواضحــة الناجــم عــن خلــق عــدد كبيــر مــن
االقتطاعــات والرســوم شــبه الضريبيــة.

ـمولي مــع
وهكــذا ،فــإن المجلــس يعتبــر ّ
أن السياســة الضريبيــة للبــاد ينبغــي أن تنخــرط فــي إطــار تكامــل وتجانــس شـ ّ
ســائر السياســات العموم ّيــة األخــرى .فهــي تشـ ّكل إحــدى الرافعــات األساسـ ّية التــي مــن شــأنها المســاهمة فــي تحقيــق

التنميــة السوســيو-اقتصادية بصفــة عامــة .وفــي هــذا الصــدد ،وبالنظــر إلــى الــدور الــذي يجــب أ ْن تضطلــع بــه الصناعــة
فــي التنميــة التــي يســعى المغــرب إلــى تحقيقهــا ،فإ ّنــه يجــب تطويــر النظــام الضريبــي مــن أجــل دعــم الرؤيــة الحاليــة.
لذلــك ،ينبغــي:

■ ■وضــع حـ ّد لمجمــل االســتثناءات ولمواطــن ال ّريــع والنفقــات الضريبيــة ،التــي توظــف كرافعــة للتحفيــز االقتصــادي،
مــع اســتثناء تلــك التــي تضمــن إنتاجــا أفضــل للقيمــة ،وخلــق مناصــب الشــغل ،لكــن دون تشــجيع أشــكال جديــدة
مــن الريــع أو التضييــق علــى جوانــب مــن االقتصــاد الوطنــي.

وفي هذا الشأن ،ولضمان نجاعة فعل ّية ،ينبغي وضع أمد زمني للنفقات الضريب ّية وتقييمها:
●في المرحلة األولى (مرحلة التصميم) ،قبل الدخول ح ّيز التنفيذ ،بهدف االستباق  /تو ّقع النتائج؛
ٍ
آلليات لقياس األثر تكو ُن محددة سلفا؛
●ف ْور اعتمادها وطيلة الفترة ،وفقا
●فيما بعد ،للتأ ّكد م ْن تحقيق األهداف المنتظرة طيلة الفترة.
المعدلــة المتعلقــة بالتحفيــزات الضريبيــة ،وهــي قيــد التطبيــق بالفعــل ،وذلــك مــن خــال
■ ■ينبغــي تدقيــق المقاربــة
َّ

اســتهداف الجهــات ،أو حتــى المســتوى «الترابـ ّـي» ،بمــا يدعــم تمييــزا إيجابيــا يــروم تــدارك الفــوارق /التفاوتــات

المرتبطــة بعوامــل جغرافيــة أو تاريخيــة علــى صعيــد التنميــة الجهويــة .وبالتالــي ،يتع ّيــن أ ْن تكــون التحفيــزات
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قابلــة للتعديــل ،تبعـاً لتطــور وتحقيــق أهــداف التنميــة السوســيو -اقتصاديــة ،وأن تكــون أقــوى فــي الجهــات التــي
تكــون فــي حاجــة إلــى مزيـ ٍـد مــن التــدا ُرك .لذلــك يتع ّيــن أ ْن تشــمل هــذه التحفيــزات ،فــي المقــام األ ّول ،الضرائــب

والضريبــة علــى الشــركات) بــدال مــن تلــك المتعلقــة
المرتبطــة بالرأســمال وبالشــغل (الضريبــة علــى ال ّدخــل
ّ
(الضريبــة علــى القيمــة ال ُمضافــة) التــي تتطلــب حيــاداً مــن خــال تــداول المنتجــات االســتهالكية.
باالســتهالك
ّ
وبالتالــي ،ينبغــي اعتبــار الصناعــة المنتِجــة للقيمــة المضافــة المحليــة قطاعــا رئيســيا مــن بيــن القطاعــات المنتِجــة
التــي يتع ّيــن أ ْن تســتفيد مــن التشــجيع ومــن التدابيــر الضريبيــة ال ُم َو َّضبَــة.

ـإن الغايــة هــي الوصــول إلــى تحقيــق منطــق الضريبــة التدريجيــة ،كوســيلة
■ ■واســتمراراً لهــذا التحفيــز المــزدوج ،فـ ّ
َّ
المنظــم أكثــر جاذبيــة
لدعــم كتلــة المقــاوالت المتوســطة والصغــرى والصغيــرة جــدا ،وضمــان جعــل القطــاع
للفاعليــن فــي القطــاع غيــر المنظــم .وفــي األخيــر ،ينبغــي أ ْن يصبــح هــذا التــد ّرج وســيلة لضمــان المزيــد مــن
اإلنصــاف والتضامــن الضريبــي لفائــدة المقــاوالت الصغــرى والمتوســطة.

