
املقاولة الذاتية رافعة للتنمية 
وإدمــاج القطــاع غير املنظم

جلنة التشغيل والعالقات 
املهنية

www.cese.ma

ــو وســيلة للمســاهمة فــي  يعتبــر المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي أن التشــغيل الذاتـــي هـ
التخفيـــف مـــن حـــدة الفقر، وخلـــق فـــرص للشغل مـــن خـــالل المقاولة الذاتية، ويتجلى الهـــدف مـــن 
هـــذا التقريــر فــي اقتــراح توصيــات لدعــم وتعزيــز ديناميــة التشــغيل الذاتــي لجعلــه رافعــة لتحقيــق 

تنميــة محليــة وجهويــة مدمجــة، وتحديــث السياســات القطاعيــة.

توصيات املجلس

وفي هذا السياق، يوصي المجلس بما يلي:
íإعداد استراتيجية وطنية للمبادرة المقاوالتية ذات أبعاد جهوية؛

í إحداث لجـــان جهوية للمقاولة الذاتيـــة تضـــم القطاع العام والقطاع الخاص والجامعات ومؤسســات التكويـــن
والبحــث العلمــي والمجتمــع المدني؛

í توســيع اختصاصــات الوكالــة الوطنيــة إلنعــاش التشــغيل والكفــاءات، وإســنادها مهمتـــي مواكبـــة ودعــم المقاولة
الذاتية؛

íتعزيز دور الغرف المهنية لدعم ومواكبة المقاوالت؛

íدعم هيئات المجتمع المدني النشيطة في مجال ريادة األعمال؛

í ــن ــي مـ ــة المنتجــات المحليــة للمقــاوالت ذات التوجــه االجتماعــي والتضامنـ تثميــن المــوارد الجهويــة وحماي
تعـــدد الوســطاء، وتمكينهـــا مـــن ضـمـــان أولويــة الولــوج إلــى المــوارد المحليــة؛

í إدمــاج الباعــة المتجوليـــن فـــي االقتصــاد الوطـنـــي مـــن خـــالل تطـويـــر أســـواق متنقلــة واإلدمــاج المنظــم
للفضـــاءات التجاريــة المتجولـــة فـــي التهيئــة الحضريــة والتجاريــة؛
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í توفيــر الضمانــات الالزمــة أثنــاء تطبيــق قانــون المقــاول الذاتــي، وذلــك بمراجعــة وتحييـــن الئحــة المهــن
ــاق المســؤولية الشــخصية؛ ــال ونطـ ــد مجـ ــم القــروي وتحديـ ــن العال ــي وإدراج مهـ ــا للمقــاول الذات المســموح بهـ

í تنويــع التمويــالت العموميــة والخصوصيــة المناســبة لمختلــف الحاجيــات وإنشــاء الصناديــق المتخصصــة
ــن؛ ــن الناشــئين والمبادري ــة للمقاولي ــروض والموجه ــان الق بضمـ

í وضـــع آليـــات تحفيزية لفائدة المؤسسات الماليـــة قصـــد تشجيعها على االنخراط بفعاليـــة فـــي عمليـــة تمويـل
المقــاوالت الذاتية؛

í تعزيــز دور صنــدوق الضمــان المركــزي وتوســيع مجــال تدخلــه فــي مختلــف الجهـــات مـــن خـــالل فتــح شــبابيك
جهويــة لتقريــب خدماتــه مــن المتعامليــن والعمــل علــى تنويــع منتجاتــه ليســتجيب لمختلــف حاجيــات المقــاوالت؛

íتعميم مشاتل حاضنات المقاوالت في جميع جهات المغرب؛

í عقــد مناظــرة وطنيــة ولقــاءات جهويــة للمقــاوالت الذاتيــة، بكيفيــة منتظمــة، قصــد تقييــم حصيلــة المبــادرة
المقاوالتيــة والتشــغيل الذاتــي وتقييــم مســاهمتها فــي ديناميــة التنميــة الجهويــة والمحليــة وخلــق الثــروة 

وفــرص الشــغل.


