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طبقــا لمقتضيــات المــادة 6 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 128.12 المتعلــق بالمجلــس 
االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي، قــرر المجلــس، فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، إعــداد تقريــر 
ورأي حــول موضــوع » المقاولــة الذاتيــة، رافعــة للتنميــة وإدمــاج القطــاع غيــر المنظــم«. 

وفــي هــذا الصــدد، َعِهــد مكتــب المجلــس إلــى اللجنــة الدائمــة المكلفــة بقضايــا التشــغيل 
والعالقــات المهنيــة بإعــداد هــذا التقريــر والــرأي. 

وخــالل دورتهــا العاديــة السادســة والســتين، المنعقــدة بتاريــخ 29 شــتنبر 2016، صادقــت 
الجمعيــة العامــة للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي باإلجمــاع علــى هــذا التقريــر 

المنبثــق منــه هــذا الــرأي.
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بيان األسباب

اعتبارا لكون وضعية ســوق الشــغل بالمغرب تأثرت بالتطور الملحوظ للســكان النشــيطين من الجانبين . 1
الكمــي والكيفــي ألن عــدد الســكان النشــيطين حســب إحصائيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط قــد 
ــة ســوق الشــغل  ــون شــخص، وألن وضعي ــى 11,8 ملي ــن 10,3 إل ــن ســنتي 2000 و2014 م ــا بي ــل م انتق
بالمغــرب تتميــز بهيمنــة الســكان النشــيطين الذيــن ال يتوفــرون علــى أي شــهادة بحيــث وصلــت نســبتهم 
إلــى %58,6 ســنة 2014 مقابــل %68,2 ســنة 2000، كمــا أن مســاهمة النســاء فــي النشــاط االقتصــادي 

تعتبــر ضعيفــة بحيــث لــم تتعــد %25,3 ســنة 2014.

ونظــرا لضعــف عــدد المناصــب المحدثــة والتــي تســجل تراجعــا ســنة بعــد األخــرى وكــون نســبة . 2
البطالــة وصلــت بالوســط الحضــري إلــى %80 مــن مجمــوع العاطليــن ســنة 2014، بلغــت نســبة النســاء 
منهــم %28,6، إضافــة إلــى الضعــف المســجل علــى مســتوى فعاليــة ونجاعــة االســتراتيجيات القطاعيــة 

فــي تقليــص نســب بطالــة حاملــي الشــهادات.

وباعتبــار ضعــف تطــور القطــاع غيــر الفالحــي بالوســط القــروي وهيمنــة الشــغل غيــر الالئــق مرفوقــا . 3
بتطــور ضعيــف للبنيــة االقتصاديــة وعــدم مالءمــة قطــاع التربيــة والتكويــن للحاجيــات الجديــدة لســوق 

الشــغل، إضافــة إلــى عــدم مواكبــة النظــام المعلوماتــي لتحديــات تتبــع وتقييــم ســوق الشــغل.

ــة لموضــوع التشــغيل . 4 ــة، أولوي ــة ذاتي ــح المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي، فــي إطــار إحال من
الذاتــي مــن بيــن المواضيــع التــي يعالجهــا، حيــث أســفرت النقاشــات الداخليــة بيــن الفئــات التــي تكــون 
المجلــس وكــذا جلســات اإلنصــات لــكل مــن المؤسســات العموميــة والخاصــة وممثلــي المجتمــع المدنــي 
عــن تشــخيص مشــترك وتقديــم اقتراحــات عمليــة مــن شــأنها التحفيــز علــى النهــوض بالمقاولــة الذاتيــة 

والمســاعدة علــى إدمــاج القطــاع غيــر المنظــم.

واقع الحال

من هذا المنظور، يرى المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ما يلي:. 5

ــة  � ــي بداي ــا، ف ــي الشــهادات العلي ــد حامل ــي، خاصــة عن ــد الوطن ــى الصعي ــرزت عل ــة ب إشــكالية البطال
الثمانينــات إثــر تنفيــذ برنامــج التقويــم الهيكلــي والــذي أدى إلــى تراجــع دور الدولــة كمشــغل رئيســي 
لخريجــي الجامعــات والمعاهــد العليــا، حيــث انتقــل عــدد المناصــب المحدثــة مــن طــرف اإلدارة مــن 

ــا يناهــز 8.000 منصــب ســنة 1990؛ ــى م 47.981 منصــب شــغل ســنة 1980 إل

تــدارك هــذا التراجــع بإطــالق عــدة مبــادرات إلنعــاش التشــغيل الذاتــي، أهمهــا برنامــج »قــروض  �
المنعشــين الشــباب« ســنة 1987. وإلــى حيــن وضــع برنامــج »مقاوالتــي« إلنعــاش التشــغيل الذاتــي 
ســنة 2006، عمــدت الدولــة إلــى مواصلــة جهودهــا إلنعــاش التشــغيل دون نتائــج إيجابيــة بحيــث 
ــي  ــة ف ــات، والمتمثل ــذ الثمانين ــت المنعشــين الشــباب من ــي واجه لوحــظ اســتمرار نفــس المشــاكل الت
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ــط  ــر والتشــاور والتخطي ــاب التأطي ــى غي ــة إل ــي المشــاريع، إضاف ــدى حامل ــة ل ــة مقاوالتي ــاب ثقاف غي
والرؤيــة المســتقبلية للنمــوذج التنمــوي المغربــي أخــذا بعيــن االعتبــار البعــد الديموغرافــي والمجالــي 

للتنمية؛ 

هــذه الوضعيــة أدت إلــى توســع القطــاع غيــر المنظــم بالمغــرب كبديــل للبحــث عــن الدخــل وتحســين  �
ظــروف المعيشــة. ويتبيــن أن خلــق فــرص الشــغل مــن طــرف هــذا القطــاع يعكــس مــدى ضعــف االقتصاد 
الوطنــي، وهــو مــا يشــهد عليــه التباعــد القائــم بيــن القانــون الجــاري بــه العمــل والممارســات الواقعيــة؛

التشــغيل الذاتــي، ســواء فــي إطــاره المنظــم أو غيــر المنظــم، يعتبــر إحــدى اآلليــات التــي تســاهم فــي  �
الحــد مــن البطالــة وخلــق فــرص الشــغل مــن خــالل إحــداث المقاولــة الذاتيــة؛

المؤشــرات الديموغرافيــة واالجتماعيــة المتعلقــة بالتشــغيل والبطالة تعطي صــورة واقعية يتعين أخذها  �
فــي االعتبــار عنــد بلــورة السياســات العموميــة ووضــع القوانيــن. وعلــى ضــوء المعطيــات اإلحصائيــة 
الكميــة والنوعيــة، خاصــة بعــد صــدور نتائــج اإلحصــاء العــام للســكان والســكنى لســنة 2014، يتبيــن أن 
المغــرب عــرف تحــوالت ديموغرافيــة واقتصاديــة عميقــة. أمــا مــن حيــث التحــوالت المؤسســاتية فقــد 

اعتمــد المغــرب قانونــا جديــدا يتعلــق بالجهويــة المتقدمــة وكــذا قانونــا يتعلــق بالمقــاول الذاتــي.