■ ■وأخيــرا ،ومــن أجــل تحفيــز االســتثمار الصناعــي علــى المــدى الطويــل ،يتعيــن تشــجيع العمليــات الراميــة إلــى
حصــة األربــاح التــي يُعــا ُد اســتثمارها.
تســريع تطويــر المقــاوالت الصناعيــة ،عبْــر تطويــر اإلعفــاء مــ ْن ّ

الصناعي،
وبشــكل أعــم ،فاألمــر يســتدعي االنخــراط فــي منظــور يهــدف إلــى حماية االســتثمار ،السـ ّيما االســتثمار
ّ
أي انعكاســات ضريبيــة (االســتثمار ،زيــادة رأس المــال ،نقــل وتفويــت األســهم دون زائــد القيمــة ،إدمــاج
مــن ّ

المحصــل عليهــا أكثــر مــن توجيههــا نحــو االســتثمار.
األصــول )...وتوجيــه الضريبــة نحــو النتيجــة
َّ

وعلــى نفــس المنــوال ،ينبغــي أن تخضــع الضرائــب المحليــة إلصــاح عميــق ،بحيــث تضمــن التبســيط والوضــوح
والمالءمــة والتجانــس علــى المســتوى الداخلــي ومــع النظــام الضريبــي الوطنــي ،وتوفــر بالتالــي الجاذبيــة والتيســير

لفائــدة الفاعليــن والمســتثمرين ،وذلــك مــع الحــرص علــى المحافظــة علــى اإليــرادات المحققــة للجماعــات المحلية

وتعزيزها.

وفــي هــذا اإلطــار ،ودائمــا مــن أجــل حمايــة االســتثمار وأداتــه المنتِجــة مــن االنعكاســات الضريبيــة ،فــإن الضريبــة

المهنيــة («الباتنتــا») تتعــارض مــع هــذا المنطــق ويجــب التخلــي عنهــا وتعويــض المداخيــل المتأتيــة منهــا بمصــادر

أخرى.

■ ■لذلــك ،يوصــي المجلــس بالعــودة إلــى اعتمــاد االحتيــاط مــن أجــل االســتثمار كأداة ُمحدِ ثــة للديناميــة االقتصاديــة

وحافــز كبيــر لتعبئــة االســتثمار الصناعــي بشــكل مســتمر ،بمــا يكفــل المحافظــة علــى التأهيــل التكنولوجــي

والتنافســي المســتمر لــأداة الصناعيــة ،التــي أصبحــت ضــرورة حتم ّيــة أكثــر ممــا مضــى.

■ ■كمــا أ ّنــه مــن المهــم أيضــا ضمــان حيـ ٍـاد حقيقـ ّـي للضريبــة علــى القيمــة المضافــة ،بــدءا باإلعفــاء أو ،إن تعــذر ذلــك،

ـوري للضريبــة علــى القيمــة المضافــة علــى االســتثمار .وهــذا لــه تأثيــر مباشــر
فيتــم اللجــوء إلــى االســترجاع الفـ ّ

علــى ســامة الوضعيــة الماليــة الصافيــة للمقــاوالت الصناعيــة ،ممــا يتيــح لهــا االنخــراط فــي دينام ّيــة حميــدة،
والتأثيــر علــى ُمناوليهــا فــي مــا يتعلــق بآجــال األداء.
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ـإن الثــورة
■ ■وإذا كان البحــث والتطويــر واالبتــكار دائمــا بمثابــة دعامــات ها ّمــة لتحقيــق تنافســية اإلنتــاج الصناعــي ،فـ ّ
أي إســتراتيجية تنمو ّيــة .وبالتالــي ،يغــدو إحــداث قــرض
الصناعيــة الرابعــة تجعــل منهــا مك ّونــا ال غنــى عنــه فــي ّ

ملحــة ينبغــي أن تقتــرن بآليــات أخــرى لدعــم االبتــكار والبحــث
ضريبــي
مخصــص للبحــث والتطويــر ضــرورة ّ
ّ
ّ
والتطويــر.

وينبغــي لهــذا التطــور الضريبــي ،المقتــرن بسلســلة مــن أدوات قيــاس المصاحبــة ،تشــمل ضمانــات عموم ّيــة تسـ ّهل

الولــوج إلــى التمويــل ،وولوجــا تفضيليــا بالنســبة للمقــاوالت الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة المبتكِ ــرة فــي
وخاصــة فــي
مجــال الصفقــات العموم ّيــة ،أ ْن يكــو َن بمثابــة مح ِّفـ ٍـز علــى ال ّرفــع مــن حجــم الفاعليــن الصناعييــن،
ّ
بعــض القطاعــات ذات المكونــات القويــة فــي مجالــي التكنولوجيــا واالبتــكار.

