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التحرير االقتصادي المتعثر:  كيف هزم اقتصاد الريع شركة أوبر في المغرب

نبذة عن املؤلف نبذة عن املؤلف

ي لتحليل السياسات ، املهعد املغر�مج حث رئيسي ذ. رشيد أوراز، �مج

عية عىل الدينامية  ث�ي التعل�ي واملؤسسات القتصادية والسياسية والج�مت
أ ي �مت

رض
تص � ي حمرض حث اقتصادي مغر�مج �مج

ي نقاشات عىل قنوات مغربية 
رض

القتصادية. كتب دراسات ومقالت لعدد من الصحف احمللية والعربية، وسامه �

ليلية 
مت

ة. آخر إصداراته ورقة � خ�ي
أ
ا خالل السنوات ال صدارات وتدقي�مت ة عدد من الإ �مج ي �مت

رض
وعربية، امك سامه �

ي املغرب.
رض

ي حول إصالح التعل�ي � صالح العر�مج ي مبادرة الإ
رض

منشورة �
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مقدمةمقدمة

ي السوق املغربية وذلك بعد ثالث سنوات من 
رض

ا � كة أو�مج عن تعليق خدما�مت ا�ي 2018، أعلنت �رش ر ف�مج ي �رش
رض

�

قراطية، ل  ا من طرف الب�ي �مت ي وا�مج
كة من السوق إىل املقاومة ال�مت جع سبب خروج هذه ال�رش . و�ي العمل املتع�رش

ي قطاع النقل، نظرا لكون قطاع النقل 
رض

اكت الناشئة � ي يؤطر معل هذا النوع من ال�رش
ي ظل غياب إطار قانو�رض

رض
س�ي �

ي 
ها وزارة الداخلية، وكذلك بسبب التحرشات املستمرة ال�مت ي تد�مج

اتيجية ال�مت الت الس�مت ن احملمج ي يدخل �رض احل�رض

ي 
ي أدت إىل مطاردات سائ�مت

كة وال�مت ي ال�رش
ي مدينة الدار البيضاء ضد سائ�مت

رض
ة � جرة الصغ�ي

أ
قادها سائقو سيارات ال

رض السلطات. م أمام أع�ي وي�رض رض م و�مت أو�مج وتعني�رض

جرة التقليدي 
أ
رض قطاع سيارة ال ات ب�ي ل يعد املغرب البلد الوحيد عىل مستوى العامل الذي حدثت فيه موا�مج

ي بعض احلالت إىل تعليق 
رض

ها، أدت � ي م�1 وفرنسا2 وغ�ي
رض

ة � رشات شب�ي
مت

، فقد حصلت � اكت مثل أو�مج و�رش

ا دال عىل سطوة نظام الريع ليس  ات تعد مؤ�رش ذه املوا�مج
رض

ي عدد من الدول. وأما حالمت املغرب، �
رض

كة � معل ال�رش

ديث القتصاد من 
مت

ر�ي القتصاد كلك، وقدرة هذا النظام عىل عرقلمت �
مت

، بل وعىل � فقط عىل قطاع النقل العمومي

كة، ستقوم هذه الورقة  ربة هذه ال�رش مج
مت

. وعىل ضوء � ي سواق، واملنافسة والتحديث التكنولو�مج
أ
ر�ي ال

مت
خالل حماربة �

ي ظل بنية اقتصادية ريعية متصلبة. 
رض

� )startups( اكت الناشئة ها املقاولت وال�رش ي توا�مج
ت ال�مت بقراءة التحد�ي

ا مؤ�رش عىل صالبة  ي الغابة، أي أ�رض
�رض رض ي �مت

ي املغرب، ليس إل الشجرة ال�مت
رض

كة أو�مج � ادل هذه الورقة أن فشل �رش مج
مت

و�

ة  خ�ي
أ
ي العقود ال

رض
ا املغرب � نظام اقتصاد الريع وقدرته عىل الصمود، وأن حماولت التحر�ي القتصادي الذي خا�رض

ي الولوج إىل 
رض

اكت الناشئة ستجد صعوبة � ة فإن ال�رش
رش
ال القتصادي، ومن � ي احملمج

رض
ي احلد من تغول الريع �

رض
فشلت �

السوق املغربية، ما مل ي�مت تغي�ي البنية املؤسساتية للنظام القتصادي احلاىلي املؤسس عىل قواعد ريعية، واستبدال 

