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دعا املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي يف هــذا التقريــر إلــى إرســـاء طمـوح جديـــد يقـــوم علـــى منـــوذج 
(براديغم) جديــــد يرمــــي إلــــى جعــــل الصناعــة ركيــــزة أساســــية مــــن ركائــــز تنميــــة البـــالد. وبغيـــة جتســـيد 
هـــذا الطمـوح املغربـــي علـــى أرض الواقـــع، يـــرى املجلـــس أن الربـط بيـــن األبعـاد األربعـة التاليـة، سـيمكن مـن 

وضـــع قاطـــرة الصناعـة الوطنيـــة علـى سـكة املسـتقبل:

اعتماد حكامة واضحة املعالم ومسؤولة: ضرورة من أجل صياغة وقيادة طموح بناء «صناعة املغرب 4.0»

ينبغي أن ترتكز الرؤية اجلديدة للصناعة الوطنية على حكامة قوية وشــفافة، وتكفل مأسســة الفاعلني وأدوارهم، 
مــع حتديــد واضــح ومضبــوط للمســؤوليات ودرجــة ترابطهــا. وهــذا يفترض وجــود فاعلــني أقــوى ويتحلــون بحــس 
أكبــر للمســؤولية حتــى يكــون مبقدورهم االضطــالع بهــذا اإلصــالح العميــق للمشــهد الصناعــي املغربــي. ولتحقيــق 

هــذا الهــدف، ينبغــي العمــل علــى مــا يلــي :

 أسســة وواضحــة املعالــم حشــد جهــود الفاعلــني وضمــان تضافرها وتعزيزهــا وتوطيــد متثيليتهــم: حكامــة ُممَ
والفدراليــات  وشــرعية االحتادات  متثيليــة  1) حتصــني  خــالل  مــن  الرؤيــة،  أجــل جتســيد  ومســؤولة من 
القطاعيــة مــن خــالل نصــوص قانونيــة و2) تعزيــز النقابات ومشــاركتها يف الهيئــات التمثيليــة داخــل املقــاوالت 

وهيئــات القيــادة املعنيــة بالسياســات الصناعية؛
مأسسة هيئة قيادة رفيعة املستوى، تشكل أرضية للتشاور والقيادة االستراتيجيني؛

.«تشجيع ظهور قاطرات قطاعية وطنية قادرة على أن تكون «حاملة ملشعل التوجه اإلفريقي للمغرب
 نة واجلاذبيــة إعــادة إرســاء العقــد االجتماعي عــن طريــق حتقيــق التقائيــة تامــة بــني التنافســية واملرونــة املؤمَّ

واملســؤولية والتماســك االجتماعــي
اإلنتــاج  أنظمــة  علــى  إجراؤهــا  يتعــني  تغييــرات  ومــن  تتطلبه مــن مالءمــة  ومــا  بتوجهاتهــا  الرؤيــة،  هــذه  إن 
د علــى مســتوى تدبيــر  وعالقات الشــغل وأمنــاط االســتهالك، تقتضــي إعــادة إرســاء عقــد اجتماعــي ُمجــدِّ
العالقــات االجتماعيــة، مــن خــالل إدمــاج أشــكال جديدة ملواكبــة املســارات املهنيــة وحمايــة األفــراد. ومن شــأن ذلك 
أن يســمح بتحريــر الطاقــات علــى مســتوى القطاعــات وفــروع النشــاط، وتعزيــز قدرات الفاعلــني واملســتخَدمني، 
مــع توفيــر احلمايــة لألشــخاص مــن مظاهــر الهشاشــة التي قــد تنجــم عــن هــذه الديناميــة اجلديــدة لســوق 
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الشــغل. كما يتطلــب هــذا العقــد وضــع إطــار قانونــي يســتجيب للدينامّيــة املنشــودة ويطبقه اجلميــع ويســري 
علــى اجلميــع، مبــا يكفــل احلقــوق األساســية، يف ظــّل احتــرام مقتضيــات الدســتور وامليثــاق االجتماعــي للمجلــس 

االقتصــادي واالجتماعــي والبيئي وكــذا االتفاقيــات التــي صــادق عليهــا املغــرب.

ويتعني العمل بشكل خاص على:

 تغييــر النمــوذج املعتمــد: إعطــاء األولويــة لتوفيــر العمــل الالئــق وإصالح منظومــة احلمايــة االجتماعيــة مــن
أجــل تعميــم التغطيــة لتشــمل جميــع املواطنــني؛

 الوصــول إلــى اتفاقــات قويــة تكفــل خلــق ديناميــة جديــدة منِتجــة للثــروات ولفــرص الشــغل الالئــق يف الوقــت
ذاتــه؛

ضمان مالءمة وتعزيز القدرات التقنية واالجتماعية، مع إرساء احلق يف التكوين مدى احلياة؛
بناء نظام يجعل التغطية االجتماعية حقاً يتمتع به جميع املواطنني وليس العاملون فقط؛