1818اعتمــاد سياس ــة وطنيــة فاعلــة ومتناس ــقة ف ــي مجــال االبتــكار واليقظــة اإلس ــتراتيجية ،مــن
أج ــل صناعــة وطنيــة تدمــج االتجاهــات القويــة وتتموقــع عل ــى نح ــو مس ــتدام ف ــي سالس ــل
اإلنتــاج العالميــة
إن مراعــاة التحــوالت واســتباق التغيــرات يســتدعيان إعمــال بُ ْع ـ َدي اليقظــة اإلســتراتيجية واالبتــكار اللذيــن يتطلبــان
تنظيم ـاً شــبكياً بهــدف دعــم الرؤيــة التــي تدمــج البعديــن الزمنيين:المــدى القصيــر والمديــان المتوســط  /الطويــل.
 أإرساء سياسة وطنية لليقظة اإلستراتيجيةتقتضــي مواكبــة تنفيــذ إســتراتيجية التنميــة الصناعيــة وفق ـاً للرؤيــة ذات الصلــة إرســاء سياســة وطنيــة أقــوى وأكثــر

تناســقا فــي مجــال اليقظــة اإلســتراتيجية بهــدف الرفــع بشــكل كبيــر مــن قــدرات البــاد علــى االســتباق ،بمــا يكفــل
اإلعــداد األمثــل للجامعــات والمقــاوالت والكفــاءات لمهــارات ومهــن المســتقبل ومواكبتهــا مــن أجــل اســتيعاب واســتباق

التطــورات الجاريــة والتطــورات التــي تتشــكل فــي عالــم الصناعــة ومحيطهــا.

وبالنظــر إلــى الرهانــات القائمــة ،ينبغــي إرســاء تبــادل منظــم للمعلومــات بيــن خاليــا اليقظــة القائمــة والقطاعــات

المعنيــة ،ممــا يســتدعي مــن القطــاع الخــاص العمــل علــى أن يكــون أكثــر تنظيمــا وأن يمتلــك الوســائل التــي تمكنــه مــن
إدمــاج عمليــة التبــادل هــذه وتدبيرهــا.

وإذا كانــت التوصيــة باعتمــاد مقاربــة اليقظــة اإلســتراتيجية قــد تمــت بقــوة فــي المرحلــة الســابقة ،الســيما فــي التقاريــر
الســابقة للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،فــإن الجميــع مقتنــع اليــوم بأنهــا أضحــت أمــراً أساســيا مــن أجــل

إعــداد المغــرب لمواجهــة الرهانــات المتعلقــة بالثــورة الصناعيــة الرابعــة .ومــن هنــا جــاءت التوصيــة باإلســراع بإرســاء
سياســة لليقظــة اإلســتراتيجية تكــون موحــدة للفاعليــن واألنشــطة ومنتظمــ ًة فــي إطــار شــبكة ومرتكــزة علــى النــواة

األساســية التــي وضعتهــا وزارة الصناعــة والتجــارة واالســتثمار واالقتصــاد الرقمــي .ويجــب َم ْأ َس َســة اإلطــار المتعلــق

بالتنســيق وانتظــام المبــادالت وطــرق الدعــم والتواصــل داخــل الشــبكة.

واســتكماالً لهــذا المجهــود ،ينبغــي تكثيــف وتعزيــز السياســة المتعلقــة بمكافحــة الجريمــة اإللكترونيــة ،مــع إقامــة جســر
قــوي بيــن المؤسســة المســؤولة عــن هــذا المجــال  -الخاضــع حاليــا لوصايــة كل مــن وزارة الصناعــة والتجــارة واالســتثمار

34

ٍ
تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية ُم َّطرِ دةٍ و ُمدمِ ٍ
ومستدامة
جة

واالقتصــاد الرقمــي والــوزارة المنتدبــة المكلفــة بــإدارة الدفــاع الوطنــي  -والقطــاع الخــاص لمنــع وتفــادي الهجمــات التــي

يمكــن أن تضعــف المقــاوالت.

وينبغــي للمغــرب أن يعمــل علــى تعزيــز حضــوره داخــل اللجــان التقنيــة للتقييــس (مثــل المنظمــة الدوليــة للتقييــس) وأن
يســتمد مــن منهجيــة اليقظــة اإلســتراتيجية سياسـ ًة للتأثيــر لتمكينــه مــن أن يصبــح منتجـاً وفــي نهايــة المطــاف واضعـاً
للمواصفــات القياســية ،مــن خــال حضــور مؤسســاتي داخــل تلــك اللجــان .ويجــب أن يكــون وضــع المواصفــات القياســية
واعتمادهــا وتعزيزهــا نابعـاً مــن إســتراتيجية للتأثيــر ولحمايــة الســوق الوطنيــة ولتنميــة القــدرات علــى اختــراق األســواق
الدولية.