بنظام يعتمد عىل قواعد التنافسية واملبادرة احلرة.

https://goo.gl/( :1 - فرنسا 24: حرب شرسة بين التاكسي التقليدي وشركة »أوبر« وأخواتها في القاهرة. انظر
)P1iPVk

2 - Les Observateurs de France 24 : Violences des chauffeurs de taxis sur des conducteurs 
UberPop à Marseille – France : (youtube.com/watch?v=h5-jMbDDogI(
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التحرير االقتصادي المتعثر:  كيف هزم اقتصاد الريع شركة أوبر في المغرب

من قمة املناخ إلى كأس العالم: ما الذي تغير؟

دينة الدار البيضاء )العا�ة القتصادية( قبل أن  ي منتصف سنة 2015 �مج
رض

ي املغرب �
رض

بدأت مغامرة أو�مج �

رض  رض الذ�ي ملغرب، ارتفع عدد السائق�ي ا �مج ي قض�مت
ط )العا�ة الدارية(. وخالل السنوات الثالث ال�مت تنتقل ملدينة الر�مج

ا، وهو ما أدر عىل  كة إىل 12 ألف سائق وما يقارب 140 ألف زبون منخرط عىل تطبيقا�مت يشتغلون مع ال�رش

جور3 احملدد 
أ
د�رض لال

أ
ي احلد ال

رض أربع وستة آلف درمه، مسجال ما يفوق ضع�رض اوح ما ب�ي ر�ي ي�مت رض دخال �رش السائق�ي

ر. ي ال�رش
رض

ي 2570 درمها �
رض

�

ي بلد يعجز اقتصاده عن خلق فرص شغل 
رض

ت والشباب � لف الشا�مج
آ
كة من فرص شغل ل  ما توفره هذه ال�رش

رض
رمع

جرة 
أ
ي سيارات ال

رشات سائ�مت
مت

مة وتساحمت مع � كة م�مج كت الوضعية القانونية لل�رش ة، فإن السلطات املغربية �مت كث�ي

لنسبة لملغرب، الذي اكن  ا�ي 2018، وهو توقيت حرج �مج ائيا يوم 23 ف�مج ا �رض يقاف خدما�مت ا، امم دفهعا لإ التقليدية �مج

ي هوية البلد املضيف يوم 
رض

س العامل 2026. فقبل أسابيع قليلمت من احلمس �
أ
 لستضافة تنظ�ي اك

رش
� ي خ�رض �لمت ال�مت

رض
�

. إن وسائل النقل والبنية التحتية تعد جزءا أساسيا  ي
ا�أ ا بشلك �رض كة خدما�مت وسكو أوقفت ال�رش 13 يونيو 2018 �مج

كة تقدم  ذه ال�رش
رض

ي املغرب مع بلدان امللف املنافس، �
رض

كة أو�مج � رض نشاط �رش ص مقارنة ب�ي رض . وف�ي �ي
رش

� من ملف ال�مت

ي 15 
رض

ا � كة خدما�مت لية، و20 مدينة مكسيكية و9 مدن كندية، امك تقدم هذه ال�رش ي 86 مدينة أمريكية �رش
رض

ا � خدما�مت

ي ستستضيف نسخة )2022(4. وقبل 
ي مدينة الدوحة القطرية ال�مت

رض
مدينة روسية )البلد املنظم لنسخة 2018(، و�

ة 
رش

� بعة للفيفا ملكفة بتقي�ي جاهزية البلدان امل�مت ية �مت نة إدار ، حلت حلمج ي
ا�أ ي ملرحلمت التصويت ال�رض ر امللف املغر�مج أن �ي

ص جاهزية  رض ي عىل 2.1 نقطة فقط من أصل 5 نقاط ف�ي �ي تدىع التاسك فورس Task Force. حصل امللف املغر�مج

ا اللجنة، وهذا  ص�مت
رض

ي �
الت ال�مت ص لك احملمج رض ا ف�ي �ي صل عل�ي ملفه عىل مستوى خدمات النقل، وهي أد�رض نقطة �ي

-الكندي- مريكي
أ
ي املغرب، بي�رض حصل امللف ال

رض
مؤ�رش همم عىل مدى ضعف البنية الطرقية وخدمات النقل �

اهزية هذه البلدان عىل مستوى النقل5. مج املكسيكي املنافس عىل 4.3 نقاط من أصل 5 ف�ي يتعلق �مج