ويسجل المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي:. 6

عدم توفر السياسات القطاعية على برامج خاصة بالتشغيل الذاتي؛ �

خلــق فــرص شــغل فــي القطــاع غيــر المنظــم يعتبــر مؤشــرا لديناميــة االقتصــاد الوطنــي لكــن مرفوقــا  �
بهشاشــة العامليــن بــه. وفــي هــذا االطــار، يمكــن تقســيم األنشــطة غيــر النظاميــة إلــى أربعــة أنــواع: 

ــدن ويهــم أنشــطة  - ــن إلــى الم ــن الوافدي ــر المؤهلي ــن غي ــذب بالخصــوص المعوزي ــوع األول، ويجت الن
تتميــز بمنافســة كبيــرة رغــم أنهــا ال تتطلــب تأهيــال معينــا كماســح األحذيــة، أو حــارس الســيارات، أو 

حمــال، أو بائــع متجــول...؛

النــوع الثانــي يهــم األنشــطة الحرفيــة التــي تتطلــب درجــة معينــة مــن التأهيــل كمهــن الحالقــة،  -
والخياطة، والكهرباء، والترصيص، واإلسكاف...؛ 

النــوع الثالــث يضــم وحــدات تتوفــر علــى إمكانيــات ماديــة للتنافــس مــع القطــاع المنظــم، وتوجــد  -
بالخصــوص فــي قطاعــي البنــاء والنقــل؛

النــوع الرابــع يهــم مؤسســات القطــاع المنظــم التــي تســتغل الظرفيــة للرفــع مــن مداخيلهــا بممارســات  -
غيــر مشــروعة، ال تحتــرم قانــون الشــغل وتتملــص مــن أداء الواجــب الضريبــي. 
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موضوع الرأي

تنــاول تشــخيص المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي لوضعيــة التشــغيل الذاتــي بالمغــرب تقييمــا . 7
للبرامــج والسياســات التــي تــم وضعهــا فــي هــذا اإلطــار مــن أجــل توفيــر منــاخ مالئــم وآليــات محفــزة 

قمينــة بتشــجيع روح المبــادرة وخلــق المقاولــة الذاتيــة وإدمــاج القطــاع غيــر المنظــم.

واعتمــد المجلــس علــى مقاربــة دوليــة مــن أجــل الوقــوف علــى أنجــع التجــارب والممارســات التــي . 8
اســتطاعت وضــع برامــج دعــم فعالــة للمقاولــة الذاتيــة، نخــص بالذكــر منهــا كال مــن الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة والمملكــة المتحــدة وفرنســا وكنــدا، وكذلــك دراســة مقارنــة ألبــرز المقاربــات الناجعــة فــي 
إدمــاج القطــاع غيــر المنظــم والباعــة المتجوليــن ونخــص هنــا كال مــن البرازيــل والهنــد والســينغال.

وإذا كان الهــدف مــن هاتــه المقارنــات الدوليــة توخــي الواقعيــة والفعاليــة الختيــار مــا هــو أنســب وأكثــر . 9
ــس هــي  ــل المجل ــات المقترحــة مــن قب ــإن التوصي ــا، ف ــع واقعن ــا م ــة ومالءمته ــة المغربي ــادة للتجرب إف
ــة للنهــوض  ــة اســتراتيجية يعتبرهــا المجلــس ضروري ــة توجهــات كبــرى تطمــح لوضــع أســس رؤي بمثاب
بــورش التشــغيل الذاتــي وإنشــاء المقاولــة بالمغــرب وبالتالــي للمســاهمة فــي الجهــود المبذولــة لمحاربــة 
البطالــة. ولعــل هاتــه الرؤيــة االســتراتيجية والتــي تنخــرط بشــكل فعلــي فــي ورش الجهويــة المتقدمــة، 
مــن بيــن مــا تســتند عليــه إجــراءات عمليــة تكــون مالئمــة ومنســجمة مــع الواقــع المغربــي وكفيلــة بطــرح 
حلــول جديــدة ومتجــددة لدعــم وتطويــر ديناميــة التشــغيل الذاتــي وجعلــه رافعــة لتحقيــق تنميــة مدمجــة 

محليــا وجهويــا ومحــركا لنجــاح السياســات القطاعيــة.

مــن أجــل تحفيــز المبــادرة المقاوالتيــة والمســاهمة فــي إدمــاج القطــاع غيــر 
المنظم 

ــى أهميــة العمــل المســتقل ودوره المحــوري فــي . 10 يؤكــد المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي عل
ــا  ــة نمطــا إنتاجي ــة الذاتي ــل المقاول ــث تمث ــث، حي ــج وفــي تنشــيط االقتصــاد الحدي ــة مجتمــع منت تعبئ
جديــرا باالهتمــام والتشــجيع لكونهــا تعتبــر النــواة أو الخليــة األساســية للــدورة االقتصاديــة والمدخــل 

ــة. ــة االقتصادي ــل المواطن ــي لتفعي العمل

وفــي هــذا اإلطــار، يعتبــر المجلــس أن دعــم المبــادرة الفرديــة والتشــغيل الذاتــي لــن يتأتــى إال بمواصلــة . 11
اإلصالحــات المؤسســاتية وتحســن الحكامــة العموميــة والحفــاظ علــى إطــار ماكــرو اقتصــادي ســليم، 
وهــو مــا سيســاعد علــى توفيــر الظــروف الضروريــة وتهيئــة منــاخ أعمــال محفــز لــروح المبــادرة تســوده 

المنافســة الشــريفة.

وإذا كانــت هــذه المقاربــة مفادهــا تحريــر الطاقــات وتعبئــة المبــادرات نحــو تشــجيع التشــغيل الذاتــي . 12
وخلــق المقاولــة، فــإن نجاحهــا رهيــن بوعــي وتشــبع المجتمــع بــروح المقاولــة وبالتوفــر علــى إطــار 
قانونــي شــامل ومتقــدم ينظــم هــذا المجــال بشــكل يراعــي خصوصيــة المبــادرة الذاتيــة ويوفــر الدعــم 

المــادي الــالزم لمواكبــة المقــاول الذاتــي.
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وإن هــذا التحــول المجتمعــي المنشــود لــن يتأتــى إال بتحقيــق تغيــر نوعــي علــى مســتوى مناهــج التعليــم . 13
وتحقيــق تنشــئة مبكــرة علــى حــب المبــادرة، وهــو مــا يســتدعي تجاوبــا مــن طــرف المدرســة والجامعــة 
المغربيــة بغيــة ســد حاجيــات االقتصــاد والمقاولــة مــن تكويــن متخصــص وتوفيــر الكفــاءات والمهــارات 

الالزمــة لتطــور وتقــدم المقاولــة.