الصناعي
جع ل البحث واالبتكار في صلب عملية التطوير
 ب ّْ
ال يمكــن تحقيــق األهــداف المنشــودة لخلــق ديناميــة جديــدة للتنميــة الصناعيــة تتــاءم بشــكل تــام مــع التحـ ّوالت الدوليــة،

دون إحــداث تغييــر جــذري فــي سياســة االبتــكار والبحــث والتطويــر ،التــي ترتبــط بكيف ّيــة مباشــرة باإلنتــاج الصناعــي.
ويتعيــن علــى المقــاوالت ،بشــكل فــردي أو جماعــي ومــن خــال تنظيماتهــا المهنيــة ،أن تدمــج بصــورة قويــة هــذا

الب ُعــد الــذي بــات يكتســي اليــوم أه ّم ّيــة كبــرى مــن أجــل تطويرهــا واســتدامة تموقعهــا فــي األســواق .كمــا يتع ّيــن علــى
الدولــة أ ْن تضطلــع بدورهــا اإلســتراتيجي فــي تشــجيع مختلــف األوراش ذات الصلــة ودعمهــا .ومــن أجــل ضمــان هــذا

التموقــع داخــل أســواق اإلنتــاج الصناعــي الوطنــي ،يجــب الرفــع بشــكل كبيــر مــن ميزانيــة الدولــة ،وميزانيــة المقــاوالت

والموج َهــة للصناعــة بالخصــوص.
المخصصــة للبحــث والتطويــر،
َّ

ـس بتشــجيع الجامعــات ودعمهــا إلنجــاز أنشــطة البحــث واالبتــكار باعتبارهــا عنصــرا إســتراتيجيا
كمــا يوصــي المجلـ ُ

للتنميــة السوســيو-اقتصادية للبــاد ،مــن أجــل إحــداث منظومــات تشــجع المقــاوالت الوطنيــة علــى اإلنتــاج ذي القيمــة
المضافــة العاليــة.

وعــاوة علــى ذلــك ،يجــب أ ْن توضــع مســألة الوســائل التــي يتعيــن منحهــا للجامعــات ولمراكــز البحــث إلرســاء ثقافــة

حقيقيــة لالبتــكار ،فــي مقدمــة األولويــات اإلســتراتيجية المتعلقــة بدعــم النســيج اإلنتاجــي المغربــي مــن خالل االســتفادة

مــن مزايــا الثــورة الصناعيــة الرابعــة .وفــي هــذا اإلطــار ،يوصــي المجلــس بتشــجيع الربــط الشــبكي للبحــث علــى
المســتوى الوطنــي ،قصــد تمكيــن الجامعــات مــن ترشــيد اســتغالل مواردهــا الماليــة والماديــة والبشــرية وضمــان تعزيــز
إنتاجهــا العلمــي والرفــع مــن قدرتهــا علــى جــذب المواهــب .وفــي هــذا الصــدد ،ينبغــي تطويــر المهــا ّم والميزانيــات

المخصصــة للمركــز الوطنــي للبحــث العلمــي والتقنــي -المنخــرط فعليــا وبشــكل ج ّيــد علــى صعيــد الشــبكات العالم ّيــة
ّ

كمنســق للبحــث علــى الصعيــد
للبحــث -بكيف ّيــة ملموســة ،حتــى يتســنى لهــذه المؤسســة أ ْن تضطلــع بدورهــا الكامــل
ْ
ّ
الوطنــي .كمــا ينبغــي تشــجيع التفاعــل اإليجابــي مــع مق ّدمــي التكنولوجيــا مــن أجــل اإلنجــاز التقنــي لهــذا الربــط الشــبكي،
مــع الحــرص بطبيعــة الحــال علــى ضمــان حمايــة المعطيــات وســامتها.