3  Uber Maroc fait son bilan sur fond de polémique, Telquel, 09 mars 2017. (https://goo.
gl/aY8YLi)
 /https://www.uber.com/fr-MA/cities :الئحة المدن التي تقدم فيها شركة أوبر خدماتها عبر العالم - 4
5 - FIFA. (2018(, Bid Evaluation Report: 2026 FIFA World Cup, p 13. 
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ي 
رض

ا � ي أطار مسامه�مت
رض

كة أو�مج سنة 2016 � ي أن السلطات املغربية تساهلت مع نشاط �رش
رض

ة � أما املفارقة الكب�ي

ي العالن 
ي سياق يقت�رض

رض
اكء التظاهرة، � ن �رش عتبارها �رض دينة مراكش، �مج ي نظمت �مج

ة املناخ COP22 ال�مت
مت

اح � مج
رض

إ�

ن أن السلطات 
آ
، ويبدو ال عن التخلص من القطاعات القتصادية امللوثة والنتقال إىل تكنولوجيات أقل تلو�رش

ة املناخ 
مت

اح � مج
رض

� لنشاط لإ ي الوقت الذي مسحت هلا �مج
كة، ف�رض ية مع هذه ال�رش از املغربية تعاملت بنوع من الن�مت

جرة 
أ
ي سيارات ال

ة، امم جعلها عرضة لتحرشات سائ�مت
رض

ي وضعية قانونية غ�ي وا�
رض

ن نفسه �
آ
ي ال

رض
ا � ك�مت COP22، �مت

ك�رش من صفقة  ة املناخ مل تكن أ
مت

ي �
رض

كة أو�مج � ا السلطات املغربية مع �رش ي قامت �مج
كة ال�مت ا التقليدية، والرا�مج أن ال�رش

ي قطاع 
رض

و قطاعات تعتمد التكنولوجيات احلديثة �
رض

ي توجيه القتصاد �
رض

ا � ي ذلك رغب�مت
ارية، من دون أن يع�رض إ�رش

النقل العمومي خصوصا.

ديث القتصاد ولكن 
مت

ي �
رض

كة أو�مج إىل معضلمت أمعق وهي رغبة الدولمت � ي التعامل مع �رش
رض

يل هذه الزدواجية �
مت

�

وة  6 يعتمد خلق ال�رش ي معقه تقليدي ريعي
رض

ي � حلفاظ عىل ماكسب البنيات الريعية التقليدية. فالقتصاد املغر�مج �مج

رض  ة واملواطن�ي وة لتلبية حاجات النخب املؤ�رش ي من ال�رش
ن ذاته عاجز عن إنتاج ما يك�رض

آ
ي ال

رض
، و� وتوزيهعا بشلك ريعي

وع  مة عىل مستوى البنيات التحتية )م�رش رض ود الدولمت لع�نة القتصاد من خالل مشاريع �رض  �مج
رض

عىل السواء. ورمع

ديث 
مت

الطاقة الشمسية واملطارات وميناء طنجة املتوسط والقطار فائق ال�عة طنجة-الدار البيضاء( إل أن �

ي تستفيد 
د�رض وال�مت

أ
ة عىل املستوى القتصادي ال نشطة الصغ�ي

أ
اق قطاع ال ه لطاملا بدا عاجزا عن اخ�مت ر�ي

مت
القتصاد و�

ت  لذات يشلك إدماج التكنولوجيات احلديثة عىل لك مستو�ي ي هذا املستوى �مج
رض

، و� رض لك�ي ا نسبة هائلمت من املس�مت م�رض

دمات مسألمت أساسية لتحديث اقتصاد البلد وتنميته. إنتاج السلع واحلرض

اقتصاد ريعي .vs  اقتصاد تنافسي

ي املغرب من املهم النظر إىل طبيعة قطاع النقل داخل بنية القتصاد. فقطاع 
رض

ي الستمرار �
رض

كة أو�مج � م فشل �رش ل�رض

ثل الولء للسلطة  ثل مظهرا من مظاهر اقتصاد الريع الذي يشلك طبيعة اقتصاد البلد، حيث �ي جرة �ي
أ
سيارة ال

ية الستفادة من  جرة، ورضاها مفتاحا لستمرار
أ
مفتاحا للحصول عىل مأذونيات )رخص( استغالل سيارات ال

