
 أ.دبوسعاة سعٌاةو ......ا. عماري عمار..........................: واقع وأفاقالتكنولوجً فً الجزائر دباا اإل

 47 (  2004) 03العاا                                                        مجلة العلوم االقتصااٌة وعلوم التسٌٌر

 

 : واقع وأفاقالتكنولوجي في الجزائر دباا اإل
 في العلوم االقتصادية  تعلين عاليد. عواري عوار أستاذ أ.إعداد:   

 هكلفة بالدروس  أستاذة هساعدة  سعيدة  بوسعدة أ. 

 جاهعة سطيف -علوم التسييرو كلية العلوم االقتصادية    

 :ملخص

تسلٌط إلى  تهاف هذه الاراسة  
التكنولوجً فً  دباا قع اإلالضوء على وا

الوقوف على مجموعة معوقات و الجزائر
آفاق تطوره، و عٌلهفكذا سدبل تو تطوره.

التكنولوجً  دباا اإلو ذلك أن الدبحث العلمً
أصدبحا السمة الغالدبة على اقتصاا القرن 

أن القوة الاول و العشرٌن،و الحااي
 أصدبحت تقاس دبماى تطورها العلمً

 التكنولوجً.و

Résume : 

Cette étude vise a faire la 

lumière sur les réalités  de l’innovation 

et de la technologie, de relever 

l’ensemble des agents qui entravent son 

développement et de mettre en valeur 

les facteurs concourant à sa 

dynamisation et les perspectives de son 

plein essor. 

La recherche scientifique et 

l’innovation technologique sont 

devenues la caractéristique primordiale 

de ‘économie par la portée de leur 

progrès scientifique et technologique.    

 

 مقدمة: 

شرٌن حااي والع قرن ال طل ال ٌة و ٌ ٌرات جذر عه تغ طرحم مة ت من  ها ٌا  العا
هددذه  أهددم أحددا لعددلو ،ذلددكلٌسددت دبمنددنى عددن  انامٌدد االتحدداٌات، والجزائددر دبوصددفها دبلددا

 ،األصددعاة المالٌددةعلددى ملتلددف  الشدداٌا التنددافس الدداولً ٌكمددن فددً ازاٌدداا التغٌددرات
 .  والتكنولوجٌة فٌة، المعرالمعلوماتٌة، التجارٌة، الصناعٌة

 اللصوص فًتعاظمت أهمٌة المعرفة والعلم والتكنولوجٌا على وجه  لقاو 
االقتصااٌات المعاصرة حتى غات السمة الغالدبة على اقتصاا القرن الحااي والعشرٌن، 

فً مجال استعمال العلم والتكنولوجٌا، حٌث  ما تحرزهصدبحت قوة األمم تقاس دبماى أو
من   80 %إلى    60%من  هفً الدبلاان الصناعٌة المتقامة أنأثدبتت اراسات أجرٌت 

فقط   20%ن أالتقام التكنولوجً وإلى  ٌعزى لإلنسانتحسن فً المستوى المعٌشً ال

كما أكات أدبحاث العاٌا من العلماء على األثر القوي . 1لتراكم رأس الماإلى  ٌرجع
فللف كل تقام  ،والتقام التقنًالتطور االقتصااي على اإلنتاج وعلى  دباا للمعرفة واإل

تقنً واقتصااي تكمن جهوا العلماء والدباحثٌن فً ملتدبراتهم، إذ تلعب مؤسسات الدبحث 
الملططات االقتصااٌة الدبرامج والعلمً اورا هاما فً تطوٌر اإلنشاءات وضمان نجاح 

 ادبتكار نشاطات واكتشاف التراعات علمٌةإلى  كما تؤاي الدبحوث العلمٌة .وتصحٌحها
 اكتشاففً مساهمتها إلى  دباإلضافةنظرته للعالم، و تؤثر على طدبٌعة فهم اإلنسان
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وسائل وأاوات إلى  مناطق جاٌاة للمعلومات واالحتماالت التطدبٌقٌة التً تتحول
 تكنولوجٌة لإلنتاج.

مً  هو الدبحث العلمًإن  حث العل نتج، وتللف الدب طوٌر للم فة وت ستندباط للمعر ا
لب  أو  االجتماعً أو فً القطا  الصناعً عات والتغ هذه القطا غٌره ٌحول اون تطوٌر 

ضددا  تكنولوجٌددة سددائاة أو  ودبالتددالً ال ٌمكددن مددع هددذا التللددف تطددوٌر علددى مشدداكلها،
ها وتحسٌنها، كون  أو  وتكٌف هذا األساس ت لى  ٌاة، وع ٌات جا لق تكنولوج ستحااث ول ا

ٌة، و ستقاللٌة التكنولوج ساباال هٌن اكت ها ر عارف وتطوٌر طوٌر  الم مً دبت حث العل الدب
 المراكددز العلمٌددة و وتعددا مؤسسددات الدبحددث .ارا الدبشددرٌةوسٌاسددة االسددتثمار فددً المددو

ضمه  ما ت عات دب كرٌن ووالجام ماء ومف حثمن عل لادبر دب مارجات و م ٌب و ورش تجر
إعددااا الطاقددات الدبشددرٌة وصددقلها، وتنمٌددة و دبدداا واإلالمعرفددة تددارٌس مددن أهددم وسددائل 

 والدبحث والتارٌب.فة والمعرمهاراتها دبالعلم 

جادبة اإلدبإلحاح هنا وتستاعً    التً تطرحالتساؤالت  انطالقا من هذا فإن
 التطورو الدبحث العلمًأي ماى وصلت سٌاسة إلى  هً: علٌها اقٌقةالو وافٌةال

ً آفاق ما هو ؟ دباا التكنولوجً فً الجزائر ؟، وهل ٌمكن القول دبوجوا نظام وطنً لإل
 ؟  فً الجزائر التكنولوجً دباا ت الدبحث العلمً واإلتفعٌل أااء هٌئا وسدبل

 للنقاط التالٌة:  ستتطرق فان اراستنا هذه  لإلجادبة على هذه التساؤالت

 التكنولوجً. دباا القضاٌا المرتدبطة دبالدبحث والتطوٌر واإل -

 التكنولوجً فً الجزائر. دباا واقع الدبحث والتطوٌر واإل -

 فً الجزائر.وآفاقها التكنولوجً  دباا واإل مًلسدبل تفعٌل هٌاكل الدبحث الع -

 التكنولوجي:  بدا : القضايا المرتبطة باإلأوال

   بدا التكنولوجي والنظام الوطني لإل بدا مفهوم اإل  - 1

شاها حا إال ون لوجً  أو  ال ٌمر ٌوم وا ٌاان التكنو فً الم ستجاات  عن م سمع  ن
سواءعلى ملتلف  ٌة، األصعاة  صااٌة، اجتماع نت اقت ٌة وصناعٌة كا هاو طدب قا ف ،غٌر ل
االقتصددااٌات وازاهارهددا ونمددو  التكنولددوجً الركٌددزة األساسددٌة لنمددو دبدداا أضددحى اإل

 واستمرار المؤسسات وتطورها.

العنصددر الدبشددري دبعقلدده المتحدداي للصددعودبات ودبمعارفدده العلمٌددة  رغددم أنو
ا ذلك العنصر وجو إال أن الذي تتوقف علٌه سرعة التقام التكنولوجً،هو   والتكنولوجٌة

شري فغٌر كاف، فنٌنما تواجا  لوحاه مٌن هذا العنصر الدب ناخ مالئ سٌٌر وم من ت له  الدبا 
 .دباا واإل لعطاءمحفزات معنوٌة تشجعه على او مااٌة وإمكانٌات

كار سعٌا دباا اإلأو  فاالدبت سب ا. م  لوجً ح ٌل: "أو  التكنو ٌة هو  ك لك العمل ت
ً تلددص المنتجددات دبملتلددف أنواعهددا، وكددذلك التددً تتعلددق دبالمسددتجاات اإلٌجادبٌددة والتدد

 دبدداا اإل :دبددٌن منطلقددٌن أساسددٌن همددا مثددل هددذه الرؤٌددة تمٌددز إن، 2أسددالٌب اإلنتدداج "
نتج  لوجً للم نتج وتحسٌنه  innovation de produitالتكنو طوٌر الم  دباا واإل ؛أي ت
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تاج  ٌة لإلن قة الفن لوجً للطرٌ كون  دباا أي أن اإل innovation de procédésالتكنو ٌ

من جهة هذا  تاج،  سائل اإلن ٌة اإلنتاجٌة وو ستوى العمل ٌرى و على م لرى،  من جهة أ
 تعاٌل جاٌا على مااة أو  تطوٌر جاٌا إٌجاا هو دباا اإل أو  محما مرٌاتً: " أن االدبتكار

ٌة أو  صااي أو  عملٌة إنتاج ئا اقت ٌة للحصول على عا نا و، 3"لام جا ه تب ن ردبط ٌالكا
 .زٌااة العائا أو  تحقٌق وهو  دباا اإلء هذا ورادبالهاف من  دباا اإل

االدبتكار: "هو مجموعة من  أو دباا النظام الوطنً لإل نإف لرىأ من ناحٌة
إلٌها توفر عالقات تفاعل  التكنولوجً مضافامركدبات سٌاسة الدبحث العلمً والتطور 

 أو  افاعٌا أو  نشر واستعمال معرفة جاٌاة تستثمر اقتصااٌاو تولٌاإلى  فٌما دبٌنها تؤاي
  .4اجتماعٌا ضمن حاوا الوطن "

ٌمثل االنتقال من سٌاسة الدبحث الموالً الذي الشكل دب وٌمكن توضٌح ذلك
ملرجات و مع تدبٌان مالالت دباا النظام الوطنً لإلإلى  العلمً والتطور التكنولوجً

القات ل العال وجوا له اون وجوا إطار ٌفع   دباا هذا االنتقال، فالنظام الوطنً لإل
والروادبط دبٌن مركدبات سٌاسة الدبحث العلمً والتطور التكنولوجً، وعلٌه ٌعتدبر النظام 

