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بسم اهلل الرحمن والرحيم
والصالة والسالم على سيدنا محمد أشرف املرسلني
وعلى آله وصبحه أجمعني
 السيدات والسادة أعضاء احلكومة؛ السيد رئيس املجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات؛ السيدات والسادة األساتذة اجلامعيني والباحثني؛ السيدات والسادة إطارات الدولة ومسؤولي املؤسسات وهيئات البحث؛ ممثلي وسائل اإلعالم ،احلضور الكرمي.السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته

يطيب لي أن أحضر بينكم اليوم ،لإلشراف ،باسم السيد رئيس اجلمهورية ،على التنصيب الّرسمي
للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات؛ الذي يعد لبنة أخرى في مسار بناء الصرح الـمؤسساتي
للدولة وتنصيب الهيئات الدستورية التي جاء بها دستور  ،2020وفاء بالتزامات السيد رئيس اجلمهورية.
أيتها السيدات الفضليات ،أيها السادة األفاضل،

إن هذا احلدث يستمد أهميته من األهمية البالغة التي يكتسيها البحث العلمي ودوره الـمحوري كمحرك
أساسي لتنمية الدول ورقي الـمجتمعات ،كما يعد إحدى الركائز التي ُتعّول عليها الدولة لقيادة قاطرة
التحول من النموذج اإلقتصادي الـمبني على ريع النفط إلى منوذج يعتمد على الـمعرفة واإلبتكار ،ويرتكز
على ما تزخر به بالدنا من طاقات وكفاءات علمية عالية الـمستوى ،كفاءات تخرجت من اجلامعة اجلزائرية
وأثبتت جدارتها في أعرق اجلامعات على الـمستوى الدولي.

والشك أن البحث العلمي يعد أكثر من ضرورة لـمواكبة مسار التطور التكنولوجي الكبير والـمتسارع فـي
العالم على جميع األصعدة والـمستويات ،وما مييزه من تنافسية شرسة.
بل إنها أهمية نابعة من اهتمام السيد رئيس اجلمهورية الذي يدرك أنه ال مناص من اإلستثمار في البحث
العلمي وجعله حجر الزاوية في بناء االقتصاد القائم على اإلبتكار ،والـمصدر الرئيسي لتوليد الـمعارف
اجلديدة واحللول الـمبتكرة مبا يتالءم وإحتياجات جميع القطاعات كالصناعة والفالحة والبيئة وغيرها ،من
أجل حتقيق النمو الـمستدام.
وفي هذا الـمنظور ،ينبغي التذكير بـأن رئيس اجلمهورية ،السيد عبد الـمجيد تبون ،كان في برنامجه الذي
تعمل احلكومة على تنفيذه في إطار مخطط عملها ،قد التزم بتطوير أقطاب اإلمتياز في تخصصات معينة
بالشراكة مع الـمؤسسات االقتصادية مبا يتماشى والتطور العالـمي للتقنيات واحلرف ،ومبا يستجيب
لـمتطلبات النموذج االقتصادي اجلديد ،مثلما إلتزم بتحسني بيئة البحث العلمي والتكنولوجي وتشجيع
إنفتاحه على البيئة الوطنية والدولية ودعم التعاون بني اجلامعات ومراكز البحوث والـمؤسسات االقتصادية.
كما يجدر التذكير في هذا الـمقام ،باجلهود التي بذلتها الدولة من أجل توفير بيئة حاضنة للبحث العلمي
والتطوير التكنولوجي:
ففي مجال التمويل :فقد كان ُيعتمد على ميزانية الدولة بنسبة  ،%100سواء عن طريق الصندوق الوطني
للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ) (FNRSDTأو عن طريق إعانات الدولة ضمن الـميزانيات الـمخصصة
لـمؤسسات البحث القطاعية.
وهنا ،أود اإلشارة إلى أن اإلنفاق على البحث العلمي والتطوير وصل إلى ما يقارب  57مليار دينار ما بني
 2015و ،2021أي مبعدل يفوق  8مليار دينار في السنة وهذا بعنوان الصندوق اخلاص بالبحث العلمي
والتطوير التكنولوجي فقط ،دون إحتساب الـمخصصات الـمالية ضمن ميزانيات الدوائر الوزارية ومؤسسات
الدولة األخرى.
وقد مكنت هذه اإلستثمارات من إحداث العديد من الهياكل القاعدية للبحث ،نذكر منها ،على سبيل
الـمثال ال احلصر مخابر البحث التي وصل عددها نهاية سنة  ،2021إلى  1661مخبرا ،باإلضافة إلى  29مركز
بحث و  43وحدة بحث و  24محطة جتارب .تضاف إلى هذه الهياكل عدد من األرضيات التكنولوجية
صات التقنية واحلاضنات.
والـمن ّ