ويعتبــر المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي أن توفيــر هــذه الظــروف الكفيلــة بتهيئــة منــاخ . 14
أعمــال محفــز يعتمــد علــى انخــراط مختلــف القطاعــات اإلنتاجيــة بمقاربــة إصالحيــة مندمجــة مدعمــة 
بشــراكات اســتراتيجية بيــن القطــاع العــام والخــاص والجماعــات الترابيــة والجهــات، الشــيء الــذي 
ــق أنشــطة  ــادة األعمــال وخل ــى تســريع ري ــاخ االقتصــادي المغربــي القــدرة عل ــح المن مــن شــأنه أن يمن
اقتصاديــة جديــدة ومبدعــة، وبالتالــي المســاهمة فــي تقويــة النســيج االقتصــادي والصناعــي الوطنــي 

وإحــداث طفــرة فــي النمــوذج التنمــوي المغربــي.

مــن أجــل اعتمــاد اســتراتيجية وطنيــة للمبــادرة المقاوالتيــة ذات أبعــاد 
جهويــة

يؤكــد المجلــس علــى أن معالجــة مســألة التشــغيل الذاتــي تقتضــي معالجــة متكاملــة تســتند علــى . 15
اســتراتيجية وطنيــة شــاملة ترتكــز علــى منهجيــة واقعيــة تســتخلص الــدروس مــن التجــارب الســابقة، 
وتعتمــد علــى مقاربــة تشــاركية ومدمجــة تـــأخذ بعيــن االعتبــار االختــالالت المجاليــة والوضعية الخاصة 

لبعــض الفئــات االجتماعيــة كالشــباب والنســاء واألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة.

وتقوم هذه االستراتيجية على خمس دعامات متناسقة، تتفاعل بشكل غير قابل لالنتقاء والتجزيئ: . 16

الدعامة المؤسساتيةأ. 

تكتســي هــذه الدعامــة أهميــة بالغــة بالنظــر إلــى مــا يقتضيــه تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة مــن تنســيق . 17
محكــم بيــن جميــع المتدخليــن والمؤسســات المعنيــة بدعــم المبــادرة المقاوالتيــة وإدمــاج القطــاع غيــر 
المنظــم لغــرض تحقيــق األهــداف المحــددة، مــع مــا يســتلزمه ذلــك مــن تحســين الحكامــة العموميــة 

وتوفيــر الظــروف الضروريــة لتهيئــة منــاخ أعمــال محفــز للمبــادرة الذاتيــة.

ومــن هنــا تتبيــن ضــرورة عمــل جميــع المتدخليــن علــى توفيــر البيئــة المالئمــة والمنــاخ العملــي المحفــز . 18
لــروح المبــادرة والمســاعد علــى نجــاح ريــادة األعمــال، ســواء تعلــق األمــر بمــا تحتاجــه المقاولــة الذاتيــة 
مــن إجــراءات إداريــة، أو مســاعدة تقنيــة وماليــة، أو تعلــق األمــر بتوفيــر روح التنافــس واالقتــداء القــادرة 

علــى تشــجيع انبثــاق المقاولــة الذاتيــة المبدعــة والمبتكــرة.

فعلــى الرغــم مــن التســهيالت التــي يتيحهــا قانــون المقــاول الذاتــي إلنشــاء المقاولــة، فــإن المقــاوالت . 19
الذاتيــة التــي ال تدخــل فــي إطــار هــذا القانــون - وتتخــذ لهــا أشــكاال قانونيــة أخــرى - ال تــزال تعانــي 

مــن بــطء وتعقــد مســاطر وإجــراءات التأســيس التــي يتعــدى أمدهــا فــي غالــب األحيــان 30 يومــا.
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الدعامة االجتماعيةب. 

تقــوم هــذه الدعامــة علــى ضــرورة توفيــر منظومــة إجباريــة للّرعايــة االجتماعّيــة لفائــدة أصحــاب . 20
ــات  ــع فئ ــة لتشــمل جمي ــة االجتماعّي ــم منظومــة الرعاي ــن فــي أفــق تعمي ــن الذاتيي المشــاريع والمقاولي
المنتجيــن بمــن فيهــم العمــال غيــر األجــراء، وبالتالــي تمكيــن منظومــة التغطيــة الصحية للدولــة )التأمين 
اإلْجبــارّي عــن الَمــَرض( مــن إدمــاج هاتــه الفئــات واألخــذ فــي االعتبــار تغطيــة تقاعــد المقاوليــن 

ــى المســاهمة واالّدخــار. ــن وأصحــاب المشــاريع، مــع مراعــاة قدراتهــم عل الذاتيي

الدعامة التربوية والتكوينيةج. 

تتمثــل هــذه الدعامــة فــي ضــرورة العمــل علــى تعزيــز ثقافــة المبــادرة داخــل جميــع مؤسســات المجتمــع . 21
كاألســرة والمدرســة واإلعــالم...، مــن خــالل تصحيــح النظــرة الســلبية المقرونــة بالفشــل وتعويضهــا 
بنظــرة إيجابيــة تعتبــر هــذا األخيــر بمثابــة تجربــة تؤســس لفرصــة الحقــة للنجــاح، والتربيــة علــى 

اســتقاللية الشــخصية.

ــك . 22 ــة، وذل ــات االقتصــاد والمقاول ــن نحــو االســتجابة لحاجي ــم والتكوي ــه التعلي ــن توجي ــذا يتعي ــا له وتبع
ــاح  ــادرة وتمكــن مــن االنفت ــى المب ــات وأنشــطة تشــجع عل ــة بمحتوي ــز المناهــج التربوي مــن خــالل تعزي
علــى عالــم المقاولــة، كمــا تركــز فــي العمــق علــى مضمــون التكويــن وأبعــاده لتكــون ذات قيمــة مضافــة 
مســتدامة، مــن شــأنها تمكيــن أصحــاب المبــادرات الذاتيــة مــن األدوات الكفيلــة بمســاعدتهم علــى 
ــاد المناهــج  ــان اســتمرارية مشــاريعهم. ولقدأســفر اعتم ــع رهــان التنافســية وضم ــم ورف ــات ذواته إثب
التربويــة المبنيــة علــى المشــاريع ‘‘Project based learning” عــن نتائــج إيجابيــة فــي العديــد مــن الــدول، 
خاصــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، هــذا إضافــة إلــى األهميــة التــي تكتســيها نــوادي وجمعيــات 
التالميــذ والطلبــة التــي تفتــح المجــال أمــام هاتــه الفئــة إلثبــات ذواتهــم وتنشــئتهم علــى روح المبــادرة.

ويــرى المجلــس أن هــذا التحديــث فــي المناهــج التربويــة يفــرض اليــوم توفــر كفــاءات قــادرة علــى . 23
المســاهمة فــي بــروز جيــل جديــد مــن المقاوليــن الشــباب والمبادريــن الذاتييــن، مــن شــأنه أن يعــزز 
النســيج االقتصــادي المغربــي ويســاهم فــي إنجــاح المخططــات الوطنيــة. هــذا التحديــث فــي المناهــج 
يتطلــب أيضــا تحســين الولــوج الســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة، الشــيء الــذي مــن شــأنه أن يســاعد 

ــة.  ــر البحــث العلمــي لتلبيــة حاجيــات االقتصــاد والمقاول ــى تعزيــز تطوي كذلــك عل

الدعامة القطاعيةد. 