التكنولوجٌا تحكمها سٌاسة وطنٌة و لوجوا سٌاسة وطنٌة للعلم اتجسٌا دباا الوطنً لإل
ولوٌات معلنة ٌتم تنفٌذها من لالل استراتٌجٌات ماروسة أو واضحة وذات أهااف

 قات الفعالة دبٌن مركدبات هذه السٌاسة.تضمن وجوا الروادبط والعال

 بدا الوطني لإلنظام ال: 11شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: حمود هريايت: هرجع سابق بالتصرف   

 التكنولوجي  بدا آثار اإل -2

 سياسة البحث العلوي

التطور و هكونات سياسة البحث العلوي 
 التكنولوجي:

 التطوير.و البحث -
 التقييس. -

 .اإلعالمو النشر -

 التسويق -

 التكوين املستورو التعلين -

 التكنولوجياو اخلدهات  االستشارية -

 اخلدهاتو اإلنتاج -

 اهلدف

 عالقات تفاعل
 أو ترابط

 الوطين بدا نظام اإل
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التكنولوجً  دباا إن اآلثار التً ٌمكن أن تنتج عن وجوا نظام وطنً لإل   
الموارا و تطوٌر المؤسسةو، التنمٌة االقتصااٌةو تنصب كلها فً النموو متنوعةو كثٌرة

 دباا القسم األول ٌشتمل على آثار اإل، قسمٌنإلى  ٌمكن تقسٌمهاو الدبشرٌة فٌها،
أما القسم الثانً فٌشتمل على اآلثار التً ٌمكن أن ٌللفها ، التكنولوجً على االقتصاا

 التكنولوجً على المؤسسة. دباا اإل

 :على االقتصاد التكنولوجي بدا . أثار اإلأ

 ات التكنولوجٌددة عاٌدداةدبددااعإن األهمٌددة التددً ٌمكددن أن تنددتج مددن تطددوٌر اإل 
 ٌلٌها التنمٌة االقتصااٌة ، 5ترتدبط أساسا دبالنموو متنوعةو

لوجي بدا اإل  - موو التكنو لا: 6الن ناتج لدب مالً ال فً إج ٌااة  مو الز ثل الن  أو  ٌم
دبالتغٌر  اا دباإلو لمجموعة معٌنة، أما العالقة دبٌن النمو ها  ٌر عن فٌمكن التعدب لوجً  التكنو

 : فً االة اإلنتاج الممثلة كالتالً

   1.........,klfQ  

 تمثل كمٌة اإلنتاج  Q: حٌث أن

  K  تمثل رأس المال   

  L تمثل العمل  

 :  و التفاضل التام لهذه الاالة ٌعطى دبالعالقة التالٌة

 2.......... K
K

Q
L

L

Q
Q 









 

لل المؤسسة  حٌث أن هذه العالقة تدبٌن أن تاج اا فً اإلن حاث  تً ت ٌرات ال التغ
مل فً الع لة  مالو غالدبا ما تفسر دبالتغٌرات التً تحاث فً مالالتها المتمث كن ، رأس ال ل

 :  عناما تكون المتراجحة دبالشكل التالً

 3........K
K

Q
L

L

Q
Q 









 

قطفإننا نجا دبا تاج ف عاملً اإلن فً  دبالتغٌر  سٌره  كن تف دبر ال ٌم ، قً نمو جا معت
ثانً طرف ال من ال دبر  كون أك جات ٌ نه دبالملر دبر ع تالو، فالطرف األول المع فإن دبال  ً

لى  ٌعوا أصال اتجالتغٌر الذي طرأ على الملر نًإ قام التق لوجًو الت له و التكنو ما ٌحم
   .من نمو اقتصااي

التكنولددوجً علددى  دبدداا : ٌمكددن تحاٌددا أثددر اإلتنميااةالو التكنولااوجي باادا اإل  -
 :  التنمٌة االقتصااٌة من لالل التغٌرات التالٌة

من و التغٌٌر فً الهٌاكل الذهنٌة - من االستفااة  مع  كن المجت ما ٌم االجتماعٌة م
 الزٌااة فً المنتوج. 
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صاا، - كنو التغٌٌر فً هٌاكل االقت لذي ٌم صااي األمر ا توج االقت فً المن  كذا 
 المجتمع من االستفااة من ذلك النمو.

الوسددائل و التكنولوجٌددا ٌسدداعاان علددى تحاٌددا اإلمكانٌدداتو و دبالتددالً فددإن العلددم
م ٌة ةالالز كل الذهن ٌر الهٌا هً و لتغٌ دبة، ف هااف المرغو سب األ مع ح ٌة للمجت االجتماع
ٌاتو تعرف من حقل اإلمكان طو، توسع  ٌق ت ٌة تحق مة دبغ ٌة الالز سائل التقن ور تضع الو
 . 7المجتمع

 التكنولوجي على المؤسسة:  بدا . أثر اإلب

دبراز اور اإل قاط  دباا ٌمكن إ لالل الن من  ستوى المؤسسة  لوجً على م التكنو
 التالٌة: 

 :  التكنولوجي على التكلفة النهائية بدا أثر اإل  -

سً على  ها األسا كون تنثٌر تاج ٌ ٌة اإلن فً عمل ٌاة  ٌات جا عناما ٌتم إالال تقن
من اإلسرا  كمٌة  اإلنتاج، حٌث ترفع هذه التقنٌات من عاا الوحاات المنتجة، كما تمكن 

تاج، ٌة اإلن نة،و فً عمل ٌة معٌ ترة زمن مالالت ضمن ف من ال ٌة  دبر كم جة أك لك دبمعال  ذ
تؤايو ما  دبا  لى  هذه الزٌااة فً اإلنتاج غال مةإ تاج عا كالٌف اإلن من ت فة و التلفٌض  تكل

ٌة، الوحاة المنتجة لاصة، األمر عا و الذي ٌضمن للمؤسسة أحسن مراوا فإن الدب تالً  دبال
التكنولددوجً ٌتمثددل فددً تلفددٌض التكددالٌف عددن طرٌددق ترشددٌا العملٌددة  دبدداا الحقٌقددً لإل
 .8االستلاام األمثل لعوامل اإلنتاجو اإلنتاجٌة

 االستهالك:   و التكنولوجي على الجودة بدا أثر اإل  -

من ن سٌن  ما للتح سعى اائ سة ت دبات إن المؤس ضاء رغ ٌة إر ها دبغ ٌة منتجات وع
عاٌٌر  من الم عة  ترتدبط دبمجمو جاري  دبالمفهوم الت جواة  ستمر، "و ال شكل م ستهلكٌن دب الم

ضمان توج كال عة المن ها حسب طدبٌ لف أهمٌت جات، حٌث تلت ترة ، التً لها عالقة دبالحا ف
    9غٌر ذلك من المعاٌٌر"و الحٌاة، قادبلٌة الصٌانة، األااء، سهولة االستعمال

دبرز اور اإل و نا ٌ عارف  دباا ه ستلاام الم عاٌٌر دبا كل الم ٌق  لة تحق فً محاو
مع  دباا التقنٌة فً اإلنتاج، إذ أن اإلو العلمٌة سادبق  توج ال من المن الذي ٌحقق جواة أعلى 

شرة ٌؤاي مدبا كالٌف  دبنفس الت فاظ  لى  االحت صااي،إ مو االقت ٌاو الن عٌن أن التجا  دبذلك ٌت
سٌنو سال التح ضمن  سلع ٌ ستهالكفً ال ما اإل. مة اال لى  دباا ك ساعا ع لوجً ٌ التكنو

قاٌٌس و تنشٌط االستهالك، فً الم ٌا  لك التوح لة ذ لذي  normalisationمن أمث ساهم ٌا

نتج،و إٌجادبٌا فً حل المشكالت الناتجة عن تعاا مصاار صفات الم ماا و موا لك دباالعت ذ
 األدبعددااو لصددائصعلددى نظددم متكاملددة لمواصددفات قٌاسددٌة عالمٌددة تعمددل علددى تحاٌددا ال

جواة،و عاٌٌر ال شغٌلو م قامها و األااء،و طرق الت تً ٌ لامات ال طاق ال سٌع ن ثم تو من 
 .10المنتجون للمستهلكٌن 

 التكنولوجي على تنظيم العمل:  بدا أثر اإل  -
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 املؤضطخ املتجددح
 

ٌا سلو جا ستلاام أ قطو إن ا ٌؤاي ف تاج ال  فً اإلن كر  لى  مدبت قة إ سٌن الطا تح
ٌة نتو اإلنتاج جواة الم من  فع  ضاالر ٌؤاي أٌ دبل  لى  ج،  ملإ ظٌم الع ٌر تن سالٌدبه،و تغٌ  أ

ٌةو فً نوع ٌر  صحدبه تغٌ دبا أن ٌ تاج ال  سائل اإلن فً و ٌا  فإن التجا تالً  ٌا و دبال ٌة ال كم
ثةو نهاٌتكوو العاملة المشتغلة دبها، دبتطوٌرها قا  . تنهٌلها الستلاام هذه التجهٌزات الحاٌ ل

صناعة سات ال دبر المؤس من أك ٌا  دبة العا تت تجر ستوى  أثدب لى م ٌا ع ٌة أن التجا األمرٌك
ٌا و معاات فً ال ستثمار  لم ٌصحدبه ا ما  ٌة  تجهٌزات اإلنتاج ال ٌكف لرفع الطاقة اإلنتاج

   .11تارٌدبها على استلاامهاو العاملة دبتكوٌنها

 التصدير:و التكنولوجي على التسويق بدا أثر اإل  -

ف ٌاس ك ها ق سنا إلٌ تً ٌ عاٌٌر ال هم الم من أ صاٌر  دبر الت صااٌعت  اءة األااء لالقت
لارجً،و ستوى ال ٌاو مؤسساته على الم دبر للتجا حاي األك فإن الت تالً   هو   دباا اإلو دبال