وبالنظــر إلــى أهميــة القــدرات االســتباقية فــي تطويــر اإلســتراتيجية الصناعيــة المســتهدفة ،ينبغــي علــى الدولــة أن

تشــجع الرفــع مــن هــذه القــدرات لــدى الفاعليــن العمومييــن والخــواص فــي مجــال االنتقــال البيئــي ،والثــورة التكنولوجيــة،

والطاقــة ،والمجــال الرقمــي ،والطاقــات المتجــددة ،والروبوتــات ،وتكنولوجيــا النانــو ،وغيرهــا.
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وفــي مــا يخــص الملكيــة الصناعيــة التــي ينبغــي أن تواكــب االســتثمار فــي البحــث والتطويــر واالبتــكار الصناعــي ،يتعيــن

بــذل الجهــود فــي مجــال اإلرشــاد واإلعــام والمواكبــة مــن أجــل تحســيس المقــاوالت بشــأن قدرتهــا وأهميــة حمايــة
نفســها علــى الصعيــد الدولــي .كمــا ينبغــي إحــداث تحــول جــذري ،كمـاً وكيفـاً ،فــي سياســة االبتــكار والبحــث والتطويــر

المرتبطــة ارتباطــا مباشــرا باإلنتــاج الصناعــي.

1919تشجيع إحداث أدوات جديدة كفيلة بتوفير العقار الصناعي بأسعار تنافسية
الخاصــة المرتبطــة بقطــاع الصناعــة ،الســيما
ســعياً إلــى التم ّكــن مــن االســتجابة إلــى ح ـ ّد مــا للحاج ّيــات التمويليــة
ّ

للمشــاكل المســتمرة المتعلقــة بتعبئــة العقــار والممتلــكات والمبانــي والتجهيــزات الصناعيــة ،يوصــي المجلــس بتشــجيع
إحــداث أدوات ماليــة تم ّكــن مــن توفيــر عقــار صناعـ ّـي بأســعار تنافســية ،فــي إطــار الملْك ّيــة أو الكــراء.

ويُع ـ ّد البعــد المتعلــق بتوســيع مجــال كــراء المحــات الصناعيــة أمــرا أساس ـ ّيا مــن شــأنه أن يمكــن مــن تكثيــف نســيج

المقــاوالت الصناع ّيــة الصغــرى والمتوســطة والمقــاوالت الصغيــرة جـ ّدا التــي تحتــاج إلــى تكريــس وســائلها آلليــة اإلنتــاج

توســع ّية ضمــن آجــال ال تؤثــر علــى التنافسـ ّية.
بــدل اقتنــاء العقــار .كمــا سيســمح ذلــك لبعــض الفاعليــن بالقيــام بعمليــات ّ
ومــن بيــن التدابيــر الملموســة التــي يمكــن اتخاذهــا ،توســيع ومالءمــة إطــار هيئــات التوظيــف الجماعــي العقــاري 5ليشــمل

الصناعــي ،مــن أجــل تمتيعــه بنفــس االمتيــازات التــي تتمتّــع بهــا هــذه الهيئــات .ويتعلــق األمــر بالخصــوص
القطــاع
ّ

الضريبــي الدائــم علــى األربــاح الناتجــة عــ ْن كــراء األراضــي أو المبانــي المخصصــة
باألحــكام المتعلقــة باإلعفــاء
ّ

لالســتعمال الصناعــي ،والتــي مــن شــأنها أن تزيــد مـ ْن جاذبيــة هــذا النــوع مــن المنتجــات .وفــي الوقــت نفســه ،ومــن أجــل

تلبيــة نفــس الحاجــة المتعلقــة بال ّرفــع مــن التمويــل لفائــدة قطــاع الصناعــة ،يوصــي المجلــس باعتمــاد تخفيــض ضريبـ ّـي
مــن أجــل التعويــض ع ـ ْن عــدم اســتهالك األراضــي الصناعيــة.

2020تعزيــز الول ــوج إل ــى التمويــل ،وتشــجيع رأســمال التنميــة ،وتحس ــين الخزينــة الماليــة ،وإنعاش
هامــش ربــح المقاوالت
أن الولــوج إلــى التمويــل يظ ـ ّل مرتبطــا أساســا بالرهــن العقــاري ،فإ ّنــه يتعيــن العمــل علــى تعديــل اإلطــار
بالنّظــر إلــى ّ
الكرائــي ،مــن أجــل الســماح ،حتــى فــي إطــار هــذا النمــوذج ،بتوفيــر األمــن والضمانــات
القانونــي المتعلــق بالنظــام
ّ

للجهــات المانحــة ،وبالتالــي تعزيــز قــدرات تنفيــذ مشــاريع المســتثمرين المعنييــن.

وعــاوة علــى ذلــك ،يوصــي المجلــس بتعزيــز شــفاف ّية المقــاوالت الصناعيــة ،ووضــع نظــام للتصنيــف متعلــق باألســواق
موحــدة يمكــن أن تســتعملها األبنـ ُ
ـاك
الماليــة ،وتغطيــة نطــاق عمــل المقــاوالت ،مــن خــال نظــام تنقيــط عبْــر إقامــة شــبكة ّ

كذلــك مــن أجــل تحســين منظورهــا للمخاطــر.