تتجســد هــذه الدعامــة فــي االنخــراط الفعلــي للقطاعيــن العــام والخــاص فــي تأهيــل المقاولــة الذاتيــة . 24
عبــر احتضــان ودمــج المبــادرات الذاتيــة فــي سالســل القيمــة فــي إطــار مقاربــة قطاعيــة تســتفيد مــن 
ــرة، خاصــة القطاعــات  ــي العشــرية األخي ــا ف ــم إطالقه ــي ت ــرى الت ــة واألوراش الكب المشــاريع المهيكل
الجديــدة ذات القيمــة المضافــة العاليــة التــي يقــدم المغــرب فيهــا امتيــازات تنافســية حقيقيــة. وتعــد 

هاتــه الدعامــة أساســية فــي المقاربــة اإلدماجيــة للمبــادرات النشــطة فــي القطــاع غيــر المنظــم.
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الدعامة المجالية الجهوية	. 

الخيــارات االســتراتيجية . 25 مــن  يعتبــر  الــذي  المتقدمــة  الجهويــة  مــن ورش  الدعامــة  تســتفيد هــذه 
التــي اعتمدهــا المغــرب بهــدف التوفــر علــى جهويــة تكــون مدخــال لتنميــة محليــة حقيقيــة مســتدامة 
ومندمجــة اقتصاديــا واجتماعيــا، كمــا تســتند هاتــه الدعامــة إلــى االختصاصــات المخولــة للجهــة فــي 
إطــار التنزيــل الفعلــي لالســتراتيجيات الوطنيــة والبرامــج القطاعيــة التــي ينتظــر مــن الجهــات بلورتهــا 

ــا. وتنفيذهــا محلي

وفــي هــذا اإلطــار، يوصــي المجلــس بضــرورة التنزيــل الجهــوي لالســتراتيجية الوطنيــة للتشــغيل الذاتــي . 26
تلعــب فيــه الجهــات دورا محوريــا عبــر توفيــر منــاخ اقتصــادي محفــز لالســتثمار والمبــادرة الذاتيــة مــن 
خــالل تقديــم المواكبــة الالزمــة وتأطيــر حاملــي المشــاريع المبتكــرة وتســهيل مســاطر االســتفادة مــن 

الدعــم وإيجــاد آليــات متجــددة للتمويــل.

وتنبنــي هــذه الدعامــة علــى إرســاء أســس شــراكات موســعة بيــن الجهــة والقطــاع العــام والقطــاع الخــاص . 27
والجامعــة ومعاهــد التكويــن والبحــث العلمــي والمجتمــع المدنــي، تترجــم عبــر مجالــس جهويــة للتشــغيل 
الذاتــي يوصــي المجلــس بإحداثهــا وتعنــى بالســهر علــى تنفيــذ البرنامــج العملــي لالســتراتيجية الجهويــة 

للتشــغيل الذاتــي وإدمــاج القطــاع غيــر المنظــم.

ــق أقطــاب تنافســية ناجعــة . 28 ــة، يوصــي المجلــس بخل ــة والقطاعي وفــي تكامــل بيــن الدعامتيــن المجالي
علــى مســتوى الجهــة، اســتنادا إلــى دراســات ميدانيــة مدققــة تأخــذ بعيــن االعتبــار الخصوصيــات 

المحليــة والطاقــات واإلمكانيــات الجهويــة فــي إطــار تخطيــط محكــم يســتجيب للحاجيــات.

ــر  ــاع غي ــاج القط ــي وإدم ــغيل الذات ــم التش ــل دع ــن أج ــة م ــات العملي التوصي
ــم المنظ

تتمحــور توصيــات المجلــس العمليــة حــول مجموعــة مــن اإلجــراءات مــن شــأنها االســتجابة لحاجيــات . 29
ــز واحتضــان، وهــو مــا ســيجعلها أيضــا تســاهم  ــل وتجهي ــن وتموي ــة وتكوي ــة مــن مواكب ــادرة الذاتي المب
ــه  ــق هات ــادرة، وتتعل ــم ومحفــز للمب ــاخ أعمــال مالئ ــق من ــر خل ــر المنظمــة عب فــي إدمــاج الوحــدات غي
ــر مهننتهــا  ــة لوحــدات قائمــة، عب ــات فــي جانــب منهــا بدعــم االنتقــال نحــو األنشــطة المهيكل التوصي

ــدة.  ــق فــي جانــب آخــر باإلجــراءات الخاصــة بدعــم إحــداث وحــدات جدي وتأهيلهــا. وتتعل

إسناد مهمتي مصاحبة ودعم المبادرة الذاتية لهيئة وطنيةأ. 

يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بإســناد مهمتــي مصاحبــة ودعــم المبــادرة الذاتيــة . 30
لهيئــة وطنيــة لهــا اختصاصــات ذات صلــة وذات تمثيليــة جهويــة، تهتــم أساســا بإحــداث المقاولــة 
ــة  ــة للمقــاوالت الصغــرى والمتوســطة والمراكــز الجهوي ــة الوطني وتشــتغل فــي ترابــط وثيــق مــع الوكال



املقاولة الذاتية، رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير املنظم

13

لالســتثمار والجهــات ومــع باقــي الفاعليــن فــي مجــال إحــداث المقاولــة. ويمكــن أن يدخــل هــذا اإلجــراء 
فــي إطــار توســيع اختصاصات الوكالــة الوطنيــة إلنعــاش التشــغيل والكفــاءات وأن يضــم مجلــس إدارتهــا 
ــي ذات  ــع المدن ــات المجتم ــي وهيئ ــة بالتشــغيل الذات ــة والقطاعــات المعني ــة التنظيمــات المهني تمثيلي

االختصــاص.

ــق بالتشــغيل الذاتــي مــْن خــالل . 31 ــٍل أفقــّي بحيــث تعمــل علــى توفيــر إْحصائيــات تتعل ــة بَعَم وتقــوم الهيئ
إحــداِث مْرصــٍد وطنــّي، ووضــع برامــج للتكويــن والتكويــن المســتمّر والّدعــم والُمصاَحبَــة، إضافــة إلــى 

توفيــر إطــار وطنــّي للتشــاور والحــوار مــن أْجــِل تطويــِر وتأهيــِل المبــادرة الذاتيــة.

وتضمــن هاتــه الهيــأة مســاهمة مجمــوع المتدّخليــن فــي عملّيــة إْعــداد وتنفيــذ وتقييــم السياســات . 32
العموميــة الخاّصــة بالتشــغيل الذاتــي وإعــداد تقريــر وطنــّي عــن وضعّيــة القطــاع غيــر المنظــم وحصيلــة 

اإلدمــاج، بشــراكة مــع المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية.