 يقدم الحسن عاشي صورة مختصرة عن طبيعة اقتصاد الريع في المغرب من خالل ورقته التحليلية »3 أسئلة - 6
https://carnegie-mec.org/2013/02/08/ar-pub-51030 :»حول اقتصاد الريع في المغرب



8

التحرير االقتصادي المتعثر:  كيف هزم اقتصاد الريع شركة أوبر في المغرب

ن اختصاصات وزارة الداخلية، عن طريق العمالت )إدارة  أذونيات النقل العمومي تدخل �رض
رض

هذه الرخص. �

ي تضمن من خالهلا ولء 
ابية ال�مت ي تد�مج تلك الرخص، وتقوم بتوزيهعا عن طريق الدارة ال�مت

بعة لوزارة الداخلية( ال�مت �مت

رض فقط، بل �مت  رض العادي�ي م دخال ريعيا شبه قار. ومل يكن توزيع هذه الرخص يشمل املواطن�ي رض تدر عل�ي ا، الذ�ي حامل�ي

ال مستمرا إىل حدود اليوم،  رض رض خالل العقود املاضية وما �ي ضي�ي رض والر�ي صيص جزء منه للنخب السياسية والفنان�ي رض �مت

ضع ملعاي�ي موضوعية مثل الكفاءة أو الستحقاق، بقدر ما اكنت تعىط بناء عىل  رض ومل يكن توزيع هذه املأذونيات �ي

معاي�ي الولء لملخزن - أي النظام والنخب املتنفذة.

ي والنتقال من 
ي منذ منتصف تسعينات القرن املا�رض

ي بشلك جز�أ
ر�ي القتصاد الوط�رض

مت
 حماولت الدولمت �

رض
رمع

قيق هذا اهلدف 
مت

ي �
رض

ا فشلت � ي عىل قواعد اقتصاد السوق احلر إل أ�رض
نظام الريع ضعيف النتاجية إىل نظام مب�رض

بشلك اكمل. وتش�ي مآلت سياسات احلرضوصصة إىل مقاومة نظام الريع لعملية التحر�ي القتصادي. فقد عانت 

موعات القتصادية الضخمة؛  ا من سطوة بعض النخب القوية أو بعض احملمج ت خوصص�مت
مت
ي �

بعض القطاعات ال�مت

ا قطاعات  ي أغل�مج
رض

وينطبق هذا مثال عىل قطاعات التصالت واحملروقات وبعض الصناعات الغذائية، وهي �

كن أن يشلك  ي ما �ي
رض

ك�رش �
أ
اكت عىل ال كتان أو ثالث �رش كة واحدة أو �رش ا �رش ا املنافسة وتسيطر عل�ي تغيب ف�ي

ز الدولمت عن التخىلي عن نظام الريع  ا عىل مدى عمج ية”. ويعت�مج هذا الوضع العام مؤ�رش وضعية “منافسة احتاكر

ويل ملكية بعض القطاعات 
مت

ت معليات احلرضوصصة إىل � ال القتصادي، حيث ان�مت ي احملمج
رض

سلوب للحمك وللتحمك �
أ
اك

رض السوق بعيدا عن منطق املنافسة احلرة.  ب قليلمت تصنع قوان�ي رض دي �رض العمومية إىل أ�ي

ا لنظام الريع التقليدي. يظهر هذا  د�ي كب�ي
مت

شئة حديثة مثل أو�مج � اكت �رض ي هذا املناخ، يشلك دخول �رش
رض

�

، حيث تقدم أو�مج خدمات  كة أو�مج مقارنة مع خدمات قطاع النقل الريعي ي القدرة التنافسية ل�رش
رض

التحدي مثال �

ي سيارات 
رض

لتنقل � ز سيارة نقل عن طريق التطبيقات الذكية، والتمتع �مج متنوعة حديثة وغ�ي مألوفة مثل إماكنية حمج

ا إماكنية تسجيل  بنا�أ كة لز رض تتيح ال�رش رض الذ�ي ي من طرف السائق�ي
س سنوات، وتعامل هم�رض يقل معرها عن �رض

بناء عناء  نب الز مج ديد لكفة الرحلمت امم �ي
مت

ي �
رض

مه أيضا شفافية �
أ
املالحظات السلبية عن طريق نفس التطبيق، وال

ي 
دارة ال�مت يعية مل تتعرض هلزات اممثلمت سابقا. فالإ ي الواقع شلك هذا الدخول صدمة لسوق ر