وباإلضافــة إلــى ذلــك ،وبالنســبة للمســتثمر الــذي تعتبــر مخاطرتــه مســألة إيجاب ّيــة ،فإنــه يمكــن ضــخّ جــزء مــن األمــوال

مــن صناديــق االدخــار الجماعـ ّـي (هيئــات التوظيــف الجماعــي للقيــم المنقولــة أو غيرهــا) أو مــن أمــوال تق ّدمهــا أطــراف
بحصــة يتــ ّم تحديدهــا .ومــن شــأن ذلــك أن يجلــب
مؤسســات ّية ،كمــا هــو الشــأن بالنســبة لســندات الخزينــة ،وذلــك
ّ

رأســمال الجــودة للمقــاوالت وأن يعمــل علــى تشــجيع التصنيــف.
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ٍ
تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية ُم َّطرِ دةٍ و ُمدمِ ٍ
ومستدامة
جة

وأخيــراً ،فــي مــا يتعلــق بمكتــب القــرض ،فــإن شــفافية القطــاع االقتصــادي تفتــرض أ ْن يتو ّفــر الفاعلــون علــى المعلومــات

الخاصــة بالمقاولــة إلــى المعن ّييــن بهــا ،وعــدم تركهــا حبيســة األبنــاك وحدهــا.
الكافيــة .وينبغــي إيصــال المعلومــة
ّ

الر ْق َمنَ ة محور ًا أساسي ًا لتطوير الصناعة
2121جعل َّ
تماشــيا مــع االتجاهــات العالميــة والتوجهــات التــي تدعــو إليهــا الصناعــة الوطنيــة ،يتعيــن ضمــان بيئــة مواتيــة للصناعــة

مــن أجــل تحقيــق تقاربهــا الرقمــي ،بمــا يكفــل بنــاء صناعــة متصلــة .واســتنادا إلــى وكالــة التنميــة الرقميــة التــي أحدثــت
مؤخــرا ،يتع ّيــن جعــل عمل ّيــة ال َّر ْق َمنَــة محــورا مركزيــا لتطويــر الصناعــة فــي المغــرب .وبالتالــي ،مــن الضــروري علــى وجــه

الموج َهــة للصناعــة .ويشــمل ذلــك بطبيعــة
الخصــوص مراعــاة العالقــة القويــة بيــن الروبوتــات والرقمنــة والخدمــات
َّ
الحــال مواصلــة األوراش المتعلقــة بــاإلدارة اإللكترونيــة لفائــدة جميــع الخدمــات الالزمــة لالســتثمار والتنميــة والتســيير،
بهــدف التّوجــه نحــو تبســيط العمليــات وضمــان شــفافية اإلجــراءات وإضفــاء الطابــع الالمــادي الكامــل عليهــا.

أن وزارة الصناعــة والتجــارة واالســتثمار واالقتصــاد الرقمــي قــد قامــت بخطــوة أولــى ها ّمــة تتجلّــى
ـجل المجلــس ّ
ويسـ ّ
رهــن إشــارة العمــوم والمتصفّحيــن قاعــدة المعطيــات المتعلقــة بالعقــار المتو ّفــر فــي مختلــف المناطــق
فــي وضعهــا ْ
الصناعيــة ،6األمــر الــذي يلبــي بالخصــوص حاجيــات المســتثمرين الوطن ّييــن والدولييــن ،ويم ّكنهــم مــن دراســة إمكانيــة

إنشــاء مقاوالتهــم.

غيــر أنــه إضافــة إلــى هــذا المطلــب المتعلــق بالشــفافية الــذي يقــوم علــى الرقمنــة والتــي انطلــق ورش العمــل بهــا ،فإنــه
ينبغــي بالمــوازاة مــع ذلــك إطــاق سياســة واســعة إلضفــاء الطابــع ّ
اللمــادي علــى العمليــات اإلدار ّيــة ،وذلــك بهـ ِ
ـدف
اإلزالــة التدريج ّيــة للعوائق-الملحوظــة والفعليــة -المتصلــة باالســتثمار فــي قطــاع الصناعــة.

ـزي المالئــم للنهــوض
ـروري إطــاق عمل ّيــة تفكيــر شــمول ّية حــول اإلطــار التحفيـ ّ
وباإلضافــة إلــى اإلدارة الرقم ّيــة ،مــن الضـ ّ

توجــه المغــرب فــي مــا يتعلــق بالوضعيــة
بالمكــون الرقمــي ،بمشــاركة قويــة وواســعة مــن القطــاع الخــاص ،بهــدف تحديــد ّ

الصناعيــة الرقم ّيــة .وينبغــي أ ْن يتنــاول هــذا التفكيــر الشــمولي مناقشــة موضوعــات تكتســي أه ّم ّيــة كبــرى مثــل اليقظــة

اإلســتراتيجية للمقــاوالت ،وضريبــة رأســمال االســتثمار ،ونوع ّيــة دعــم األوراش الرقم ّيــة ،فضــا عــن اإلطــار العــام

لجاذبيــة المغــرب بوصفــه «قطبــا إفريقيــا» للكفــاءات الرقميــة.