كمــا تســهر هاتــه الهيئــة علــى إحــداث فضــاء للمقاولــة الذاتيــة بهــدف توفيــر المعلومــة، كــون أول مــا . 33
يواجــه أي شــخص مبــادر نحــو خلــق مقاولــة ذاتيــة أو صاحــب وحــدة إنتاجيــة بالقطــاع غيــر المنظــم 

ــى المعلومــة المحينــة. والمبــادر نحــو إدماجهــا فــي االقتصــاد المهيــكل هــو صعوبــة الحصــول عل

ويعتبــر المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي فضــاء المقاولــة مخاطبــا رئيســيا يهــدف إلــى . 34
توفيــر المعلومــة وتســهيل الحصــول عليهــا، إضافــة إلــى اســتقبال حاملــي المشــاريع لتقديــم االستشــارة 
وتوجيههــم نحــو األشــكال القانونيــة المالئمــة لطبيعــة مشــاريعهم. ويعمــل فضــاء المقاولــة علــى إحــداث 
بوابــة إلكترونيــة يتــم تحيينهــا بشــكل مســتمر لتوفيــر المعلومــة المناســبة، فــي كل مــا يخــص مراحــل 

حيــاة المقولــة منــذ نشــأتها إلــى نموهــا وتطــور نشــاطها.

تسريع إصدار قانوني الحماية االجتماعية والتغطية الصحيةب. 

يوصــي المجلــس بتســريع المصادقــة علــى مشــروعي القانونيــن المتعلقيــن بالحمايــة االجتماعيــة . 35
والتغطيــة الصحيــة، وإخــراج النصــوص التطبيقيــة المرافقــة لهمــا والعمــل علــى تفعيلهمــا بشــكل مــواز 

ــا. نظــرا الرتباطهم

إعادة تنظيم وهيكلة الغرف المهنية لدعم ومواكبة المقاوالتج. 

ــة وتوســيع . 36 ــرف المهني ــل الغ ــة وتأهي ــي بإعــادة هيكل ــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئ يوصــي المجل
اختصاصاتهــا وتوفيــر كل اإلمكانيــات الالزمــة حتــى تتمكــن مــن القيــام بدورهــا فــي خدمــة المقــاوالت 
بشــكل عــام وتأطيــر وتنظيــم التجــار والمهنييــن والحرفييــن بشــكل خــاص ومواكبتهــم، ويقتــرح المجلــس 
دراســة إمكانيــة إلزاميــة االنخــراط فــي الغــرف المهنيــة، حتــى تكــون قاعــدة تمثيليــة صلبــة وقــوة 

اقتراحيــة تمكنهــا مــن النهــوض بالمقــاوالت والمســاعدة فــي تطويرهــا.
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دعم عمل هيئات المجتمع المدني النشيطة في مجال ريادة األعمالد. 

يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بدعــم جهــود منظمــات المجتمــع المدنــي التــي . 37
تتدخــل بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر فــي دعــم إحــداث المقاولــة وإدمــاج القطــاع غيــر المنظــم. ويجــب 
أْن يأخــذ هــذا الدعــم فــي االعتبــار مؤّشــرات أداء هاتــه المنظمــات لتســهيل اســتهدافها وتقييــم حجــم 

الدعــم الممكــن منحــه لهــا.

ويــرى المجلــس أن مــن شــأن هــذا اإلجــراء أن يْســمح بتْوجيــه العمــل االجتماعــّي نحــو الحاجيــات . 38
الفعلّيــة للُمقاولــة وللمبــادرة الذاتيــة، وبالتالــي يــرى المجلــس أنــه مــن الضــروري لهاتــه الجمعيــات تعزيــز 

قْدرتهــا المهنّيــة وقــدرة العامليــن فيهــا. ولهاتــه الغايــة، يوصــي المجلــس: 

بمصاَحبَة مؤسساتية توّفر تكويناٍت مستمّرة لفائدة العاملين في هاته الجْمعيات؛  �

بوضــع رهــن إشــارة الجمعيــات خبــراء وأطــر كفــأة فــي مجــاالت المواكبــة والمصاحبــة، وذلــك فــي  �
إطــار تعاقــدي؛

بتوفير الدعم المادي واللوجستي لسير عمل هاته الجمعيات. �

تثمين الموارد الجهوية وحماية المنتجات المحلية للمقاوالت النسائية	. 

يوصــي المجلــس بحمايــة األنشــطة االقتصاديــة ذات البعــد االجتماعــي والتضامنــي الخاصــة بالنســاء . 39
والمبنيــة علــى تثميــن المــوارد الطبيعيــة والمنتجــات المحليــة، نظــرا لكونهــا تشــكو مــن الوســاطات 
االحتكاريــة واالســتغالالت االســتنزافية. األمــر الــذي ســيمكن مــن الحفــاظ علــى التوازنــات االجتماعيــة 
واالقتصاديــة لهاتــه النشــاطات التقليديــة المحليــة التــي تدخــل فــي ســياق تثمين الخصوصيــات الثقافية 

والمهنيــة لجهــات معينــة.

كمــا يوصــي المجلــس بتمكيــن المنعشــات المحليــات لهاتــه األنشــطة مــن امتيــاز االســتغالل واشــتراط . 40
ــوق  ــى حق ــاج بالمحافظــة عل ــة اإلنت ــن سلســلة قيم ــي تثمي ــي ف انخــراط أي اســتثمار خارجــي أو أجنب

ــن. ــن األصليي المســتغلين المحليي

إدماج الباعة المتجولينو. 

يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بأهميــة التنســيق والتعــاون المشــترك مــع الجهــات . 41
المختصــة مــن جماعــات وســلطات محليــة وهيــآت حكوميــة ومنظمــات غيــر حكوميــة وجمعيــات مهنيــة 

ومؤسســات ماليــة وذلــك بهــدف إدمــاج فعلــي للباعــة المتجوليــن.

ــدن . 42 ــن الم ــد م ــي العدي ــن ف ــة المتجولي ــن الباع ــادة توطي ــى إع ــة إل ــادرات الرامي ــس المب ويســجل المجل
ــاج  ــة البشــرية إلدم ــة للتنمي ــادرة الوطني ــن طــرف المب ــة، خاصــة المشــروع الوطنــي المدعــم م المغربي
300 ألــف بائــع متجــول فــي مرحلــة أولــى وإنشــاء أســواق نموذجيــة وتمويــل الباعــة المتجوليــن عــن طريــق 
تأســيس جمعيــات فيمــا بينهــم تخــول لهــم الحصــول علــى الدعــم المالــي المطلــوب إلنعــاش تجارتهــم.
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وفــي هــذا الســياق يؤكــد المجلــس علــى ضــرورة وضــع مخطــط اســتعجالي مندمــج إلعــادة هيكلــة . 43
القطــاع التجــاري والحرفــي وإلدمــاج الباعــة المتجّوليــن داخــل منظومــة القطــاع االقتصــادي المهيــكل 
بشــكل يكفــل تســخير قــدرات هاتــه الشــريحة وتوظيــف خدماتهــا المقّدمــة والمتنّوعــة. وبالتالــي يؤكــد 

المجلــس علــى:

تنظيــم الباعــة المتجوليــن وتشــجيع األســواق النموذجيــة المتنقلــة تتــم برمجتهــا فــي الزمــن والمــكان  �
المالئميــن؛

إعادة النظر في طريقة التعمير التجاري وتنظيم تجارة القرب لتكون مندمجة. �

االعتراف بمكتسبات الخبرة المهنية إلدماج وحدات القطاع غير المنظم	. 