وفي هذا السياق ،جتدر اإلشارة إلى التطور الكبير الذي عرفته بعض مراكز البحث وأخص بالذكر ،على
سبيل الـمثال ،الـمراكز التابعة للوكالة الفضائية اجلزائرية التي قطعت خطوات كبيرة من خالل مختلف
البرامج الفضائية الوطنية التي مت إعدادها وتنفيذها ،والتي تعتبر بحق منوذجا يحتذى به في مشاريع البحث
التطبيقي ووضع اآلليات واألدوات اإلستراتيجية في خدمة تنمية القطاعات احليوية كقطاع الفالحة وإتاحته
احللول التقنية من أجل متابعة الـموارد واحلماية من األخطار الطبيعية وغيرها من الـمجاالت ذات البعد
احليوي.
وعلى صعيد آخر ،عرف التأطير بالـموارد البشرية تطورا ملحوظا ،حيث إرتفع عدد األساتذة الباحثني
الـمنخرطني في مخابر البحث ،من حوالي  8000أستاذا باحثا في سنة  2000إلى ما يقارب  40500أستاذا
باحثا نهاية سنة  2021أي زيادة بنسبة فاقت .%400
أيتها السيدات الفضليات ،أيها السادة األفاضل،

ينبغي التنويه وبشدة إلى أن النتائج الـمحققة في الـميدان ،بالرغم من اإلستثمارات الكبيرة التي قامت بها
الدولة في مجال تطوير البحث العلمي ،ال ترقى ،ال إلى مستوى طموحاتنا وال إلى تطلعاتنا في نقل حقيقي
للمعرفة وتعزيز نتائج البحث في القطاع االقتصادي والـمجتمع بشكل عام ،عالوة على أن تصنيف الـمنتوج
البحثي على مستوى مؤشرات التقييم اجلادة على الـمستوى الدولي ،لم يصل بعد إلى ما نصبو إليه.
وأذكر هنا ،على سبيل اإلستدالل ،بأن من بني املؤشرات املهمة التي تبني مدى تطور البحث العلمي
والتكنولوجي والتي وجب الوقوف عندها ،هي مستوى اإلنتاج العلمي ،حيث وصل عدد الـمنشورات
صص لتقييم إنتاجية
خ ّ
العلمية إلى  ،86500منها فقط  219من هي مسجلة في مؤشر هيرش ) (H.INDEXالـُم َ
وتأثير الباحث في الـمجتمع العلمي؛ وهو عدد ضئيل جدا ينبغي أن جتعله اجلامعات والـمخابر ومراكز
البحث هدفا لها ،لـما له من أثر بالغ على حتسني تصنيف منتوج البحث العلمي الوطني وبالتالي الرفع من
تنافسية باحثينا على الـمستوى الدولي وهو ما سيساهم أيضا في رفع مستوى الثقة بني مجتمع البحث
العلمي والـمؤسسة االقتصادية مما يسهل مسعى تثمني البحوث العلمية.
وبودي هنا أن أتوقف لإلشارة ،إلى أنه بالرغم من االرتفاع الكبير لعدد األساتذة الباحثني الـمنخرطني في
مخابر البحث ،جند أن عدد الباحثني الدائمني في مراكز البحث لم يتعَّد  2219باحثا دائما ،وهو ما ال يرقى
إلى الـمستوى الذي نتطلع إليه.

كما لم يتجاوز عدد طلبات تسجيل براءات اإلختراع ) Brevets d’invention) 420براءة خالل سنة .2021
ولذلك ،وسنسعى معا من أجل توفير الظروف الـمالئمة من أجل مضاعفة هذا العدد في السنوات القادمة،
ألن ذلك من بني العوامل التي تساهم في الرفع من مستوى وجودة املنتوج العلمي وما له من تأثير على
اإلبداع واإلبتكار بشكل عام.
وعليه ،يجب أن نعمل معا على حتسني تصنيف جامعاتنا ومؤسساتنا البحثية ،في إطار عمل مدروس ورؤية
واضحة ،وضمن التصنيفات اجلادة الـمبنية على تقييم اإلنتاج الفعلي للمنتوج العلمي والتكنولوجي وآثاره
على اإلقتصاد وعلى الـمجتمع دون اإلنسياق وراء التصنيفات الشكلية والوهمية الـمبنية على احلضور
اإللكتروني فقط للجامعات ومراكز البحث.
أيتها السيدات الفضليات ،أيها السادة األفاضل،