سوٌق لى الت قارة ع صاٌرو ال لالل الت من  ٌاة  سواق جا لول أ لى ا ٌااة ، ع ما أن ز طال
 .12اإلنتاج تولا الحاجة إلٌجاا حلول لتوزٌع تصرٌف هذا المنتوج

فً الواقدع أن ضها الددبعض، فانطالقدا مدن جده العملأو و  ٌة الكلٌدة مرتدبطدة دبدبع
نتج، جواة الم سن  تاج تتح سائل اإلن ٌا و فه،و تحا سٌة،و تنلفض تكالٌ ته التناف  تزااا قو

   الول أسواق جاٌاة.و الحاجة لفتح دبالتالً تزاااو

سٌن التكنولوجي بدا هياكل اإل -3 نوعٌن أسا : ٌمكن التمٌٌز فً هذا الصاا دبٌن 
 التكنولوجً هما الهٌاكل العمومٌة والهٌاكل اللاصة. دباا من هٌاكل اإل

كذالهياكل العمومية -أ   كز  ا: وتتمثل فً كل مؤسسات الدبحث والتطوٌر، و مرا
  .الدبحث التطدبٌقً والمؤسسات االقتصااٌة العمومٌة

يا - ية العل كلالمخابر العلمية والجامعات والمؤسسات التعليم هذه الهٌا عب   : تل
ئات اورا أو  ٌة الهٌ حاث علم من أدب مه  ما تقا ٌة دب صااٌة واالجتماع ٌاة االقت فً الح ما  ها

 ملة المؤهلة.اومعارف، ودباورها فً تكوٌن الٌا الع

والمتعلددق دبدالمحٌط الددااللً واللددارجً  المددوالً 02الشددكل رقدم إلددى  ودبدالنظر

ٌ كار والتجا ٌة االدبت فً عمل ستراتٌجٌا  ا للمؤسسة المتجااة نجا أن الجامعات تلعب اورا ا
تسدداعا علددى تطددوٌر  ،13 دبمددا تقامدده مددن دبحددوث علمٌددة وتكنولوجٌددة عالٌددة المسددتوى

ملتلددف المؤسسددات والعملٌددات اإلنتاجٌددة إذا تددم اسددتغاللها اسددتغالال جٌدداا مددن قدبددل 
لا مؤسساتال صااٌة للدب ضافةوالقطاعات االقت لى  ، إ قامها إ كن أن ت تً ٌم شارات ال االست

   التجهٌزات.صٌانة و فٌما ٌلص اقتناء واستعمال الجامعات والمؤسسات التعلٌمٌة العلٌا

 

 

 

 : ٌوضح المحٌط الااللً واللارجً للمؤسسة المتجااة02الشكل رقم 
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    Conseil de la science et de la technologie: Les catalyseurs de 

l'innovation: Les centres de  transfert et leur financement, 2000, disponible 

sur le site web: www.cst.gouv.qc.ca  

 

ح - كز الب ح: يةث التطبيقومرا كز الدب سناة لمرا سٌة الم مة األسا ثل المه ث وتتم
ها  ةالتطدبٌقٌ صة من فً إٌجاا الحلول المالئمة للمشاكل التقنٌة التً تعترض المؤسسات لا

صااٌة أث موارا االقت هوا وال ٌز الج صا ترك كز دبق هذه المرا شن  شاطها، فتن لة ن ناء مزاو
هذه و دبهاف الحصول على الحلول دبنقصى سرعة ممكنة، من  نوعٌن  دبٌن  ٌز  كن التمٌ ٌم

 المراكز وهً:

ح *  كز الب يومرا ية ةث التطبيق ستجادبة القطاع عااة ا كز  هذه المرا ثل  قام م : ت
لك الحتٌاجات المؤسسات دبحسب القطاعات االق لة ذ من أمث تصااٌة والفرو  الصناعٌة، و

دبالصددناعات    اللاصددة دبالصددناعات الثقٌلددة، وتلددك اللاصددة ةث التطدبٌقٌددومراكددز الدبحدد
 .غٌر ذلكإلى  …المٌكانٌك أو  الكٌمٌاءأو  لاللكترونٌك وألرىاللفٌفة، 

عااة قدبدل المراكدز الوطنيااة ةث التطبيقياومراكاز البحاا *  هذه المراكدز  : تنشدن 
ٌة شاكل التقنٌدة  ،القطاع ٌه معالجدة الم لذي توكدل إل جع الدوطنً األول ا لك ألنهدا المر ذ

ث وللقطاعددات والفددرو  والمؤسسددات، وعلددى هددذا األسدداس تتمثددل مهددام مراكددز الدبحدد
لوطنً، ةالتطدبٌقٌ ستوى ا أو  الوطنٌة فً معالجة المشاكل التقنٌة دبملتلف أنواعها على الم

http://www.cst.gouv.qc.ca/
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فرو   عات وال ها القطا عرض ل تً تت لك ال جا ت تً ال تو صناعٌة ال حث ال كز دب لاٌها مرا
قاٌم إلى  وال ٌقتصر اور هذه المراكز على إٌجاا الحلول دبل ٌتعااها .تطدبٌقً لاصة دبها ت

تراكم أالنصائح ووضع تصورات ونماذج لمنتجات و ها و ٌاة دبحكم لدبرت تاج جا سالٌب إن
 .14المعلومات لاٌها دبمرور الزمن 

 سسات الصناعية: هياكل البحث والتطوير داخل المؤ -

كل اإل من هٌا نو   هذا ال جا  جواه  دباا إن لتوا توافر لو ناما ت صة ع ٌة لا أهم
صناعٌة ذات  سات ال فً المؤس عااة  نو   هذا ال جا  مٌن، وٌتوا حٌط المالئ صر والم العنا
حث  كز للدب شاء مرا ها دبإن سمح ل الحجم الكدبٌر، والتً تكون لاٌها اإلمكانٌات الكافٌة التً ت

هذه . قائم على التجاٌا المستمرأو إذا كان نشاطها ٌتطلب ذلك  والتطوٌر، لاصة ثل  وتتم
طوٌر، والمااٌة اإلمكانٌات فً الموارا المالٌة  والقارات الذاتٌة للمؤسسة على الدبحث والت

تددوفر اللدبددرات العلمٌددة والمتلصصددة، علددى لددالف المؤسسددات الصددغٌرة إلددى  إضددافة
الهٌئددات اللاصددة  أو ٌئددات السددادبقة الددذكرالتددً تعتمددا دبشددكل كدبٌددر علددى الهوالمتوسددطة 

ٌة  أنإال  . لعام قارتها على ذلك دباا المضطلعة دبالدبحث واإل فً عمل ها  هذا ال ٌنف اور
لوجً، فاإل دباا اإل هادبااعالتكنو قوم دب تً ت صغٌرة ال سٌنات ال فة والتح ساهم  ،ات الطفٌ ت

صنٌع ودباتطوٌر فً عملٌة   من اون شك  كدبٌرةمساهمة  صفة اإلنتاج والت ٌة دب تالً التنم ل
تنتً  .عامة هً  مع المتوسطة، ف نة  صغٌرة دبالمقار دبرز لصوصٌة المؤسسات ال نا ت وه

ها كن تنثٌر صغٌرة ل كار  كون دبنف ٌر ٌ ستغالل  اكدب لورة وا قوم دبدب ما ت شاطاتها، ك لى ن ع
 .15جزئٌاتهاو المجاالت المهملة فً كل تفاصٌلها

عة  دباا اإل هٌاكلمن  هذه األنوا ن االلتٌار دبٌن نشٌر هنا دبن ٌتوقف على مجمو
دبارات عل  من االعت ها:أول توافر  هم قات ماى  قة الطا عة واللال هةالمدبا ماى من ج ؛ و

 التجاٌا والتحسٌن دبصورة مستمرة من جهة ألرى. وجوا روح

: وتشددتمل علددى مجموعددة مقدداوالت القطددا  اللدداص الهياكاال الخاصااة -ب 
لوجً  دباا ى هٌاكل الدبحث واإلوالمدباعٌن األحرار، حٌث تنشن فً المجموعة األول التكنو

حل عة  أو ك ما المجمو سة، أ ضغوط المناف صاي ل مات والت من األز لروج  لً لل فذ فع من
قارة اإل دبة وال كل ذوي الموه من  تنلف  ٌة فت حاث دبااعالثان مون دبندب شلاص ٌقو هم أ ٌة، و

تصددورات تكنولوجٌددة دبغددرض حددل المشدداكل والتغلددب علددى الصددعودبات التددً أو  علمٌددة
ٌة ٌالحظونها أثناء القٌام دبنعمالهم أو ن إلٌهاٌتعرضو كل دبصورة انفراا هذه الهٌا ثل  ، وم

  .16لفً المنازأو  شكلٌة، أي ٌمكن أن تكون فً ورشات لاصةأو  قا تكون صورٌة

 

 :التكنولوجي في الجزائر بدا واقع البحث والتطوير واإل ثانيا:

دبحث والتطوٌر وكذا وضعٌة الإلى  من التفصٌل ًءسنتعرض فً هذه النقطة دبش
ئر، دباا اإل فً الجزا لوجً  دبالتطرقو التكنو لك  لى  ذ سة إ حث سٌا مالدب طور و ًالعل الت

كل  ٌة، والهٌا ئر والتكنولوجً الوطن فً الجزا ٌة  هذه أوالمؤسسات الدبحث ٌٌم أااء  ٌرا تق ل
 الهٌاكل دبالوقوف على المنجزات المتحققة والعوائق التً تحا من أاائها لمهامها.
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    :التكنولوجيالتطور و يلعلملبحث اسة الوطنية لالسيا -1

طور و ًالعلمالدبحث ٌرجع تارٌخ مٌالا سٌاسة  ئرالت فً الجزا لوجً  لى  التكنو إ
سنة أو  دبإنشاءوذلك سنوات السدبعٌنات  مً  حث العل عالً والدب لٌم ال ل وزارة جزائرٌة للتع

طور  .1971 مً والت حث العل سة الدب سٌة لسٌا عالم األسا دبرزت الم قا  لوجًو  فً التكنو

ٌق  صة دبتطدب حاة اللا ناوة األمم المت الجزائر فً الورقة التً قامتها الحكومة الجزائرٌة ل
 لتنمٌة، وكانت هذه السٌاسة ممثلة فً المحاور التالٌة:فً االعلم والتكنولوجٌا 

   أ. ديمقراطية التعليم:

دبا عات، ف من الواقع أن الجزائر نجحت فً توسٌع قاعاة التارٌس فً الجام لرغم 
ٌات األلرى ذات العالقة و عاا الجامعات والوسائل األساتذة وقلةعام كفاٌة عاا  اإلمكان

ته  لٌم وحقٌق مع التعلٌم العالً والدبحث العلمً مع دبااٌة مرحلة االستقالل، إال أن وجه التع
مرات  عاة  قا تضاعف  قا تغٌرا دبشكل جوهري اون أانى مزاٌاة. ذلك أن عاا األساتذة 

هاوكذلك ع فً مجموع سواء  ها المتلصصة  ٌة والمعا أو  اا الجامعات والمراكز الجامع
 دبالنسدبة لكل مائة ألف ساكن، وٌعا هذا من الناحٌة الكمٌة إنجازا ضلما.