يؤكــد المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي علــى ضــرورة االعتــراف بمكتســبات الخبــرة المهنيــة . 44
كأداة أساســية إلدمــاج وحــدات القطــاع غيــر المنظــم، وذلــك بالتحفيــز علــى عقلنــة وتنظيــم العمــل مــع 
إتاحــة الفرصــة ألصحــاب هاتــه الوحــدات علــى إثبــات كفاءاتهــم وتأهيلهــم لولــوج االقتصــاد المهيــكل.

فمــن شــأن االعتــراف بكفــاءات أصحــاب الوحــدات غيــر المنظمــة تثميــن أعمالهــم وبالتالــي إخراجهــم . 45
ــر مســطرة  ــى أنشــطة أفضــل إنتاجــا بفضــل الوســائل المتاحــة عب ــة إل ــة اإلنتاجي ــن أنشــطة ضعيف م

االعتــراف بمكتســبات الخبــرة المهنيــة.

وفــي هــذا اإلطــار، يــرى المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي أن تقــوم مســطرة االعتــراف . 46
ــب  ــن المكت ــل بشــهادات تســلم للمســتفيدين، وتعــد بشــراكة بي ــات تتكل ــى تكوين ــرة عل بمكتســبات الخب
والشــركاء  المهنيــة  والمنظمــات  والغــرف  والجمعيــات  الشــغل  وإنعــاش  المهنــي  للتكويــن  الوطنــي 

االجتماعيين. 

تنظيم وتقنين المهن والحرف إلدماج القطاع غير المنظم	. 

يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي أوال بإخــراج الئحــة المهــن المقننــة )المراســيم . 47
التطبيقيــة(، وثانيــا بتنظيــم وتقنيــن المهــن والحــرف كمدخــل أساســي لإلدمــاج، إضافــة إلــى تحديثهــا 
لتطويــر نمــط اإلنتــاج بالوحــدات اإلنتاجيــة المدمجــة. ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف، يقتــرح المجلــس 

مــا يلــي:

إحصاء وتنظيم املهن واحلرف بهدف تقنينها. ١

يــرى المجلــس أنــه مــن الضــروري العمــل علــى جــرد وتوصيــف النشــاطات التجاريــة، والصناعيــة، . 48
والخدماتيــة، إضافــة إلــى الحــرف وذلــك لضبــط شــروط ممارســتها، وهــو مــا قــد يســهل عمــل الجهــات 
ــة والجــودة فــي  ــر األهلي ــط ممارســتها اعتمــاد معايي ــا. وإن مــن شــأن ضب ــا وتحديثه ــة لتأهيله المعني

مزاولتهــا بهــدف حمايتهــا مــن التحريــف والتزييــف.
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وتقــوم عمليــة تقنيــن وتنظيــم المهــن بالنســبة لــكل مهنــة وحرفــة علــى تحديــد مســتوى الخبــرة والمهارات . 49
ــخ  ــق أيضــا لتاري ــي هــذا اإلطــار توث ــة ف ــة عملي ــة، وإعــداد مرجعي ــك شــروط المزاول ــن، وكذل والتكوي

المهــن والحــرف بالمغــرب، خاصــة التقليديــة منهــا، ورصــد التطــورات التــي تعرفهــا.

ــة . 50 ــن تحــت إشــراف الغــرف المهني ــع المعنيي ــة تســتدعي إشــراك جمي ــه العملي ــس أن هات ــرى المجل وي
والخبــراء المعتــرف بهــم كمرجعيــة فــي المهنــة مــن طــرف المهنيين المشــهود لهم بالكفــاءة والموضوعية 

مــن قبيــل »أمنــاء الحــرف«.

اعتماد دفاتر حتمالت بهدف توفير الشروط االحترافية الال	مة ملمارسة املهن واحلرف. ٢

يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي باعتمــاد دفاتــر تحمــالت تحــدد المهــارات والتقنيات . 51
الالزمــة لمزاولــة مهنــة أو نشــاط، كمــا تحــدد هاتــه الدفاتــر الجهــة المهنيــة المؤهلــة التــي يخــول لهــا 
القانــون منــح الترخيــص لمزاولــة المهنــة والتــي يخــول لهــا أيضــا مــن الصالحيــات اتخــاذ اإلجــراءات 

التأديبيــة والجزريــة بالنســبة لمخالفــة القانــون.

وتحــدد دفاتــر التحمــالت الخاصــة بالمهــن التقنيــة المــدة الالزمــة للتأهيــل والحصــول علــى الكفــاءة فــي . 52
المهنــة والجوانــب النظريــة والتطبيقيــة للتكويــن، إضافــة إلــى ســبل تدبيــر التكويــن المســتمر لتجديــد 
المهــارات وتحســين الكفــاءات. وتجســيدا لالعتــراف الفعلــي بالمهــارات المكتســبة، تســلم بطاقــة مهنيــة 

تعتــرف بالقــدرة والكفــاءة وااللتــزام المهنــي. 

فــي إطــار تحديــد خصائــص المهنــة والمرجعيــة القانونيــة لضبــط مزاولتهــا، يوصــي المجلــس أن تأخــذ . 53
الجهــات المعنيــة بإعــداد دفاتــر تحمــالت المهــن والحــرف بعيــن االعتبــار عامــل تطــور تقنيــات هاتــه 

المهــن وإمكانيــة تحديثهــا لمســايرة التطــور التكنولوجــي.

ويؤكــد المجلــس علــى ضــرورة إحــداث آليــة للوســاطة والتحكيــم بالنســبة لــكل مهنــة تقــوم بفــض . 54
النزاعــات بطــرق وديــة أو تصالحيــة.

تثمني ممارسة احلرف واملهن. ٣

والصناعيــة . 55 الفكريــة  الملكيــة  بتعزيــز حمايــة  والبيئــي  واالجتماعــي  االقتصــادي  المجلــس  يوصــي 
للمهــن والحــرف خاصــة األصليــة مــن التقليــد األجنبــي، وهــو مــا يتطلــب تفعيــل دور الغــرف المهنيــة 
والتنظيمــات القطاعيــة لتأطيــر وحمايــة المهــن. ويــرى المجلــس فــي هــذا اإلجــراء أداة فعالــة لتثميــن 

ــي: ــا بمــا يل ممارســة الحــرف والمهــن، يجــب تدعيمه

إعداد فضاء مهني افتراضي شبكي يتضمن كل المهنيين الحاملين للبطاقة المهنية، ويضم: �

قائمة بيانات حول الكفاءات والمهارات المتوفرة بالنسبة لكل مهني في مجال تخصصه؛- 

نظام تنقيط يستعان به لتقييم أداء المهنيين من طرف الزبناء؛- 

تحسيس المهنيين والحرفيين بأهمية التكوين المستمر لتجديد وتطوير مهاراتهم؛ �

تنظيم لقاءات مهنية قطاعية لتدارس المستجدات والتعريف بالتقنيات واالبتكارات. �
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توفير الضمانات الال	مة أثناء تطبيق قانون المقاول الذاتيط. 