بودي أن أؤكد من جديد على عزم احلكومة الـمضي ُقدمًا في التنفيذ الصارم إللتزامات السيد رئيس
اجلمهورية الرامية إلى الرقي مبنظومة التعليم العالي من أجل تكوين رأس مال بشري وفكري قادر على قيادة
قاطرة التحول نحو النموذج االقتصادي اجلديد وإجناح املشروع النهضوي الطموح.
وفي إطار هذا الـمسعى ،ستعمل احلكومة على تعزيز املكتسبات املحققة وتثمينها ،السيما في حتسني جودة
البحث العلمي ،حيث ستواصل تنفيذ املشاريع املسجلة في إطار البرامج الوطنية للبحث بعنوان الفترة 2020
ـ  2026لإلشارة فقد مت في مرحلة أولى ،قبول  124مشروع بحث من البحوث التي تتناسب ومتطلبات
الـمشاريع التي تشكل أولويات في مجاالت االمن الغذائي ،واألمن الطاقوي وصحة الـمواطن .وستتبعها
في مرحلة ثانية ،قبول دورة بحثية ثانية تشمل  150بحثا علميا في نفس الـمجاالت احليوية التي حتقق األمن
القومي مبفهومه الشامل.
كما تعمل احلكومة ،في إطار تنفيذ مخطط عملها ،على:
• مواصلة دعم التخصصات التقنية والعلوم الدقيقة بعد جتسيد مشروع إنشاء املدرستني العليني في
والرياضيات والذكاء االصطناعي؛
• مضاعفة االهتمام بالـمؤسسات الناشئة ومرافقة حاملي األفكار واملشاريع املبتكرة واحللول الذكية
وترقية املقاوالتية خاصة في الوسط اجلامعي؛

• الـمبادرة بتدابير حتفيزية من تسهيل إلجراءات تسجيل براءات االختراع وكذا التقليل من تكلفة
اإليداع والتسجيل فضال عن تعزيز حمايتها ،من أجل رفع وتيرة االبتكار في الوسط اجلامعي
والبحثي؛
• تفعيل جميع أجهزة حتويل نتائج البحث نحو القطاع االقتصادي واالجتماعي ،السيما من خالل
تفعيل مراكز االبتكار ونقل التكنولوجيا؛
• ترقية نشاط إنشاء الفروع على مستوى املؤسسات اجلامعية والبحثية ،للتمكني من وضع املنتوج
واخلبرة العلمية في متناول القطاع االقتصادي واالجتماعي لتلبية حاجياته؛
أيتها السيدات الفضليات ،أيها السادة األفاضل،

إن حضورنا اليوم من أجل تنصيب املجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات ،يندرج ضمن تنفيذ
هذه اإللتزامات ،خاصة وأن هذا املجلس وبإعتباره هيئة دستورية ،يعمل ،باإلتصال والتنسيق مع كّل
الفاعلني في مجال االختصاص ،على تطوير البحث الوطني في مجالي اإلبداع التكنولوجي والعلمي،
وإقتراح اإلجراءات الكفيلة بتطوير القدرات الوطنية الـمتعلقة بالبحث التطويري وتقييم جناعة األنظمة
الوطنية لتثمني نتائج البحث لصالح االقتصاد الوطني في إطار التنمية املستدامة.
وإنني على يقني بأن املجلس قادر بالفعل على االضطالع بالـمهام الدستورية الـموكلة إليه ،بالنظر لتركيبته
البشرية الثرية التي تضم لفيفا من خيرة أبناء وبنات وطننا العزيز ،من باحثني في اجلامعات وفي املؤسسات
االقتصادية الوطنية.
كما يضّم املجلس نخبة من الكفاءات الوطنية العاملة خارج الوطن ،لها باٌع طويل من التجربة واخلبرة في
مجال البحث واالبتكار .وهي الكفاءات التي ال بد أن نستلهم من التجارب التي خاضتها في أعرق مراكز
البحث العاملية ،وذلك لتوجيه البحث نحو احللول العلمية والعملية املبتكرة وجعلها في خدمة املصلحة
الوطنية.
بودي أيضا التنويه بأن خلق الديناميكية الضرورية من أجل تعزيز التطور التكنولوجي واإلبتكار ،ال تقع
على عاتق قطاع بعينه أو جهة ما لوحدها بقدر ما هي مسؤولية جماعية ضمن مقاربة شاملة مبنية على رؤية
إستشرافية واضحة الـمعالم واألهداف.

أيتها السيدات الفضليات ،أيها السادة األفاضل،

إننا نتطلع ،من خالل تنصيب هذا الـمجلس ،إلى حتقيق وثبة نوعية في مجال البحث واالبتكار ،السيما
وأن بالدنا تتوّفر على كل املقّومات األساسية إلحداث هذه الوثبة وحتقيق التنمية الوطنية االقتصادية
واالجتماعية .ولن يتأتى ذلك إال مبعاجلة االختالالت التي حالت دون أداء هذه املنظومة مهاَّمها على أكمل
وجه.
ض العناصر التي أردت أن أتقاسمها معكم بهذه
تلكم هي ،السيدات الفضليات والسادة األفاضل ،بع ُ
الـمناسبة ،وأعلن رسميا ،باسم السيد رئيس اجلمهورية ،وبأمر منه ،عن تنصيب ،أعضاء املجلس
الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات ،راجيا من اهلل العلي القدير أن يسّدد خطاكم ويعينكم على
أداء مهامكم النبيلة خدمة لوطننا الـمفّدى ومنوه وازدهاره.
أشكركم على كرم اإلصغاء ،والسالم عليكم.