جددل رفددع معدداالت أمجهددواات التددً دبددذلتها الجزائددر مددن مددن اون أن ننكددر ال
لك إذ واإلحصاءا، التسجٌل الجامعً والتً كانت لها النتائج اإلٌجادبٌة ت للٌر الٌل على ذ

اندده مددع دبااٌددة االسددتقالل لددم ٌكددن عدداا طلدبددة التعلددٌم العددالً ٌتعدداى فددً العددام الجددامعً 
طالدبددددددا فددددددً العددددددام  575125طالدبددددددا لٌصدددددددبح  2700حددددددوالً  1962/1963

لالل  01والجاول رقم ، 2002/2001ًالجامع ئر  ٌدبٌن معاالت القٌا الجامعً فً الجزا
 .2001/2002و 1990/ 1989سنوات 

قم  تاة ن 01جاول ر ترة المم لالل الف تارج  سجلٌن دبال دبة الم عاا الطل طور  : ت
 .  2002إلى  1990

 المتخرجين بمستوى التدرج   المسجلين بمستوى التدرج السنوات 

1991-1991 197.561 25.357 

1991- 1992 221.878 27.954 

1992-1993 234.397 29.336 

1993- 1994 238.191 29.341 

1994-1995 238.427 32.557 

1995-1996 252.347 35.671 

1996-1997 285.554 37.323 

1997-1998 339.518 39.521 

1998-1999 372.647 44.531 

1999-2111 417.995 52.764 
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2111-2111 466.184 65.152 

2111-2112 575.123 67.814 

عاا  عالً، ال لٌم ال ٌة اإلحصائٌة للتع  bilan desو .2000، 29المصار: الحول

chiffres de la formation supérieure, 2001-2002, et et le site web du 

ministère d'enseignement supérieure: www.mesrs.gov.dz.   

طوٌر  ما ٌلص ت دبذلت فٌ تً  جاول أن المجهواات ال هذا ال ٌدباو جلٌا من لالل 
ٌااة نتائج ملموسة، لاصة إلى  التعلٌم العالً، قا أات قار الز ٌة، حٌث ت ٌة الكم من الناح

توفر % 9الكلٌة دبحوالً  فً  . لكن اإلشكال ال ٌكمن فً تطور عاا الطلدبة دبقار ما ٌكمن 

شىو المااٌةو اإلمكانٌات المالٌة ٌا ٌتما نا علم تؤمن تكوٌ تً  شرٌة ال صة الدب عاٌٌر و لا الم
فً ال ساكن  لف  ئة أ ٌزال ضعٌفا، العالمٌة، ذلك أن عاا الطلدبة دبالنسدبة لكل ما ما  ئر  جزا

 المتقامة، وفقا لما ٌوضحه الجاول الموالً:و مقارنة دبدبعض الاول النامٌة

  1992: عاا الطلدبة الجامعٌٌن لكل مائة ألف ساكن لسنة 02جاول رقم   

 فرنسا ألمانٌا تونس المغرب  األران مصر الجزائر

1160 1560 2225 1044 1044 2319 3409 

Source: Annuaire statistique de l'UNESCO, 1996. 

 رغم ما تلفٌه هذه األرقام من االالت فٌما ٌلص االلتالف فً مستوى التكوٌن
كل،و شرافو الهٌا عة اإل مًو طدبٌ ستواه العل فًو م شهااات المحصل و المعر ستوى ال م

ستوى المطلوب  عن الم علٌها دبشكل عام، إال أنه ٌمكننا القول دبنن الجزائر ما تزال دبعٌاة 
نا  20التكوٌن، فمثال نجا فً الوالٌات المتحاة كل طالب ٌقادبله فً  فً اله ما  نا، دبٌن مواط

ئر،  30فً فرنسا كل طالب ٌقادبله و مواطنا، 50كل طالب ٌقادبله  فً الجزا مواطنا، دبٌنما 
له  لب ٌقادب نا، 86كل طا ٌف،و مواط قم مل عٌن و هو ر لذنا دب طورة إذا أ ثر ل صدبح أك ٌ

هااالعتدبار عملٌة إعااا الط ٌة من كوٌن  أو لدبة دبالشروط الضرورٌة سواء الماا شرٌة للت الدب
ٌضدداهً المسددتوٌات و االجتماعٌددةو النددوعً الصددحٌح الددذي ٌلددام التنمٌددة االقتصددااٌة

 العالمٌة.  

قا زاا  شك، ف من اون  هذا  عالً  لٌم ال عاة التع فً توسٌع قا لقا نجحت الجزائر 
جازا  عاا األساتذة على مستوى التعلٌم العالً لسنوات هذا إن عا  السدبعٌنات والثمانٌنات وٌ

ات إجددراءضددلما. لكددن دبعددا هددذا وادبتددااء مددن سددنوات التسددعٌنات التددً تزامنددت و
مة  ٌة العا فً المٌزان جز  ضاء على الع ٌة والق قات العموم اإلصالحات، حٌث ترشٌا النف
قل  قا  كون  جاا ٌ ساتذة  الذي أضحى األساس فً أي سٌاسة اقتصااٌة، فان الطلب على أ
تزال  ما  لٌهم  جة إ نت الحا قا كا دبشكل كدبٌر، ال ألن الحاجة إلٌهم قلت، دبل وعلى العكس ل

قم  جاول ر حا، وال طور  03قوٌة، إال أن المال الالزم لافع أجورهم لم ٌكن متا نا ت دبٌن ل ٌ

 عاا األساتذة حسب الرتب الملتلفة.

تر03جاول رقم  ٌة للف تاة : تطور أعااا هٌئة التارٌس دبالجامعات الجزائر ة المم
 .2003-1991دبٌن 



 أ.دبوسعاة سعٌاة& ..................ا.عماري عمار................: واقع وأفاقالتكنولوجً فً الجزائر دباا اإل

 57 (  2004) 03العاا                                                        مجلة العلوم االقتصااٌة وعلوم التسٌٌر

 13-12 11-11 11-99 98-97 96-95 94-93 92-91 السنة الجامعية

 1196 1117 951 827 666 711 678 ت  أستاذ 

 1818 1559 1612 1318 959 865 867 أستاذ محاضر

 8266 7171 6632 5932 5215 4959 3155 م م دأستاذ 

 6337 6147 6275 5527 5141 4988 6172 أستاذ مساعد

 1711 1921 1991 2197 2557 2957 3822 معيد

 19218 17714 17461 15811 14427 14181 14494 المجمو 

 الدبحث العلمً، الحولٌات اإلحصائٌة ) دبتصرف(، مراجع سادبق ذكرها.و المصار: وزارة التعلٌم العالً 

نب أن األرقام الواراة فً الجاول ال تشتمل على األساتإلى  مع اإلشارة ذة األجا
 فً ملتلف الرتب. 

عل أتتضح من الجاول  ها االلتالالت التً تعانً منها الجامعة الجزائرٌة، ول هم
فً  ،افتقارها للكفاءات المطلودبة تارٌس  ئة  ال فإذا ما تم قراءة التطور الكمً والنوعً لهٌ

لد  عات  هذه الجام ستقطاب  لرتدبهم، ٌالحظ ا قا  ستاذ  950الجامعات الجزائرٌة وف دبة أ دبرت
لاروس  6632و دبرتدبة أستاذ محاضر، 1612و أستاذ العلٌم العالً، لف دبا ستاذ مك دبة أ دبرت

ٌة  سنة الجامع سدبة لل هذا دبالن ئات  ،1999/2000و هذه الف ثل   %  9423و % 5444وتم
 .من مجمو  هٌئة التارٌس %   37498و

لى  دباإلضافة شٌر أنإ عاله ٌ جاول أ لى  ال سلدبًإ تنثٌر  ها  كان ل لرى   ظاهرة أ
مراوا لى  ٌة،و ع عة الجزائر فاءة الجام ساتذةو ك جرة األ فً ه لة  فاءات و المتمث ذوو الك

قا  العالٌة لللارج، حٌث قار المجلس الوطنً ألساتذة التعلٌم العالً فً دبٌان لمجلسه المنع
جانفً  عن  2002فً  ٌا  جرة مدا ٌز سنة الجامعٌدة  500ه فً  ستاذ جدامعً  -2001أ

من و، 2002 ثر  جرة أك س 4000ه دبٌن أ ما  ترة  فً الف هذا إال و ،1994-1991تاذ  ما 

دبالتهمٌشو نتٌجة للمشاكل االجتماعٌة التً ٌعانٌها األستاذ الجامعً الجزائري  .17شعوره 
فإلى  إضافة هذا  عاة لاصة على كل  جه صعودبات  ئري ٌوا جامعً الجزا نن األستاذ ال