.«تعزیز تنمیة الثقافة الصناعیة المغربیة، من أجل بناء «مجتمع الصناعة
من أجل جهات مغربية تكون مبثابة «مصنع أخضر»، ذي صناعة مترابطة ودينامية ومتضامنة ومدِمجة

ــى  ــة عل ــة وطني ــاء سياســة صناعي ــي أن يرتكز بن ــدة، ينبغ ــة اجلدي ــذه املقارب ــان أســباب النجــاح له من أجــل ضم
تنزيــل ترابــي يكفــل حتقيــق تنمية قويــة ومتوازنــة يف جميــع أنحــاء التــراب الوطنــي. ويجــب أن تكون اجلهــة حلقــة 

الوصــل األساســية لضمــان هــذا التنزيــل. ويف هذا الصــدد، ينبغــي العمــل بشــكل خــاص علــى:

 تعبئة جميع اإلمكانات لضمان أن تضطلع اجلهـــات، فـــي إطـــار املهـــاّم اجلديـــدة املوكلـــة إليهـــا، بدورهـــا كامال
ــة تشــاركية  ــال لترســيخ مقارب ــك، يتعــني إرســاء إطار مؤسســاتي فع ــة. ومــن أجــل ذل ــة الصناعيـ ــي التنميـ فـ
حقيقيــة علــى الصعيــد اجلهــوي، مع توســيع نطــاق مشــاركة الفاعلــني وممثلــي املجتمــع يف جميــع مراحــل 

مسلســل التنمية؛
ربط مداخيل اجلهة بإنتاج الثروات داخل مجالها الترابي؛
 إرســاء سياســة عقاريــة اســتباقية للدولــة وللجهــات، مــن خــالل ترقيــة وضع املناطــق الصناعيــة ومناطــق

املباشــرة  املســؤولية  االســتراتيجية وجعلها حتــت  التحتيــة  البنيــات  مســتوى  إلــى  واللوجســتيك  األنشــطة 
للجهــات؛

 إدمــاج بُعــد االســتدامة وتفعيل طمــوح الوصــول إلــى مســتوى مغــرب يكــون مبثابــة «مصنــع أخضــر» يف إطــار
سياســة تــروم إرســاء جيــل جديــد مــن املناطــق الصناعيــة؛

إحداث وضع خاص ُمبهيِّئ املناطق الصناعية وبالفاعل البيئي مبا يتالءم ومتطلبات وصبغة هذه املناطق؛

.وضع حد لإلزدواجية اإلدارية يف مجال قيادة االستثمارات ودعمها وتتبعها
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حترير الطاقات واملبادرات وتشجيع االستثمار والرفع من حجم النسيج الصناعي

يتطلــب بنــاء أمــة صناعيــة توفير الظــروف املواتيــة خللــق منــاخ يوفــر التســهيالت واملواكبــة والفــرص وتعزيــز 
ــة مــن التدابيــر الكفيلــة مبواجهــة حتديــات املســتقبل وزيادة حجــم االســتثمار  القــدرات، مــن خــالل حتديــد جمل

ــى: ــك، ينبغي العمــل عل ــي. ومــن أجــل ذل ــاج الوطن واإلنت

 ضمــان االنفتــاح الفعلــي ملجــال االســتثمار علــى فاعلــني صناعيني مبؤهــالت وتخصصــات جديــدة، مــن أجــل
الرفــع مــن حجــم النســيج الصناعــي، وتنويــع العــرض والّرفــع مــن القيمــة املضافــة؛

 جعــل حتســني اجلاذبية ومنــاخ األعمــال أولويــة وطنيــة، لالنتقــال مــن اقتصــاد يغلــب عليــه الريع إلــى اقتصــاد
مدِمــج وأكثــر إنتاجــاً للقيمــة؛

 إصــالح النظــام الضريبي لضمــان التجانــس والوضــوح والتخلــص مــن االســتثناءات غيــر املنتجــة مــن أجل دعــم
االســتثمار املنتــج للقيمــة املضافــة الوطنيــة ولفرص الشــغل؛

 اعتمــاد سياســة وطنية فاعلــة ومتناســقة يف مجــال االبتــكار واليقظــة االســتراتيجية، مــن أجل صناعــة وطنيــة
تدمــج االجتاهــات القويــة وتتموقــع علــى نحــو مســتدام يف سالســل اإلنتــاج العامليــة؛

تشجيع إحداث أدوات جديدة كفيلة بتوفير العقار الصناعي بأسعار تنافسّية؛
ْقَمنَة محوراً أساسياً لتطوير الصناعة؛ جعل الرَّ
تشجيع تطوير مسلك هندسة وطنية يف خدمة األداء الصناعي؛
 مالءمــة منهجّيــة توحيــد املعاييــر (التقييــس) وتعميقها وتعميمهــا مــن أجــل حمايــة الســوق الوطنيــة ودعــم

ــي؛ ــرض املغرب تنافســية الع
.«جعل الصناعة رافعة للقوة الناعمة للمغرب وتعزيز عالمة «صنع يف املغرب