رض
التفاوض مع السائق. �

، امك أن هؤلء أنف�م لن يقبلوا أن يذهب  ي سيارات النقل العمومي
ن ولء مالك وسائ�مت ىع هذا القطاع تسع ل�رض �مت

. رض لك�ي اكت حديثة هلا أفضلية تكنولوجية وخدماتية لدى املس�مت جزء من سوق النقل العمومي ل�رش
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كة أو�مج وبشلك أقل  جرة ب�رش
أ
ي سيارات ال

رشات سائ�مت
مت

م غض السلطات الطرف عن �
رض

كن � وهلذا السبب �ي

مر الواقع. وقد تطورت أساليب التحرش 
أ
رض لتكريس ال رض الطرف�ي كن توصيفه بتحالف موضوىعي ب�ي ، ف�ي �ي كة كر�ي �رش

كسيات الدار  سيس تنظ�ي أمسوه “صقور طا
أ ي السوق إىل �مت

رض
كة � ي عىل وجود ال�رش

اض العل�رض رد الع�مت هذه من حممج

ماراتية. تتوزع أمعاهلم اليومية  مريكية وأيضا كر�ي الإ
أ
ي أو�مج ال

ك�مت البيضاء”، أعلنوا بواسطته حر�مج مفتوحة عىل �رش

حيان، 
أ
ي أغلب ال

رض
م � ئ�رض رض وز�مج كت�ي ي ال�رش

ط وحمارصة سائ�مت ي شوارع الدار البيضاء والر�مج
رض

رض ومطاردات � رض نصب امك�أ ب�ي

ري هذه املظاهر أماهما وأمام السلطات العمومية من دون تدخل  مج
مت

ي �
طة ال�مت ي انتظار وصول ال�رش

رض
وإغالق الشوارع �

رض من هذه الت�فات املنافية للقانون7. كت�ي رض ال�رش �أ ي وز�مج
حلماية سائ�مت

ا عىل 
رض

ا وا� ابية مؤ�رش جرة التقليدي وأمام الدارة ال�مت
أ
ي املغرب أمام قطاع سيارات ال

رض
كة أو�مج � زام �رش يشلك ا�رض

ي 
رض

الء � مج  �مج
رض

دد. امك تو� معال احلمج
أ
قوة اقتصاد الريع وقدرته عىل �اية مصاحله بشلك أقوى امم يعتقده املتتبعون ورواد ال

 . ي هيل كي يستفيد من النفتاح التكنولو�مج
أ ي و�مت ر�ي القتصاد املغر�مج

مت
ي �

رض
رادة السياسية عامل حامس � ن ذاته أن الإ

آ
ال

ي 
رض

د موطأ قدم هلا � مج
مت

اكت الناشئة من أن � سواق لن تتمكن ال�رش
أ
ت مؤسساتية للتنافسية وشفافية ال �رض ن دون �رض

رض
�

ظل بنيات ريعية متجذرة وذات مصاحل متقاطعة.

التكنولوجيا احلديثة من أجل اإلنتاجية والتمنية 

دى قدرة السوق املغربية عىل الستفادة من التكنولوجيات  تبط أيضا �مج ة نظام الريع �ي إن عدم قدرة أو�مج عىل موا�مج

ي ليست  ا من الشباب املغر�مج احلديثة. فقد أشارت إحصائية صادرة عن البنك الدوىلي سنة 20178 أن جزءا كب�ي

وة.  ي سوق الشغل وخلق ال�رش ي توفرها التكنولوجيات احلديثة عىل مستو�ي
م املؤهالت لالستفادة من الفرص ال�مت لد�ي

ج 
مت

ي املائة من النا�
رض

ص النفاق العمومي عىل البحث العملي وتطو�ي التكنولوجيات فبالاكد يسجل 0,7 � رض أما ف�ي �ي

ي املائة )إحصائية سنة 
رض

ي الوقت الذي يصل فيه املعدل العاملي إىل 2,14 �
رض

ام )إحصائية سنة 2010( � الداخىلي احلرض

7 - Casablanca : course-poursuite très dangereuse entre des taxis et un chauffeur Uber 
(vidéo sur YouTube(. (https://goo.gl/X4B5jz)
8 - Jean-Pierre Chauffour. (2017( : Mémorandum économique : le Maroc à l’horizon 2040 
- Investir dans le capital immatériel pour accélérer l’émergence économique. La banque 
mondiale, Washington, DC. 
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كبة اقتصاد املعرفة  ي املغرب عىل موا
رض