ئات فً هٌ مه  حاوالت تنظٌ من م لرغم  مً على ا كو مستوى الدبحث العل لادبر و االتو م
عة على و تتمثل هذه الصعودبات أساسا فً رفض المحٌط للدبحثو دبحث متلصصة. للجام

حث،و حا سواء، طالما ال حاجة هذا الدب من  كون غٌر و ال فائاة ترجى  كاا ٌ نه ٌ ناتج م ال
عروف مة م مى العول غم ح سوقو ر صاا ال دبالعلم و ،اقت مٌن  هور المهت ما  جم غم إج ر

دب قة  صلة الوثٌ صااٌةدبوجوا تلك ال كلو ٌن النهضة االقت ٌة ك مة التعلٌم  أضف ،18المنظو
محدبطددة لمعنوٌددات معظددم األسدداتذة فددً الجامعددات و وجددوا ظدداهرة ملٌفددة ذلددكإلددى 

ٌانو الجزائرٌة، أال لب األح  هً أن معاٌٌر الترقٌة فً الجامعة الجزائرٌة ال تستنا فً غا
لى  تارٌس إ فً ال ستاذ  قارة األ عارفو م صال الم طوٌر المو إٌ فً و ناهجت شاركة  الم

فة ٌة الهاا حوث المحل ستناو الدب ما ت قار  ٌة، دب شكالت المحل جة الم ضرورٌة لمعال لى  ال إ
لاان و معاٌٌر لارجٌة، كنشر الدبحوث فً المجالت فً الدب الاورٌات العالمٌة المتلصصة 

ٌةو المتقامة، صااٌاو التً غالدبا ما تتناول مواضٌع تتعلق دبالقضاٌا النظر ٌة القت  تالتطدبٌق
 هذه الاول المتقامة. 
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النزٌف و النقص الواضح فً هٌئة التارٌس أنإلى  أن نشٌرهنا و ال ٌفوتنا 
طدبقت اون توقع و عتماتأكفن عناصرها، مع الجزأرة التً ا أفقاهاو الذي أصادبها

،و دبنعااا كدبٌرة  19نظام التارٌس دبالمشاركةإلى  اللجوءإلى  أاٌا، انعكاساتهاو لنتائجها
على الرغم من تكالٌفه المنلفضة إال أن عائاه المعرفً و لارجه.و  من االل القطا

علٌه كانت الجزأرة دبمثادبة" و كان له آثاره السلدبٌة على نوعٌة المعارف المقامة للطلدبة،
متجاهلٌن دبذلك أن التقام ال ٌكون ما لم  ،20الترٌاق الذي ٌقتل الجامعة من الاالل "

 ال ٌتحاا دبقومٌة معٌنة.أن منطق العلم و ٌشارك فٌه اآللرون،

عالً لٌم ال قع أن التع مام و الوا دبنفس االهت لم ٌحضا  ئر  فً الجزا مً  حث العل الدب
جال، إذ  هذا الم الذي حضت دبه القطاعات األلرى، رغم تلك المجهواات المتواضعة فً 

سنات ٌتضح تنلره لالل عشرٌة التسع مع األحااث نتٌجة للتهمٌش الذي شهاه  صة  ، لا
ها ئري، التً تعرض ل مع الجزا صااٌةو المجت ٌة اإلصالحات االقت من و مع دباا قال  االنت
ما إلى  النظام الرأسمالً. إال أن هذا ال ٌنف أن الجزائر نجحتإلى  النظام االشتراكً حا 

تً  ٌة ال كل القاعا ستوى الهٌا فً توسٌع قاعاة التارٌس فً الجامعات، على األقل على م
أو  السددادبق سدواء دبالنسدددبة لعدداا الجامعددات، تضداعفت عدداة مددرات عمددا كاندت علٌدده فددً

جازا ضلما و الماارس المتلصصة،و المعاها أو المراكز الجامعٌة، ته إن حا ذا فً  هذا 
 الجاول الموالً ٌوضح ذلك. و دبالنظر إلٌه من الناحٌة الكمٌة

 

 

 

   

قم  عالً 01جاول ر لٌم ال لوزارة التع عة  عالً التادب لٌم ال سات التع شدبكة مؤس : 

 لعلمً  الدبحث او

 2003-2002 1999-1998 1987-1986 مؤسسات التعليم العالي 

 26 17 7 الجامعات* 

 14 13 - المراكز الجامعٌة 

 6 6 3 المعاها الوطنٌة للتعلٌم العالً 

 4 4 11 الماارس العلٌا لألساتذة

 6 12 7 الماارس الممتازة و المعاها

 56 52 28 المجمو  

ٌات اإلحص سنوات المصار: الحول عالً ل دبالتعلٌم ال صة  هً و، 2000،2002، 1999، 1985ائٌة اللا
 www.mesrs.org.dzالدبحث العلمً :و معلومات متاحة على موقع وزارة التعلٌم العالً
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* الجامعددات تتضددمن أٌضددا جامعددة التكددوٌن المتواصددل ذات الدداوام اللٌلددً 
ٌا، شهااة الدبكالور صلٌن على  عا حصولهو للمنتسدبٌن غٌر الحا فً دب شهااة  هذه ال م على 

 السنة التحضٌرٌة األولى دبجامعة التكوٌن المتواصل   

ٌث  من ح عالً  لٌم ال سات التع دبٌن مؤس دباٌن  ضح الت جاول ٌت هذا ال لالل  من 
ستٌعادبٌة لنمط و قارتها اال عة ا قى الجام ٌث تدب ها، ح شرف علٌ تً ت عاا التلصصات ال

شارا ثر انت ثة و األك لى ثال ستحوذ ع دبارا، إذ ت عن  دبا أراعت عالوة  هذا  جاا،  طالب ال ال
ٌاو كون المعاها عة إاار ٌاو الكلٌات تادب لى  علم ٌان،إ من األح ٌر  فً الكث عة   سلطة الجام

من و دبنكثر  عالً  لٌم ال مؤسسة  40ٌالحظ أٌضا االرتفا  الواضح فً عاا مؤسسات التع
ح 21، 1981مؤسسة قدبل سنة  11لالل العقاٌن الماضٌٌن إذ لم ٌكن ٌوجا إال  ٌن أن فً 
عاا و ،2003و 2000الجامعات ازااات دبتسع جامعات فٌما دبٌن  مع ال شٌا  هذا إال تما ما 

عالً، لٌم ال دبة التع جز المسجل و المتزاٌا لطل تاارك الع ئة ل كان ٌتطلب لطوة جرٌ لذي  ا
 على مستوى الهٌاكل. 

من  ،رغم هذه الجهوا ٌاة  ٌة الستٌعاب األعااا المتزا تدبقى هذه الهٌاكل غٌر كاف
ئر ال فً الجزا طلدبة وهذا ما أثر على نوعٌة التكوٌن، إذ أن حااثة مؤسسات التعلٌم العالً 

ٌةال اولال الشنن فً الكثٌر من هو   كما تارٌس نام ها تركز على ال لٌم جعل هاف  والتع ك
مً للم توو رئٌسً حث العل ٌة للدب لرى األهمٌة الكاف من جهة أ عبء  من جهة،  ٌا ال تزا

ٌا فً  لألساتذةالتارٌسً  جراء تزا عالًالجامعات من  لٌم ال مؤهلٌن للتع عااا ال كذلكأ  ، و
فق إلى  ما ٌت لٌم دب ٌف التع دباال اللدبرات، وتكٌ ٌة وت لة التنم ٌة دبعج عام ردبط الدبحوث العلم

ٌا إلى  منهج تفكٌره، دباإلضافةو مع المجتمع تً تز مً ال حث العل ناهج الدب عام وضوح م
 .22من صعودبة أااء العاملٌن لمهامهم 

 لبحث العلمي: ب.  ا

طا  هذا الق سمً دب مام الر ظاهر االهت هوا ،من م صة ات مج ستثمارات اللا اال
كز مة مرا حاات و دبإقا مًو حث العل ضافة الدب قً، إ صة التطدبٌ لى  ولا عالً إ كوٌن ال الت

نه  هذارغم و للعاملٌن دبهذا المجال ولاصة لارج الوطن وفً ملتلف التلصصات، إال أ
سدبة ال الدبحث والتطوٌر نجاه إذا اعتمانا مؤشر اإلنفاق على مالً   0.28% ٌتعا ن من إج

ل ناتج ا دبات  وطنًال ها مرت ها تلتهم لى قلت تً ع جوروال عاملٌن، وأ ما و ال دبالطدبع  قى  ال ٌدب
سدبةإلى  ترق مهذه النسدبة التً ل .ة والتجهٌزاتٌكفً للنشاطات الدبحثٌ صدبو 1% ن لذي ت  ا

ضئٌ الٌهإ سدبة  دبر ن هً تعت ٌة، و لاول العردب ٌة ا جااأغلدب ما قورنت و لة  تذكر إذا  كاا  ال ت
دب حاة، 3%ادبنور ٌات المت لاول إن  ،23% 5 والوال دباقً ا فً  ما  ئر ك فً الجزا شكلة  الم

دبل  أو  قلتها، أو  العردبٌة ال تكمن فً غٌاب المؤسسات الدبحثٌة ناكنقص العاملٌن دبها،   ه
طوٌر  حث وت سات دب عض مؤس فً دب ٌانو كن قلٌ األح عاملٌن، ول شاة دبال لة ضلمة ومحت

 .24 واجدبة المواجهةواألمر الذي ٌثٌر تحاٌات هامة والفعالٌة الكفاءة 

مً،  هناك ظاهرة ٌمكن أن ٌلمسها أي دباحث فً لدباٌا التعلٌم العالً والدبحث العل
الواقددع اندده ودبددالرغم مددن اسددتقطاب الجامعددات الجزائرٌددة للغالدبٌددة العظمددى مددن حملددة 

والتطددوٌر  هددوا الددوطنً للدبحددث العلمددًالدداكتوراه والماجسددتٌر، إال أن اورهددا فددً المج
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لوجً جاا التكنو حاواا  قً م ٌق . دب مع وث فً أي مجت مً  حث العل هار الدب قع أن ازا الوا
ٌر أو  الصلة دبازاهار التعلٌم الجامعً على وجه اللصوص، وإذا كانت ضا  جامعاتنا غ

لى فالشك ٌة األو لة الجامع سب المرح جاوى ٌنا أن  مواتٌة لمهام التارٌس دبمستوى من ال
لاالالت كالدبحث العلمً ٌتانى مستواه كثٌرا عما ٌندبغً أن ٌكون، وهنا من ا ٌا  تً العا  ال

 نذكر منها:

عات  - ٌات دبالجام ستوى الكل لى م عالم ع ضحة الم ٌة وا دبرامج دبحث جوا  عام و
 الجزائرٌة؛

لى  - شراف ع تارٌس لإل ئة ال ضاء هٌ نب أع من جا كاف  مام  ٌه اهت عام توج
الدبداحثٌن المسدجلٌن لدارجتً الماجسددتٌر والداكتوراه، ممدا ٌددنعكس علدى شدكل المسددتوى 

 العلمً الهادبط لكثٌر من الرسائل التً تناقش فً جامعاتنا، وتمنح الشهااات الجامعٌة.

