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مــن أجــل سياســة لالبتــكار ُحتــّرر الطاقــات 
يف خدمــة منــوذج صناِعــّي جديــد

جلنة مجتمع املعرفة واإلعالم

هــذا  علــى  املصادقــة  متــت 
طــرف  مــن  باإلجمــاع  التقريــر 
يف  للمجلــس  العامــة  اجلمعيــة 
دورتهــا احلاديــة عشــرة بعــد املائــة 
.2020 يونيــو   30 يف  املنعقــدة 

ويشــير التقريــر إلــى أنــه عــالوًة 
االجتماعيــة  آثارهــا  علــى 
األزمــة  فــإّن  واالقتصاديــة، 
بجائحــة  املرتبطــة  الصحيــة 
علــى  وضعــت  قــد  كوفيــد-19 
احملــكّ قــدرات االبتــكار والّصمــود 
املُواِطــن والّصحــي والصناعــي يف 

البلــدان. مختلــف 

وعلــى الصعيــد الوطنــي، كشــفت 
إمكانــات  وجــود  عــن  األزمــة 
لتحقيــق مســار صناعــي قائــم على 
االبتــكار التكنولوجــي. ومــع ذلــك، 
ينبغــي بــذل جهــود ال يُســتهان بهــا 
مــن أجــل االنخــراط بقــّوة يف هــذه 
الديناميــة حتــى يتمكــن االقتصــاد 
يعتمــد  يــزال  ال  الــذي  املغربــي، 
علــى املــواد اخلــاّم أو املنتوجــات 
التكنولوجــي  احملتــوى  ذات 
املزيــد  توليــد  مــن  الّضعيــف، 

الوطنيــة  املضافــة  القيمــة  مــن 
املؤهلــة. الشــغل  ومناصــب 

علــى  القــدرة  أن  املجلــس  ويــرى 
اليــوم  لبلــد مــا تتطلــب  االبتــكار 
وجــود منظومــات بيئيــة ومســارات 
جماعيــة ينبغــي أن يتعــاون علــى 
الفاعلــني  مــن  العديــد  خلقهــا 
الوطنيــني  واخلــواص  العموميــني 
اجلامعــات  وكــذا  واإلقليميــني، 
واملقــاوالت لتضطلــع بدورهــا علــى 

أكمــل وجــه.

توصيات املجلس

وعلــى املســتوى االســتراتيجي، يتعــني تعزيــز تطويــر بيئــة مؤسســاتية وقانونيــة وماليــة قــادرة علــى دعــم االبتــكار 
والرفــع مــن تأثيــره. يف هــذا الصــدد، يوصــى املجلــس مبــا يلــي:

í إحــداث هيئــٍة للحكاَمــة االســتراتيجية، يُنتَظــر منهــا أْن تحــّدد اســتراتيجية وطنّيــة لالبتــكار، وتخّصــص تمويــًال
عمومّيــا لهــذا الغــرض، عــالوًة علــى البحــث عــْن تمويــالت عمومّيــة أو خاّصــة مــن مختلــف الجهــات المانحــة 

وطنيــا أو دولّيــا. 

í.على مستوى كل استراتيجية قطاعية، تحديد محور البحث والتطوير واالبتكار

í ــة، النهــوض ببيداغوجيــا مالئمــة لالبتــكار مــع إدراج مضاميــن مالئمــة فــي علــى مســتوى المنظومــة التربوي
هــذا الصــدد. 
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على الصعيد اإلجرائي، يوصي املجلس مبا يلي:

í يدعــو المجلــُس إلــى توفيــر بيئــة حقيقيــة للُمقــاوالت المغربية الناشــئة تســمح لهــا بالتطّور، وبــأن تصبح مقاولة
ــوع مــن المقــاوالت،  ــار خصوصيــات هــذا الن ــح، وال ســيما بوْضــع إطــاٍر قانونــي يأخــذ فــي االعتب مــدّرة للّربْ
وباْســتعمال الصفقــات العمومّيــة كرافعــٍة للتنميــة، ووضــع إطــار ضريبــي علــى شــكل قــروض للبحــث واالبتــكار، 

والرفــع الملمــوس مــن التمويــالت المخصصــة للمقــاوالت الناشــئة والمقــاوالت المبتكــرة. 

í إعــادة التفكيــر فــي اعتمــاِد إطــاٍر َمبَّســط وواقعــّي ينّظــم هــذه العالقــة، يكــون الهــدُف الّرئيســيُّ منــه هــو تطويــر
عالقــة رابح-رابــح تْســتفيد منهــا ُكّل األطــراف وأْن يتــّم الّتنصيــص فــي هــذا الّتعاُقــِد علــى العناصــر المتعلقــة 
بالِملْكيــة الفكريــة وإعــداد ووْضــع مْســطرة تَْســَمح بحركّيــة العامليــن بيــن الجامعــة والمقاولــة وأخيــرا الّســماح 

للمقــاوالت، التــي ترغــب فــي القيــام بذلــك، بتمويــل ِمنـَـٍح للدكتــوراه.

í العمــل علــى إصــالح شــامل لإلطــار اإلدارّي للجامعــة العمومّيــة وإعطاؤهــا االســتقاللية الفعليــة التــي تحفــز
علــى البحــث واالبتــكار. لــذا يتعيــن تبســيط مســطرة تدبيــر األْمــوال الّناجمــة عــن عقــود البحــث والتطويــر، 
قصــد تحســين حركيــة فــرق البحــث ورفــع قيــود التْشــغيل المرتبطــة بالســن والجنســية والتــي تعيــق توظيــف 

أصحــاب المؤهــالت المؤكــدة.
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