وينبغــي أن يشــكل االســتثمار والتنميــة فــي المجــال الرقمــي مــن أجــل الصناعــة علــى وجــه الخصــوص وجميــع المجــاالت
االقتصاديــة والمجتمعيــة ،بصفــة عامــة ،ورشــا إســتراتيجيا لتنميــة البــاد .فهــو يتعلــق بالمســتقبل االقتصــادي للمغــرب

وســيادته الرقميــة.

2222تشجيع تطوير مسلك هندسة وطنية في خدمة األداء الصناعي
أن الرفــع مــن حجمــه يتطلــب توســيعا وتطويــرا أكبــر علــى مســتوى العــرض فــي
يُبـ ِـرز تحليــل النســيج الصناعــي الوطنــي ّ
مجــال الهندســة الصناعيــة ،وعلــى األخــص علــى مســتوى مكاتــب االستشــارة الكفيلــة بمصاحبــة المقــاوالت الصناعيــة

أن المجموعــات الكبــرى تط ـ ّور هــذا النــوع مــن
الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة .ونالحــظ اليــوم ،مــن ناحيــةّ ،
 - 6ميكن االطالع عليها يف الرابط التاليhttp://www.zonesindustrielles.ma :

37

رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

القــدرات علــى الصعيــد الداخلــي ،أو تلجــأ إلــى الخبــرة الدوليــة ،أو حتــى إلــى إنشــاء مقــاوالت مشــتركة؛ ومــن ناحيــة
أخــرى ،تجــد مكاتــب االستشــارة الوطنيــة صعوبــة فــي تطويــر نفســها وتقديــم خدمــات ذات قيمــة مضافــة عاليــة ،كمــا أن

المقــاوالت الصغــرى والمتوســطة ال تلجــأ إلــى الخبــرة الخارجيــة إال بكيف ّيــة مجــزأة ،ممــا يضعــف قدرتهــا علــى الولــوج
إلــى المعاييــر الدوليــة والرفــع مــن مســتوى ع ْرضهــا وجــودة منتجاتهــا .ولهــذه الغايــة ،يش ـ ّدد المجلــس علــى ضــرورة

تشــجيع الهندســة الوطنيــة ك َعـ ْرض ،وتيســير لجــوء المقــاوالت الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة إليهــا ،بالرفــع مــن
الدعــم والتغطيــة مــن خــال التمويــل المدعــوم ،الســيما مــن خــال تحســين أدوات الدعــم الماليــة (الوكالــة الوطنيــة

للنهــوض بالمقاولــة الصغــرى والمتوســطة).

منهجيــة توحيــد المعاييــر (التقييــس) وتعميقهــا وتعميمهــا مــن أجــل حمايــة
2323مالءمــة
ّ
الســوق الوطنيــة ودعــم تنافســية العــرض المغربــي
أن جعــل عمليــة توحيــد المعاييــر رافعــة،
إن المهن ّييــن هــم مــن ينبغــي أن يتولــوا مهمــة القيــام بتوحيــد المعاييــر .ذلــك ّ
ّ

مــن جهــة ،لحمايــة الســوق والمســتهلكين ،ومــن جهــة أخــرى ،للتــاؤم مــع المعاييــر الدوليــة ،ومــن ثــم تطويــر التنافســية
ـات يش ـ ّكل ضــرورة قصــوى.
والولــوج إلــى األســواق الدوليــة ،بـ َ
غيــر أن توحيــد المعاييــر لــم يصــل بعــد إلــى المســتوى الــذي يســتحقه علــى ســلم األولويــات الوطنيــة ،علــى الرغــم

مــن أهميتــه البالغــة فــي توجيــه اإلنتــاج الوطنــي ،وتشــجيع ولوجــه إلــى األســواق الخارجيــة .ويتطلــب توحيــد المعاييــر
علــى وجــه االســتعجال القيــام بجهــود المالءمــة الالزمــة مــن أجــل مواكبــة العــرض الوطنــي المعـ ّد للتصديــر فــي عمليــة
مطابقــة المعاييــر الدوليــة .ومــن هنــا تبــرز أهميــة الــدور الــذي ينبغــي أن تضطلــع بــه السياســات العموم ّيــة فــي مصاحبــة

المقــاوالت علــى مســتوى مالءمتهــا مــع متطلبــات أســواق التصديــر ،وعلــى مســتوى االلتقائيــة القانون ّيــة واعتمــاد المعايير

اإللزاميــة المتعلقــة بالجــودة.