فً دب  - ٌر  شكل كدب ٌة دب ٌات الدبحث جع اإلمكان سات ترا عل سٌا عات دبف عض الجام
الحا من اإلنفاق العام، وعام وجوا استقاللٌة للدباحثٌن فً إاارة تلك الملادبر التً ظهرت 
 ألٌرا رغم قلتها، وسٌطرة اإلااري على توجٌه الدبحث العلمً دباال من األستاذ الجامعً؛

لاافع إل - جوا  جراءضعف ا عام و لوطنً ل صاا ا جات االقت لام احتٌا حوث ت دب
ٌرة مستل ساؤال على ارجة كدب ٌرا ت طة تث هذه النق حوث. أن  هذه الدب امٌن ومستفٌاٌن من 

دبة ، من األهمٌة ئر ؟ اإلجا فً الجزا مً  وهو هل ٌوجا فعال طلب حقٌقً على الدبحث العل
ٌه،  فاق عل مً دباإلن حث العل دبالقطع الدبا وان تكون دبالنفً. فإذا عدبرنا عن الطلب على الدب

حو  فا %100فان ن هذا اإلن صااٌة من  عات االقت ما القطا لة، دبٌن ٌة الاو من مٌزان ٌتم  ق 

تزال  ٌت وال  عات دبق هذه القطا ثل  فاق إذ أن م هذا اإلن فً  قط  ساهم  ها ال ت ٌة فإن واللام
جال  مً والم حث العل شاط الدب كة لن متقوقعة ومنغلقة على نفسها رغم أنها هً القوة المحر

 الرحب لتطدبٌق المنجزات واالدبتكارات العلمٌة.

حث الجا ٌام دبالدب تارٌس للق سً ألعضاء ال ٌر دبالذكر، انه إذا استثنٌنا الحافز الرئٌ
ساهمة أعضاء  فإن م العلمً دبغرض الحصول على الترقٌة األكااٌمٌة من رتدبة أللرى، 

 :هٌئة التارٌس فً الدبحث العلمً دبقٌت محاواة جاا، وذلك ألسدباب عاة أهمها

ضافةاألكااٌمٌ التارٌسً والمهامارتفا  العبء  - سٌة، إ ئة التارٌ  ة ألعضاء الهٌ
 كثرة األعدباء اإلاارٌة لاى نسدبة كدبٌرة منهم؛إلى 

 أو  تددانً مسددتوى الرواتددب ممددا اضددطر معظمهددم لتددارٌس سدداعات إضددافٌة -
 العمل لارج الجامعة؛

 نقص التسهٌالت الدبحثٌة، وضعف الاعم المالً لنشاطات الدبحث العلمً؛ -

ً لألسدداتذة الجددامعٌٌن فددً معظددم األحٌددان عددام اسددتلاام سددنة التفددر  العلمدد -
 للغرض الذي لصصت له لتطوٌر قاراتهم كنساتذة ودباحثٌن؛

ٌة  - ٌة تطدبٌق نً مشروعات دبحث حو تدب ٌا ن سات العل عام توجٌه معظم طلدبة الارا
 لحل المشكالت اإلنمائٌة فً المجاالت الزراعٌة والصناعٌة؛
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 ا دبٌنها.قلة مراكز الدبحوث المتمٌزة وضعف التنسٌق فٌم -

قا  ٌة، و جرة الاول كة اله فً حر لقا شهات العقوا األلٌرة الماضٌة تغٌرا دبارزا 
اسددتلام مصددطلح هجددرة األامغددة منددذ السددتٌنات لوصددف ظدداهرة هجددرة ذوي الكفدداءات 

ٌة لاان النام فً الدب ٌة  لى  العال مةإ لاان المتقا ٌاة ، الدب لة جا لاان اللت مرح هذه الدب كنن  و
جاه لشكل ملتلف من االستعمار  فً االت ٌة  قل التقن ظاهرة ن االقتصااي، فازااا االهتمام دب

من  ٌر  نوي للكث دباط المع عن اإلح ناتج  هو  لر للهجرة و شكل آ ناك  ما أن ه المعاكس. ك
ما أاى  ٌا م ها ٌوم تً ٌواجهون مع الممارسات ال ها  عام توافق جة  الكفاءات العالٌة جاا نتٌ

غاارة الجإلى  دبهم عالً وم لٌم ال عن التع عةالتللً  دبالهجرة ، ام ها  هذه الهجرة ٌطلق علٌ
 الااللٌة. 

ٌر،  ها للغ ٌع جهاها وعرق سردبها لدب قول وت ظاهرة هجرة الع الواقع أنه إذ كانت 
ٌة‘‘ ٌنارج فً شكل هار الطاقات العاملة الجامعٌة لب الجامع سردبها‘‘ الن لى  وت لف إ ملت

لك، إ قات الدبلاان المصنعة، فإن هارا آلر ال ٌقل أهمٌة دبل الطر من ذ نه ٌصٌب الطا ذ أ
توفر  ٌات وصعودبة  دبوط المعنو ٌة وه سٌة األكااٌم ئة التارٌ دبة الهٌ المتدبقٌة نتٌجة تانً هٌ
ما  جامعً، أي  ٌة لألستاذ ال ٌاة األكااٌم ئم والالئق للح قق اإلطار المال تً تح األسدباب ال
ٌصددطلح علددى تسددمٌته دباالنسددحاب المجددازي الددذي ٌتجلددى فددً التقوقددع والسددلدبٌة وعددام 

 .25 شاركةالم

تً األرقام اإلحصائٌة إلى  واستنااا ستمرة وال ظاهرة الم هذه ال ٌمكن أن نستشف 
ٌة  سنة الجامع فً ال كل. ف لوطنً ك صاا ا تشكل نزٌفا للتعلٌم العالً والدبحث العلمً ولالقت

-1995أسددتاذا دبٌنمددا فددً السددنة الجامعٌددة 720فقددات األسددرة الجامعٌددة  1992-1993
عاا األس1996 لى  اتذة واألساتذة المحاضرٌن، فقا انلفض  كان  1400إ عاما   1548دب

ٌة  148أي دبفارق  عة الجزائر جة الجام جا حا لذي ن قت ا أستاذ من هاتٌن الرتدبتٌن فً الو

 كدبٌرة جاا لمثل هذه الكفاءات.  

أن  ظدداهرة هجددرة الكفدداءات العالٌددة فددً الجزائددر قددا إلددى  تجددار اإلشددارة هنددا
من لطورة،  أكثرصاحدبتها ظاهرة ألرى  عات  ساتذة الجام وهً تحول اهتمام العلماء وأ

ٌة  سدبة للمشكالت المحل الذٌن استمروا فً العمل فً الجزائر عن محاولة إٌجاا حلول منا
حوث  شر الدب حاوالت ن فً م شغالها  ها، وان فً غٌر ٌة و فً المجاالت الصناعٌة والزراع

من النظرٌة والتطدبٌقٌة التً تتعلق دبالدبلاان المتقامة والمستفٌاة  هذه الهجرة  منها. أن مثل 
الشددعور دبدداالغتراب واإلحدبدداط لاصددة فددً ظددل الدبٌئددة السٌاسددٌة إلددى  اون شددك أات

ٌر المالئمدة لتحفٌدز الطاقدات العلمٌدة وتوجٌههدا  صااٌة التدً تمدر دبهدا الجزائدر غ واالقت
 للامة االقتصاا الوطنً. 

ٌة للمؤسسات  كز القٌاا ٌة اأن عملٌة انتقاء األشلاص للمرا قوم لجامع ما ت عااة 
علددى أسدداس االعتدبددارات الذاتٌددة والتوجهددات األٌاٌولوجٌددة دبدداال مددن الكفدداءات العلمٌددة 

ضاإلى  مما أاى لٌس فقط، والقارات الذاتٌة ما أٌ لى  تعمٌق الهجرة لللارج، وإن حاوث إ
طوٌر  ٌة ت فً عمل لة  شاركة الفاع عن الم هجرة االلٌة والمتمثلة دبادبتعاا الكفاءات العلمٌة 
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فً المسٌر ة التعلٌمٌة والدبحث العلمً فً جامعاتنا، وذلك دبسدبب اإلحدباط الناجم عن العمل 
 دبٌئة تسٌرها االعتدبارات السٌاسٌة والذاتٌة.