دارة والقتصاد � ز الإ ا صورة عن عمج 2015(9. تقدم هذه الحصائيات ومثيال�مت

هودات احلكومة وأيضا ضعف املستوى التعليمي  : غياب حممج رض رض رئيسي�ي جع ذلك إىل سبب�ي . و�ي ي والتقدم التكنولو�مج

امعات. رض من املدارس واملعاهد واحلمج �ي مج للخر�ي

ي توفرها 
ر حرمان بعض القطاعات القتصادية من الستفادة من املزا�ي ال�مت ب أن ت�مج مج لكن هذه الوضعية ل �ي

ب أن  مج ولوية �ي
أ
رض فال ك�رش كفاءة من العمال احلالي�ي لت أ

آ
التكنولوجيات احلديثة عىل مستوى النتاج، فإذا اكنت ال

كن  ي إطار سوق تنافسية ومفتوحة، ول �ي
رض

ي يشتغل � ن املنتج املغر�مج
أ
رض النتاجية وتقليل لكفة النتاج، ل تعىط لتحس�ي

ا الزمن. ي عفا عل�ي
ا النتاجية احلالية ال�مت سن أسالي�مج

مت
ي السوق من دون أن �

رض
�مج مساحات � لملقاولمت أن �مت

النساء والشباب: منسيو مخططات التمنية

ي سوق الشغل وأيضا لستعمال 
رض

دماج الشباب والنساء � وذجا مثاليا لإ
رض
كة أو�مج أن تكون � ماكن �رش إ لقد اكن �مج

كة فرصا للشغل ملئات الشباب، امك وفرت بدائل لتعويض  التكنولوجيا لتحديث القتصاد. لقد وفرت هذه ال�رش

ى خصوصا  لنسبة لساكن املدن الك�مج درا �مج رداءة خدمات النقل وكذا لتوف�ي بعض الوقت الذي يشلك موردا �رض

ثل مصدر تو�مت وقلق  ة �ي ط. إن النتظار عىل الرصيف للحصول عىل سيارة أجرة صغ�ي ي الدار البيضاء والر�مج
مدين�مت

متار تنتظر سيارات أجرة 
أ
تد ل

مت
ي �

كن للزا�أ أن يالحظ الصفوف الطويلمت ال�مت ، و�ي ي بول املغر�مج ي امل�مت
رض

رض � يومي لملواطن�ي

ة هذا الوضع الصعب، يعد طلب سائق حلظات قبل  ي موا�مج
رض

حيان. و�
أ
ي بعض ال

رض
ات قد تتجاوز الساعات � لف�مت

ن ذاته قد تشلك 
آ
ي ال

رض
ي مدينة مثل الدار البيضاء. و�

رض
ات واملوظفات � ج�ي

أ
فة لال روج من مقر العمل خدمة م�مت احلرض

ي وسائل 
رض

ة � ن من املضايقات والتحرشات املنت�رش اد بديل حلماي�مت مج �ي ي املغرب فرصة للنساء لإ
رض

كة أو�مج � خدمات �رش

اوح  ي ت�مت
ي مدينة الدار البيضاء أن %54 من الفتيات اللوا�مت

رض
النقل العمومي املغربية، حيث أكدت دراسة ميدانية �

.10 ويبدو أن احلمالت التحسيسية  ي وسائل النقل العمومي
رض

رض 19 و39 سنة تعرضن لتحرشات � أمعارهن ما ب�ي

لقانون وبدائل اقتصادية جديدة11. كن أن تواجه �مج ي حملاربة هذه الظاهرة، بقدر ما �ي
وحدها ل تك�رض

https:// :9 - نسبة ما يصرفه المغرب على البحث العلمي والتطوير من إجمالي ناتجه الخام مقارنة ببعض الدول المتقدمة
data.worldbank.org/topic/science-and-technology?locations=MA-US-FR-ES-1W

10 - La rédaction de Lesiteinfo : Harcèlement dans les transports au Maroc: les chiffres de 
la honte, 27/11/2017. (https://goo.gl/MTUf2U) 
11 - Manar Joualy. Campagne de lutte contre le harcèlement sexuel dans les transports de 
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ي قطاع 
رض

ي تنخرط �
كة صورة مثالية لملرأة املغربية احلديثة ال�مت عالوة عىل ذلك، شلكت قيادة امرأة هلذه ال�رش