ــون . 56 ــق قان ــاء تطبي ــة أثن ــات الالزم ــر الضمان ــي بتوفي ــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئ يوصــي المجل
ــى  ــن والعمــل عل ــن والمعنيي ــرأي المهنيي ــى األخــذ ب ــي، وهــو فــي هــذا الصــدد يدعــو إل المقــاول الذات

ــى: ــم، كمــا يدعــو إل ــق والمتابعــة والتقيي ــات التطبي ــل آلي تنزي

مراجعة وتحيين الئحة المهن المسموح بها للمقاول الذاتي وإدراج مهن العالم القروي؛ �

تحديــد مجــال ونطــاق المســؤولية الشــخصية التــي تحــول دون انخــراط العديــد مــن الفئــات مخافــة  �
تحمــل مســؤولية أعطــاب قــد تكــون خارجــة عــن إرادتهــم؛

العمــل علــى احتــرام قانــون الشــغل وتوضيــح الضمانــات التــي يمكــن أن يقدمهــا المقــاول الذاتــي فــي  �
إطــار معامالتــه، خاصــة عنــد العمــل فــي إطــار المناولــة.

دعــم خلــق مجموعــات مهنيــة للوحــدات المحدثــة والمدمجــة فــي االقتصــاد ي. 
المهيكل 

ــة . 57 ــة للوحــدات حديث ــق مجموعــات مهني ــي بدعــم خل ــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئ يوصــي المجل
اإلنشــاء واإلدمــاج فــي االقتصــاد المهيــكل، إذ مــن شــأن هــذا اإلجــراء اإلســهام فــي زيــادة قوتهــا المهنيــة 
وبنــاء مجموعــات قــادرة علــى العطــاء والمســاهمة فــي تقديــم خدمــات ذات جــودة والتفاعــل إيجابيــا 

مــع محيطهــا.

ــك . 58 ــه الوحــدات أمــام الجهــات وأمــام أصحــاب القــرار وذل ــل هات ــى تمثي ــه المجموعــات عل وتعمــل هات
بهــدف الدفــاع عــن مصالحهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة، هــذا إضافــة إلــى المســاهمة فــي تأهيــل 

أصحــاب الوحــدات المدمجــة عبــر توفيــر التكوينــات الضروريــة والمواكبــة الالزمــة.

كمــا أنــه مــن المنتظــر أن تضطلــع هــذه المجموعــات بــدور كبيــر فــي إدمــاج باقــي القطــاع غيــر المنظــم . 59
لولــوج االقتصــاد المهيــكل.

 تنويع مصادر وتحديث آليات تمويل المقاولة الذاتية	. 

يعتبــر المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي أن تمويــل المقــاول الذاتــي بقــروض ميســرة وآليــات . 60
مبتكــرة مدعمــة بضمانــات عموميــة هدفــا محوريــا لدعــم المبــادرة. وفــي هــذا الشــأن، يوصــي المجلــس 
بتنويــع التمويــالت العموميــة والخاصــة المالئمــة لمختلــف حاجيــات المقاولــة الذاتيــة، حيــث يجــب العمــل 
علــى تهيئــة المنــاخ الــالزم إلحــداث منتوجــات وعــروض ماليــة تهتم بحاملي المشــاريع بهــدف توفير الولوج 

إلى القروض، وتستفيد من دعم الدولة عبر الخدمة التي يوفرها صندوق الضمان المركزي. 

وبالمــوازاة مــع التمويــالت التقليديــة، فــإن فتــح المجــال للمنافســة مــع عــروض التمويــالت البديلــة . 61
والتشــاركية والتضامنيــة سيســاهم فــي تقديــم أفضــل العــروض حســب منطــق العــرض والطلــب.
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ــي . 62 ــوة ف ــى المســاهمة بق ــا عل ــة لحثه ــة للمؤسســات المالي ــات تحفيزي ــق آلي ــس بخل ــا يوصــي المجل كم
إنجــاح ورش دعــم المقــاوالت الذاتيــة، مــع مراعاتهــا لخصوصيــات وصعوبــات مرحلــة إنشــاء وانطــالق 

ــة الذاتيــة. المقاول

ويــرى المجلــس ضــرورة تشــجيع رأســمال المخاطــر علــى المســتوى الجهــوي والمحلــي لتمويــل المبــادرة . 63
الذاتيــة وتحفيــز صناديــق الضمــان لمســاندة المشــاريع الصغــرى ورفــع إمكانيــات تمويــل القــروض 
ــزي أو مــن شــركات  ــدوق المرك ــة بضمــان مــن الصن ــة الذاتي ــرى إلنشــاء قــرض خــاص بالمقاول الصغ

.Société de Cautionnement Mutuel جهويــة خاصــة للضمــان التعاضــدي

و فــي هــذا الصــدد يوصــي المحلــس بتقويــة وتوســيع اآلليــات التــي تســمح بتعزيــز دعــم صنــدوق . 64
الضمــان المركــزي لتطــور التشــغيل الذاتــي مــن خــالل مــا يلــي:

إطالق صندوق الضمان المركزي لصندوق برأسمال استثماري خاص بالمقاولين الذاتيين؛ �

تمديــد ضمانــة صنــدوق الضمــان المركــزي لتشــمل جمعيــات القــروض الصغــرى مــن خــالل اتفاقيــات  �
تهــدف لدعــم المقــاوالت الذاتيــة؛

ــي تتحملهــا  � ــادرة مــن أجــل تقليــص المخاطــرة الت ــة فــي مجــال تشــجيع المب ــات العامل دعــم الجمعي
هاتــه الجمعيــات لتمكينهــا مــن تقديــم قــروض شــرف وعــدد أكبــر مــن المســاعدات المباشــرة وتقديــم 

الجوائــز المحفــزة للمبادريــن والمقاوليــن الذاتييــن؛

تمويــل حاجيــات التســيير وانطــالق النشــاط مــن خــالل تقديــم تســبيقات مســتردة أو يمكــن تحويلهــا  �
ــل  ــل تحصي ــي وقب ــة لالســتثمار األول ــرة الموالي ــي بالفت ــن ف ــن الذاتيي ــات لمشــاريع المقاولي ــى هب إل

المداخيــل األولــى؛

تقوية إمكانيات وموارد »ضمان إكسبرس« لدعم 30.000 مقاولة ذاتية جديدة على األقل. �

تعزيز دور صندوق الضمان المركزيل. 

اعتبــارا للــدور الهــام المنــوط بصنــدوق الضمــان المركــزي، يوصــي المجلــس بتعزيــز دوره ليواكــب ورش . 65
الجهويــة المتقدمــة، وفــي هــذا اإلطــار يمكــن لصنــدوق الضمــان المركــزي أن يدعــم مراكــز األعمــال 

الجهويــة وحاضنــات المقــاوالت لتكــون أكثــر جاذبيــة وفعاليــة.