  :تطويرهاو تالتكنولوجيا استيراد أحدث - اج

فًاستنااا لنموذج التنمٌة الصناعٌة الذي التارته  ٌة  سة التنم جا  سٌا ئر، ن الجزا
ٌة الضلمة  أنها قا توجهت لألسواق حاث المصانع والوحاات اإلنتاج ناء أ ٌة القت األجندب

تحقٌددق ودبدداقً الدداول لاصددة المتقامددة، دبددٌن دبهدداف تقلددٌص الفجددوة التكنولوجٌددة دبٌنهددا و
ته اون  لف قطاعا دباء  تحملاالستقالل التكنولوجً، وتحاٌث وعصرنة االقتصاا دبملت أع

حاة التدب دباا الدبحث واإل ئر التكنولوجً، وهذا ما زاا فً  لك ألن الجزا ٌة ذ ٌة التكنولوج ع
ٌة و ٌا أاكتفت فقط دباستٌراا المستلزمات العٌن ٌة للتكنولوج نا الفن لتحٌا ستلزمات  وأهم الم

كان عشوائٌا،  هذا االستٌراا  ما أن  قل، ك دبل الن ناء أالمؤسسٌة التً ال تق قط اقت ستهاف ف
 رٌة.  األحاث اون معرفة ماى مالءمته لظروف التنمٌة االقتصااٌة الجزائ

 هياكل البحث العلمي في الجزائر: -2

   :أ.  هياكل قطا  البحث األكاديمي

لوطنً  لاٌوان ا عة ل مً التادب حث العل كز الدب عاا مرا لغ  نات دب ٌة الثمانٌ نا نها ع
لى  إضافة، مركز وطنٌا 12للدبحث العلمً  ستوى  27إ طوٌر على الم حث والت كز للدب مر

شمل والمالحظ على هذه المراكز أن مح، الوطنً اور الدبحث دبها متنوعة ومتعااة، فهً ت
ها  ثر من تارٌس أك كل لل ها هٌا العلوم الطدبٌعٌة والاقٌقة واإلنسانٌة، غٌر أنه ٌعاب علٌها أن

   .حٌانا اون توفر أانى الشروطأفالدبحث فٌها ٌجري اون انتظام، و للدبحث،

 هياكل القطا  الصناعي: -ب 

دبمزاولتهددا ت التددً صددرحت ٌوضددح قائمددة المؤسسددا(  03)أن الملحددق رقددم  
عااها  لنشاطات لغ  ٌرة الحجم11الدبحث والتطوٌر، إذ دب ها كدب شنو مؤسسة، كل مة المن  قاٌ

 :هذه الهٌاكل، والمالحظ على نشاطات ولم ٌجر تجاٌاها واستحااثها

ا إدبددااعال تعتدبددر علددى اإلطددالق و أغلدبٌتهددا ٌصددب فددً مراقدبددة الجددواة، أن -
 ؛واة فال تدباشر عااة دبصفة منتظمةتكنولوجٌا، أما نشاطات تحسٌن الج

دبر إلى  أن معظم تلك النشاطات تهاف - ستوراة، وتعت التحكم فً التكنولوجٌا الم
لى  ، إذ أن التحكم فً تكنولوجٌا مستوراة ٌؤايدباا هذه النشاطات نقطة دبااٌة اإل كار إ ادبت

وضع نو  جاٌا من التكنولوجٌا دبحكم اللدبرة والممارسة، أي لطوة ضرورٌة لتصحٌح 
صول لالدبتكدار واإل ٌدةوأولذات  وقائم  جاوز هدذه  إال، دباا للو لم ٌدتم ت فً الواقدع  انده 
 .النقطة

سٌن تصورٌن  -  ingénieurأغلدبٌة العاملٌن فً هذه المراكز مكونٌن من مهنا

de conception   لوم المجراة فً الع قٌن و، () ملتصٌن  سٌن تطدبٌ  ingénieurمهنا

d'application ،هاإلى  إضافة فال وجوا ل هب  ما الموا ساعاٌن، أ ٌٌن الم ال تؤلذ و الفن

 دبعٌن االعتدبار.
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 التكنولوجي في الجزائر: بدا النظام الوطني لإل -3

قارة اإل  من مدبداأ أن ال قا  ستثمار األمدوال دبااعانطال ست ولٌداة ا ٌة لٌ ٌدة الحقٌق
سٌٌر  موارا الطائلة، وتوفٌر حجم كدبٌر من الموارا  دبقار ما هً مرتدبطة  دبحسن ت هذه ال

ظام  اإلأواستغاللها و فإن ن تالً  لك، ودبال فً ذ ٌر  من  دباا صالة التفك سلة  قوم على سل ٌ
ها أو  العملٌات والمجهواات التً تنصب ستوراة، فتكٌٌف ٌا الم ال على استٌعاب  التكنولوج

تارٌجً   دباا تطوٌرها واإلإلى  ومالءمتها مع المعطٌات والظروف المحلٌة، مما ٌؤاي ال
قة  فٌها، عل وثٌ ترادبط وتفا شدبكة  وهذا ٌستلزم تواجا هٌاكل استقدبال ونشر ومتادبعة، وكذا 

قم  شكل ر ظام وطنً 01كما رأٌنا فً ال قول دبوجوا ن كن ال هل ٌم هذا األساس  ، وعلى 

 التكنولوجً ؟  دباا جزائري لإل

نا لى  إذا نظر توفرةإ جاها م كل والمؤسسات ن ما و الهٌا هز دبنحسن  دبعضها مج
كن، صة دب ٌم تً لا ٌة ال حوالت الهٌكل مًعا الت حث العل سات الدب  دباا اإلو شهاتها مؤس

 : التً نللصها فٌما ٌلًو، التكنولوجً

عاتضالمو إنشاء المنظمة الوطنٌة للدبحث العلمً - كز و طلعة دبمراقدبة الجام مرا
 ترقٌة تكوٌن الدباحثٌن؛و، الدبحث

 إنشاء وكالة الطاقات الجاٌاة  -

فً و التقنً،و إنشاء وكالة الدبحث العلمً - صدبة  سٌة من هاافها األسا التً كانت أ
 الخ ؛…الفالحة و الصحةو القطاعات ذات األولوٌة كالمناجم

تً، 1996إنشاء الوكالة العلٌا للدبحث فً سنة  - قات أو  ال طوٌر الطا ها ت كل إلٌ

ماتو، الجاٌاة لوطنً للمعلو دبك ا عاون و، المساهمة فً وضع حجر األساس لل شجٌع الت ت
 القطاعات؛و الدبحث فٌما دبٌن الفرو  فً مجال

حثت - ٌا للدب لى  حول الوكالة العل مًإ حث العل دبة للدب تً و المحٌطو وزارة منتا ال
 المجلددس الددوطنً للدبحددث العلمددً: اندبثددق عنهددا تنظٌمددان هامددان فددً مجددال الدبحددث همددا

 تقٌٌم الدبحث العلمً و مفوضٌة ما دبٌن القطاعات لدبرمجةو، التقنًو

لو - ها ا شاء المع صناعٌةإن ٌة ال ٌٌسو، طنً للملك لوطنً للتق ها ا ٌا و المع التوح
 .26الصناعً 

ٌة  اإلنشاءاتو إن هذه الهٌاكل  فً إرساء دبن صة  مٌن لا ستحق التث تمثل جهاا ٌ
 إال أننا نسجل النقائص التالٌة: التكنولوجً  دباا اإلو تحتٌة للدبحث العلمً

صناعأو  قلة - دبٌن المؤسسات ال عل  صال وتفا حث و ٌةعام وجوا ات كز الدب مرا
ترادبط  ،والتطوٌر من جهة ودبٌنها ودبٌن الجامعات من جهة ألرى أي عام وجوا عالقات 

ٌة و وتفاعل دبٌنها هذه نظر حث  كز الدب ما جعل مرا ٌر دبٌن المحٌط المتواجاة فٌه، وهذا  غ
 وغٌر متماشٌة مع ظروف الدبالا الحالٌة. تطدبٌقٌة

ش - ما دباا جع على اإلإن نظام الحوافز لألشلاص والمؤسسات غٌر م هذا  ، و
ٌة مالهم دبصورة اعتٌاا ٌؤاون أع كز  كن اون ٌروتو جعل العاملٌن دبهذه المرا لم ت ٌة إذا  ن
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قوانٌن  من  صارته  ما أ مؤلرا، دب طة  هذه النق تااركت  ٌة  مة الجزائر لك، إال أن الحكو ذ
ستوى  قى اون م فزات تدب هذه المح دبه، إال إن  ٌام  لى الق شجع ع مً وت حث العل تنظم الدب

 ؛27حات الدباحثٌن طمو

دبٌنهدا ودبدٌن و ضدعف عالقدة الاولدة دبالمؤسسدات الصدناعٌة فدً هدذا المجدال، -
 .من جهة ألرى دباا مراكز الدبحث واإل

حاق لركز على الللدبحث العلمً والتطور التكنولوجً إن هاف السٌاسة الوطنٌة 
لاول دبالاول الصناعٌة المتقامة  هذه ا دبٌن  ها و عن طروسا الفجوة دبٌن ٌاها  شاء وتقل ٌق إن

سٌطة  شاكل الدب حل الم ٌة دب ضرورة الدباا تراف دب لة، اون االع ٌة المماث عا التكنولوج القوا
لددٌس و ،للدبلدداادبتكددار نمدداذج مالئمددة للظددروف االقتصددااٌة واالجتماعٌددة إلددى  التددً تقددوا

 استٌرااها اون معرفة مالءمتها من عامه.

 وضعية القطا  الخاص والمبدعون األحرار:  - 4

ٌة ال  دباا اإل أن مما الشك فٌه لاول النام دباقً ا التكنولوجً فً الجزائر كما فً 
 .    اوره فً هذه المجاالتٌكون مكتمال إال إذا ألذ القطا  اللاص والمدباعون األحرار 

ها متوسط جا أن معظم صة ن صناعٌة اللا صغٌر و فعلى مستوى المؤسسات ال
هاو الحجم، ٌا عتاا من صعودبات تجا طوٌال  ها دبما أنها عانت  جة وأجهزت لاٌها حا ، ول ا 

لى  تت اإلحصاءات ع قاء واالستمرار، حٌث أثدب جل الدب من أ ٌة  شاكلها التقن حل م حة ل مل
مسددتوى المعهددا الجزائددري لتوحٌددا الملكٌددة الصددناعٌة  أن الحصددة األكدبددر مددن طلدبددات 

دبد  قارة  ٌه والم عة لا ترا  الموا لاص 90%دبراءات االل طا  ال عوا للق كز  .28 ت وٌتر

دباء. معظمها فً لورق والكهر سٌج وا ٌاء والن ناء والكٌم ٌك والدب ما  المٌكان دباعون  أنك الم
دبااعوٌقامون ادبتكارات و ٌعملون فً الظاهر واللفاء عااة ما األحرار شننها أن  اتإ من 

عل  شاطهم ول ترض ن تً تع شاكل ال تساعا ولو قلٌال فً تنمٌة االقتصاا الوطنً، رغم الم
 أهمها قلة الموارا المالٌة.