ـوي للمنظمــات المهن ّيــة منــذ البدايــة .وينبغــي أن تكــون هــذه
كمــا يتع ّيــن تشــجيع إنتــاج المعاييــر الوطنيــة واإلشــراك القـ ّ
مصــدراً لهــذا التوجــه ،وأن تتحمــل المســؤولية فــي توجيهــه وتفعيلــه .وبالمــوازاة مــع ذلــك ،ال بـ ّد مــن تنظيــم
المنظمــات ْ
العمــل بهــدف دراســة كيفيــة ضمــان الحضــور فــي الهيئــات الدوليــة للتقييــس (توحيــد المعاييــر) مــن أجــل تطويــر قدراتنــا
علــى االســتباق وحتــى علــى التأثيــر.

2424جعل الصناعة رافعة للقوة الناعمة للمغرب وتعزيز عالمة «صنع في المغرب»
يتوقــف إشــعاع البلــد ،باإلضافــة إلــى نشــاطه االقتصــادي وعملــه الدبلوماســي ،علــى قدرتــه علــى التأثيــر واإلقنــاع علــى

الســاحة الدوليــة ،وعلــى الحــوار بشــأن ثقافتــه .وفــي هــذا الســياق ،فــإن مــن شــأن إجــراءات مــا يســمى بـــ «القــوة الناعمة»

أن تتيــح للمغــرب االســتفادة المثلــى مــن مؤهالتــه وتراثــه الثقافــي والالمــادي مــن أجــل تطويــر إمكانــات العالمــة القُطريــة

وتعزيزها.
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وبالتالــي ،يرتبــط النمــوذج الصناعــي الجديــد ارتباطــا وثيقــا بتطويــر عالمــة «صنــع فــي المغــرب» ،لتكــون جنبــا إلــى جنــب

مــع عناصــر القــوة الناعمــة حيــث ســينصب أول هــذه العناصــر علــى توحيــد عناصــر إشــعاع المغــرب وتدبيــر إمكاناتــه
فــي إطــار عالمــة ُق ْطريــة علــى شــاكلة التوجــه العالمــي القائــم علــى «بنــاء صــورة الدولــة كعالمــة تجاريــة» .ويعتمــد نجــاح

هــذه المبــادرة علــى تنســيق اإلجــراءات الراميــة إلــى تعزيــز صــورة البــاد والربــط بيــن مبــادرات جميــع األطــراف الفاعلــة
التــي مــن شــأنها أن تؤثــر علــى صــورة المغــرب.

ويمــر تثميــن عالمــة المغــرب عبــر تحديــد مســبق لمؤهــات اإلنتــاج المغربــي كمــا يُ َ
نظـ ُر إليهــا فــي الخــارج .وكمنهجيــة

أولــى ،يمكــن تحليــل هــذه المؤهــات مــن حيــث التصميــم واإلبــداع واالبتــكار والســامة والجــودة والخصائــص العلميــة

والتقنيــة ومراعــاة قضايــا التنميــة المســتدامة.

كمــا ينبغــي تطويــر عالمــة «صنــع فــي المغــرب» ،فــي إطــار االلتقائيــة والتجانــس الالزميــن ،مــن خــال تصنيفــات
حســب المنتــج و/أو القطــاع ومعاييــر الجــودة الواجــب احترامهــا ،ممــا ســيمكن مــن تعبئــة الفاعليــن الصناعييــن بشــكل

تكاملــي حــول نفــس الهــدف ،للحصــول علــى نتائــج أفضــل ،ومــن ثــم تعزيــز جاذبيــة القطــاع الصناعــي الوطنــي وموقعــه

اإلســتراتيجي.

واســتنادا إلــى هــذه التوجهــات ،يمكــن إدخــال بعــض التحســينات مــن أجــل اســتكمال هــذه اآلليــة ،مــن خــال إحــداث

عالمــة «أفضــل مقاولــة فــي المغــرب» لفائــدة المقــاوالت الصناعيــة الصغــرى والمتوســطة و /أو «عالمــة ُمنتــج المغــرب»

للمنتجــات المســتوفية لمجموعــة مــن المعاييــر والمتطلبــات .وينبغــي أن تســتهدف الحمــات الراميــة إلــى الترويــج لـــ
«عالمــة المغــرب» ولهــذه العالمــات األســواق الواعــدة.
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