كمــا يوصــي المجلــس بالعمــل علــى تنويــع منتوجاتــه ليســتجيب لمختلــف الحاجيات الخاصــة بالمقاوالت . 66
الذاتيــة. وفــي هــذا اإلطــار يــرى المجلــس ضــرورة تســهيل الولــوج لخدماتــه وتبســيط اإلجراءات لتســريع 
عــرض الضمانــات وتطويــر التنســيق مــع المؤسســات الماليــة وتكثيــف التواصــل مــع الفئــات المســتهدفة 
وتوضيــح شــروط االســتفادة مــن ضمانــات هــذا الصنــدوق خاصــة بالنســبة للمقاوليــن الذيــن ال يتوفــرون 

علــى ضمانــات شــخصية للحصــول علــى القروض.
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تطوير آليات احتضان ومواكبة المشاريع والمقاوالت حديثة اإلنشاء	. 

يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي فــي هــذا اإلطــار بدعــم وتطويــر وتحســين آليــات . 67
احتضــان ومواكبــة المشــاريع والمقــاوالت المحدثــة مــن خــالل:

١ .Mentorat التوجيه

يوصــي المجلــس بتشــجيع التوجيــه مــن خــالل تمكيــن المقــاوالت ذات الخبــرة مــن اســتقبال ومواكبــة . 68
حاملــي المشــاريع بتوفيــر الدعــم واالستشــارة الالزمــة وال ســيما تقاســم الخبــرات المكتســبة لتشــجيعهم 
علــى تحقيــق أهدافهــم المهنيــة. ويعتمــد هــذا التوجيــه باألســاس علــى الخبــرات المكتســبة مــن طــرف 

الموجهيــن Mentor، المتوفريــن علــى المهــارات والمعــارف الضروريــة لبلــوغ أهدافهــم المهنيــة.

ويشــير المجلــس إلــى أن هــذا الخيــار بتقديــم التوجيــه ألصحــاب المقــاوالت حديثــة النشــأة عمــل . 69
تطوعــي لكــن يدخــل فــي إطــار العالقــات المهنيــة. وفــي هــذا الســياق يوصــي المجلــس بدعــم البرامــج 

ــدة. ــم الممارســات الجي ــة المخصصــة لهــذا الغــرض، وتعمي اإلعالمي

٢ . Essaimage تفريع املقاوالت

يعتبــر تفريــع المقــاوالت Essaimage، مــن اآلليــات الفعالــة التــي تســاعد علــى إنشــاء مقــاوالت جديــدة . 70
ومنحهــا صفقــات وتعزيــز فــرص نجاحهــا. ففــي هــذا اإلطــار، يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعي 
والبيئــي أربــاب المقــاوالت بتســهيل تفريــع المقــاوالت وتوفيــر المواكبــة المهنيــة الضروريــة والالزمــة 

فــي هــذا الشــأن، وذلــك قبــل وبعــد اإلنشــاء.

وإلنجــاح هاتــه العمليــة والحيلولــة دون تــردد العديــد مــن المبادريــن فــي نهجهــا، يوصــي المجلــس . 71
االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بالحفــاظ علــى نفــس مســتوى االمتيــازات االجتماعيــة التــي كان 

يســتفيد منهــا أصحــاب المشــاريع والمبــادرون إلحــداث مقاولــة عبــر التفريــع.

إنشاء وإنعاش مشاتل املقاوالت. ٣

يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بدعــم تطويــر مشــاتل المقــاوالت التــي تعتبــر اآلليــة . 72
األساســية المتوفــرة لخدمــة المقــاوالت المحدثــة، خاصــة فــي فتــرة التأســيس بحيــث تقــدم لهــا الدعــم 
والنصائــح التــي مــن شــأنها مســاعدتها علــى تخطــي العقبــات التــي تعــوق المقــاوالت الحديثــة النشــأة. 

كمــا يقتــرح المجلــس إعــداد دراســة لتقييــم التجربــة الحاليــة، إضافــة إلــى تعميــم هاتــه المشــاتل . 73
ــع الوســائل اللوجســتية،  ــي المشــاريع بتوفيــر جمي ــى جميــع جهــات المملكــة الســتقبال ودعــم حامل عل

ومرافقتهــم علــى مســتوى االستشــارة والتأطيــر إلطــالق وتطويــر مشــاريعهم.
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تطوير حاضنات األعمال. ٤

يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بتطويــر حاضنــات األعمــال باعتبارهــا مؤسســات . 74
ــة المشــاريع قصــد تمكينهــم مــن تجــاوز  ــة مــن الخدمــات لحمل ــر جمل ــى توفي ــا تعمــل عل قائمــة بذاته

ــة االنطــالق ومــا بعــد االنطــالق.  أعبــاء مرحل

وإن مــن شــأن هــذا اإلجــراء توفيــر بيئــة مالئمــة ومتكاملــة مــن التســهيالت واآلليــات الداعمــة لحملــة . 75
المشــاريع قصــد بلــورة أفكارهــم وإطــالق وإدارة وتطويــر مشــاريعهم، ممــا يضاعــف مــن فــرص النجــاح 
بتقليــص نســبة المخاطــر. ويمكــن لحاضنــات األعمــال أن تحــدث بدعــم مــن الدولــة أو أن تكــون 

ــادرات خاصــة أو بشــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص. مب

عقد مناظرة وطنية ولقاءات جهوية للمقاولة الذاتيةن. 

يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بتنظيــم مناظــرة وطنيــة كل ســنتين علــى األقــل . 76
تحــت إشــراف الــوزارة الوصيــة وبتنســيق مــع القطاعــات المعنيــة والجهــات لتــدارس حصيلــة المبــادرة 
المقاوالتيــة والتشــغيل الذاتــي وتقييــم مســاهمتهما فــي ديناميــة التنميــة الجهويــة والمحليــة وخلــق 

ــروة ومناصــب الشــغل. الث

ــادرة والمشــاكل . 77 ــة للمب ــى دراســة المنظومــة االقتصادي ــة كل ســنتين عل ــه المناظــرة الوطني وتنكــب هات
التــي تعترضهــا والوســائل الكفيلــة بتحســينها، ويتخلــل هاتــه المناظــرة الوطنيــة عــروض واســتطالعات 
وكــذا نتائــج بحــوث ميدانيــة وتقاريــر حــول ممارســات جيــدة محليــة أو دوليــة أو إقليميــة يتــم عرضهــا 
وتقاســمها ولقــاءات ومداخــالت لخبــراء ومختصيــن ومهنييــن ومقاوليــن ومســتثمرين وقطاعــات بنكيــة 
ــاخ األعمــال ورفــع  ــراه مناســبا لتحســين من ــون كل مــن موقعــه بمــا ي ــة وخاصــة، يدل ــق عمومي وصنادي

تحديــات ومضاعفــة اإلنجــازات. 

ويقتــرح المجلــس االقتصــادي، االجتماعــي والبيئــي أن يكــون إعــداد المناظــرة الوطنيــة مــن خالل تنظيم . 78
ــة دعــم المبــادرة وإنشــاء المقاولــة  لقــاءات جهويــة تعقــد فــي مختلــف الجهــات المغربيــة حــول حصيل
الذاتيــة، حيــث يســلط الضــوء كل ســنة علــى التجــارب المميــزة والناجحــة فــي جهــة معينــة تتقاســم فيــه 

مع الجهات األخرى الممارسات الجيدة واألفكار الجديدة لتطوير المقاولة الذاتية.  
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