 التكنولوجي في الجزائر:  بدا لثا: سبل تفعيل البحث والتطوير واإلثا

ئر   دباا إن تفعٌل أااء نظام الدبحث والتطوٌر واإل فً الجزا لوجً  ٌتطلب التكنو
جراءتوفر  ضحإ مل وا طار ع ضمن إ ها  ما دبٌن سٌق فٌ ضعها والتن جري و حااة ٌ  ات م

ونٌددة، مالٌددة، دبشددرٌة ات قانإلددى إجددراء اتجددراءمتفددق علٌدده. وٌمكددن تصددنٌف هددذه اإلو
 ومؤسسٌة.

جراء -1 شريةإ طر الب كوين األ دبر ٌ :ات ت كوٌن عت سٌة اتجراءمن اإلالت  األسا

حث  ئا دباا واإلللدب من عوا لى  ئاه أع لوطن وعوا ئاة ل ثر فا ستثمار األك ثل اال ها تم ، ألن
االسددتثمار الرأسددمالً القددائم علددى إنشدداء األصددول الثادبتددة وتددراكم رأس المددال، ومددن 

غً اجراءاإل تً ٌندب صات ال ٌا االلتصا لوطنً تحا كار ا ظام االدبت طار ن فً إ مة  ت الالز
فاءاتالتركٌز علٌها فً تكوٌن ا لراهن  لك سات الوضع ا من ارا قاً  لك انطال ٌة وذ الجامع

ستقدبل  مً واراسات م حث العل طورواالدب عات لت لوجً حسب القطا كذلك  التكنو ٌا و التنك
ااث مؤسسات النلدبة ومعاها التكنولوجٌا على على نوعٌة التكوٌن ولٌس كمٌته وذلك دبإح
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ٌااة  التوازي مع الجامعات، وإعااة النظر فً المناهج المعتماة فً كافة المراحل دبهاف ز
ٌا  ٌٌس وتكنولوج جواة والتق تاج وال مواا العلم والتكنولوجٌا فٌها وإالال مواا لاصة دباإلن

ها،  ٌة وغٌر ٌاة واإلاارة العلم مواا الجا مات وال ضافةالمعلو لى  إ عن إ مة  ٌة العا التوع
طرٌددق اإلعددالم المكتددوب والمرئددً والمسددمو  ألهمٌددة العلددم والتكنولوجٌددا فددً تحسددٌن 

ستاٌمةمستوى المعٌشة وضما ٌة الم مو والتنم ناًء ن الن ستمر اعت دبالتكوٌن الم ناء  ، واالعت
سرٌعة ال ٌة  جاالت التكنولوج فً الم صة  ٌاة ولا ماى الح طور، فائقاً وتدبنً فكرة التعلم  ت

ٌا  هذاوزٌااة تموٌل  سات العل مام دبالارا كذلك توسٌع االهت تارٌجٌاً، و كوٌن  تارٌب والت ال
طاً  دبالمجتمع ردب سات  هذه الارا دبط  ٌة، ور فً الجامعات فً المجاالت العلمٌة والتكنولوج

من اإل ماً، و دبً جراءمحك لوجً العر مً والتكنو عاون العل ناء دبالت ضا االعت مة أٌ ات المه
 واضحة وهاافة  ط ودبرامجق لطوالعالمً وف

شرٌعات الوتتمثل فً جوا ات القانونية: جراءاإل -2 تً ت ساب ال تنظم عقوا اكت
 وكل ما رفاشراء وسائل اإلنتاج والتجهٌزات دبشكل ٌضمن نقل دبعض المعو التكنولوجٌا

للددوطن، ووجددوا تشددرٌعات تضددمن ضدددبط الجددواة جاٌددا فددً مٌدداان الدبحددث  هددو  
وتشددرٌعات لحماٌددة الملكٌددة الفكرٌددة وحماٌددة الدبٌئددة واكتسدداب  والمواصدفات والمقدداٌٌس،

ٌا ٌاةالتكنولوج ضافةت الجا شر، إ تنلٌف والن مة وال كر والترج ٌة الف لرى لحر لى  ، وأ إ
لوجً الدبحث العلمًتشرٌعات تحفز القطا  اللاص لتموٌل أنشطة  فتح وحاات و والتكنو

 لاٌها.  دباا للدبحث والتطوٌر واإل

حوافزية:ات المالجراءاإل -3 منح  فً  لاص  وتتمثل  طا  ال ٌة للق ضرٌدبٌة ومال

لال التكنولوجٌا طوٌر، وإا حث والت عات  توالعام لالستثمار فً الدب كل قطا فً  ثة  الحاٌ
لامات، تاج وال صناعات و اإلن شوء ال لى ن شجع ع ٌة ت ضرٌدبٌة وجمرك سهٌالت  منح ت

لةإلى  المستناة موال لمقادب من و التكنولوجٌا المتقامة، وتوفٌر رؤوس أ لاطر  مواجهة الم
ٌاة، ٌة الجا عارف الوطن ٌة على الم ٌة مدبن ٌااة و أجل اعم قٌام مؤسسات إنتاجٌة ولام ز

تارٌجٌاً  مالً المحلً لتصل  ناتج اإلج من ال سدبة  طوٌر كن حث والت فاق على الدب على اإلن
التطددور و ًالعلمددمٌدداان الدبحددث وتحسددٌن  وضددع العدداملٌن فددً ، مددثالً، %1إلددى  األقددل

 .  الوطنإلى  تهاإعاامحاولة لوقف هجرة الكفاءات و التكنولوجً

تسددهٌل إحددااث وإصددالح مؤسسددات  نعنددً دبددذلكوات المؤسسااية: جااراءاإل -4
ها و التكنولوجً،التطور و ًالعلمالدبحث  عااةمتادبعت ها  وإ ها وتحقٌق فً أاائ ٌاً  ظر اور الن

عام، لألهااف المرجوة منها، وتفعٌل مؤسسات الدبحث والتطوٌر فً القطاعٌن الل اص وال
فق ضافةأو والتركٌز على دبناء قواعا تكنولوجٌة فً مجاالت محااة و ٌات ماروسة، إ  لو

التكنولددوجً التطددور و ًالعلمددالدبحددث ات التنسددٌق والددردبط دبددٌن مؤسسددات إلددى إجددراء
ٌة" "المؤسسات و وفعالٌات اإلنتاج واللامات مثل "حاائق العلم" و"الحاضنات التكنولوج

لرى، الوسٌطة" التً تردبط دب من جهة أ ٌن الدبحث والتطوٌر من جهة واإلنتاج واللامات 
ٌة  ومؤسسات النشر العلمً وشدبكات المعلومات وقواعاها والجمعٌات العلمٌة والتكنولوج

   29.ومؤسسات المواصفات والمقاٌٌس والجواة، مؤسسات االعتماا

 مة:ااااالخات
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طور الت إذاقا نجزم  مً والت حث العل ئر ما قلنا دبان قطا  الدب فً الجزا لوجً  كنو
ستجا إلى  لم ٌرق ٌا وم من جا حاث  ما ٌ ساٌرة  ستطٌع م لم ٌ تلك المستوٌات المرغودبة و

لى  حا كدبٌرإلى  فً العالم. وقا ٌعزى ذلك ماركزت إ ٌر  تً كث ٌة ال سة الجامع شل السٌا ف
عام  لرى  هة أ من ج هة،  من ج نوعً  نب ال دبال الجا كوٌن  فً الت مً  نب الك لى الجا ع

هوض  االهتمام دبجانب سات للن دبرامج وسٌا عاام  لوجً وان طور التكنو مً والت الدبحث العل
فروض  من الم تً  قات ال لك العال فاء ت ثة انت هة ثال من ج طا ، و هذا الق دبٌن  أندب تردبط 

الصددناعً والتجدداري.  –ودبددٌن المحددٌط  دبدداا الجامعددات ومراكددز الدبحددث والتطددوٌر واإل
توافر  من  دبا  طا  فال هذا الق هوض دب جل الن جراءوأل كوٌن  اتإ لرىسلٌمة للت ٌة  وأ مال
حث  األدبنٌةوقانونٌة وتنظٌمٌة مؤسساتٌة، من لالل توفٌر  كز الدب عات ومرا قة دبالجام الالئ

ٌة  سة العلم شجٌع المناف ها؛ ت مة ألااء مهام وتجهٌزها دبالمعاات والملادبر والمكتدبات الالز
دباحثٌن  ساتذةدبٌن ال ٌة والمعنو واأل حوافز الماا منح ال لالل  من  دبة  فوقٌن؛ والطل ٌة للمت

ٌة  فاءات العلم ها دبالك ٌة واعم ٌع المجاالت العلم فً جم حوث متلصصة  إنشاء مراكز دب
ٌا،  ها مال ها واعم هاوتجهٌز سٌٌر  وإعطائ فً ت مة  هااالستقاللٌة التا دبٌن أمور سٌق  ؛ التن
مً حث العل دبات الدب سٌة و متطل ناهج الارا طوٌر الم لالل ت من  لك  ٌة وذ سة التعلٌم السٌا

لوطنً؛ والتعلٌمٌة؛  صاا ا عات ومؤسسات االقت مً والجام حث العل كز الدب دبٌن مرا الردبط 
مً على  حث العل لة للدب دبل الاو مً أوضع سٌاسة وطنٌة شاملة من ق حث العل ساس ان الدب

 لٌه.إ تطمحاستثمار جٌا لكل تقام  وأنهاقضٌة وطنٌة تهم كامل المجتمع 
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