ت 
مت

يدة لملواطن � دمات احلمج رض قطاع التكنولوجيا وتوظيف الشباب وتوف�ي احلرض أمعال منتج وغ�ي ريعي يدمج ب�ي

ي قطاعات 
رض

ت عىل املغامرة � اح هذا النموذج أن يشجع سيدات أخر�ي مج
رض

ماكن � إ اف رائدة أمعال، واكن �مج إ�رش

م، خصوصا  تذب جزءا همما م�رض مج
مت

ص فئة الشباب، فقطاعات التكنولوجيات احلديثة � رض . أما ف�ي �ي اقتصادية اممثلمت

ك�رش عطالمت 
أ
ي من �لمت الشواهد العالية واملتوسطة مه ال رض ومتعددي اللغات واملواهب. فالشباب املغر�مج ي التكو�ي

حدي�رش

رض 
لك�ي دمة املس�مت

رض
ر �رضي احللول التكنولوجية حل اكت الناشئة والست�رش خرى12، ويعد تشجيع ال�رش

آ
رض الفئات ال من ب�ي

هل الدارة تفوت عىل املغرب  ي الدورة القتصادية، لكن يبدو أن نظام الريع و�مت
رض

ع الطرق لالندماج � مج
رض

ن أ� من �رض

ال. ي هذا احملمج
رض

وة عن طريق تشجيع املبادرة الفردية � ي آلمت خلق ال�رش
رض

فرصة إدماج طاقاته الشابة �

خالصات وتوصيات

ي 
رض

رض خدمات النقل � س�ي
مت

ي البلد ليس فقط من خالل �
رض

كة أو�مج � ماكن الدولمت أن تستفيد من حضور �رش إ اكن �مج

اكت  ديثه عن طريق إدماج �رش
مت

ر�ي قطاع النقل العمومي من سطوة نظام الريع و�
مت

احلوارصرض ولكن أيضا من خالل �

ي القطاعات القتصادية 
مت

كن لبا� ربة �ي مج
مت

تعتمد التكنولوجيات احلديثة. ومن شأن هذا التغي�ي اهليلكي أن يشلك �

رض شفافية  ذا التحديث القتصادي سيؤدي إىل تعز�ي
رض

اتيجية التجديد والبداع، � د اس�مت ا، ل س�ي ع�مج اع�مت التعمل م�رض

ي العامل.
رض

ي املنطقة و�
رض

ة � هيل البنيات التحتية والنفتاح عىل التجارب الناحمج
أ معال وتشجيع املنافسة و�مت

أ
مناخ ال

مر والعمل عىل وضع سياسات 
أ
ال هناك بعض من الوقت أمام صناع القرار لستدراك ال رض لتحقيق ذلك، ما �ي

اح عدد من التوصيات: كن اق�مت ي هذا الصدد �ي
رض

مد، و�
أ
معومية فعالمت وطويلمت ال

العمل عىل تطو�ي قطاع النقل التقليدي لالستفادة من التكنولوجيا احلديثة، وتقد�ي خدمات ذات جودة  -

ي هذا السياق سيكون إلغاء العمل بنظام املأذونيات 
رض

ال، و� ي هذا احملمج
رض

اكت احلديثة � ل�رش ، أسوة �مج رض لك�ي لملس�مت

ر�ي قطاع النقل.
مت

ا أن تعزز � ي من شأ�رض
ن أوىل الجراءات ال�مت احلاىلي من �رض

Casablanca, Telquel: 27/11/2017. (https://goo.gl/yJoNdf)
12 - Jeune Afrique avec AFP : Maroc : l’inquiétant chômage des jeunes s’inscrit dans la 
durée, 12/02/2018. (https://goo.gl/aLdr9F(. 
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لولوج إىل  - اكت الناشئة �مج ي يسمح لل�رش
�اع بوضع إطار قانو�رض رض العمل عىل الإ ع�ي وبشلك عام عىل امل�رش

ية. ور دارية وت�يل الولوج إىل التمويالت ال�رض السوق املغربية، وتبسيط املساطر الإ

ا ل س�ي ع�مج ت�يع  - م �مج ه�مت ي عىل السلطات الإ
ي ينبعرض

ن الصالحات ال�مت ي من �رض هيل الرأ�ل الب�رش
أ ويب�مت �مت

ي القطاعات القتصادية.
رض

، لت�يل إدماج التكنولوجيات احلديثة � إصالح التعل�ي
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