ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ١٩
اﳉريدة الرسم ّ

8

 ٢شعبان عام  ١٤٤٢هـ
 ١٦مارس سنة  ٢٠٢١م

مراسيم تنظيمّيـة
مرسوم تنفيذي رقم  ٨٩– ٢١مؤّرخ ﰲ  ١7رجب عام ١٤٤٢

– وﲟقتضى القانون رقم  16-٠8اﳌؤرخ ﰲ أول شعبان

اﳌوافق أول مارس سنة  ،٢٠٢١يتضمن مخطط

عام  1٤29اﳌوافق  3غشت سنة  2٠٠8واﳌتضمن التوجيه

تطوير متعدد السنوات لتنفيذ البرامج الوطنية

الفﻼحي،

للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
––––––––––
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وب ـن ـاء عـ ـﲆ الدس ـ ـت ـور ،ﻻ س ـي ـم ـا اﳌ ـادتـ ـان  5-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟ ـق ـتـضى ال ـق ـان ـون الـعـضوي رقم  15-18اﳌ ـؤرخ ف ـي
 22ذي اﳊج ـة ع ـام  1٤39اﳌواف ـق  2سبـتـم ـب ـر سـنـة 2٠18
واﳌتع ـلق بق ـوانـﲔ اﳌـالـيـة ،اﳌعـ ـدل واﳌت ـمم،
– وﲟق ـت ـضـى ال ـق ـان ـون رق ـم  21-9٠اﳌـؤرخ ﰲ  2٤مـحـرم
عام  1٤11اﳌوافق  15غشت سنة  199٠واﳌتعلق باﳌـحاسبة
العمومية ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠5-99اﳌؤرخ ﰲ  18ذي اﳊجة
عام  1٤19اﳌوافق  ٤أبريل سنة  1999واﳌتضمن القانون
التوجيهي للتعليم العاﱄ ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠9-99اﳌؤرخ ﰲ  15ربيع الثاني
عام  1٤2٠اﳌوافق  28يوليو سنة  1999واﳌتعلق بالتحكم ﰲ
الطاقة،
– وﲟقتضى القانون رقم  11-٠1اﳌؤرخ ﰲ  11ربيع الثاني
عام  1٤22اﳌوافق  3يوليو سنة  2٠٠1واﳌتعلق بالصيد
البحري وتربية اﳌائيات ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠9-٠٤اﳌؤرخ ﰲ  27جمادى الثانية
ع ـام  1٤25اﳌوافق  1٤غ ـشـت سنة  2٠٠٤واﳌتعلق بترقية
الطاقات اﳌتجددة ﰲ إطار التنمية اﳌستدامة،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠7-٠5اﳌؤرخ ﰲ  19ربيع اﻷول
عام  1٤26اﳌوافق  28أبريل سنة  2٠٠5واﳌتعلق باﳌـحروقات،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  12-٠5اﳌؤرخ ﰲ  28جمادى الثانية
عام  1٤26اﳌوافق  ٤غشت سنة  2٠٠5واﳌتعلق باﳌياه،
اﳌعدل واﳌتمم،

– وﲟقتضى القانون رقم  21-15اﳌؤرخ ﰲ  18ربيع اﻷول
عام  1٤37اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  2٠15واﳌتضمن القانون
التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ،اﳌعدل،
ﻻسيما اﳌادتان  12و 13منه،
– وﲟ ـقـتـضى ال ـق ـان ـون رقـ ـم  11-18اﳌ ـؤرخ فـي  18ش ـوال
عام  1٤39اﳌوافق  2يوليو سنة  2٠18واﳌتعلق بالصحة،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  37٠-19اﳌؤرخ ﰲ
أول جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤1اﳌوافق  28ديسمبر سنة 2٠19
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟـق ـت ـضى اﳌـرسـوم ال ـرئ ـاسي رق ـم  78-21اﳌـؤرخ فـي
 9رجب عام  1٤٤2اﳌوافق  21فبراير سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟـقـت ـضـى اﳌـرس ـوم ال ـتـنـفيذي رق ـم  22-92اﳌؤرخ ﰲ
 8رجب عام  1٤12اﳌوافق  13يناير سنة  1992واﳌتضمن
إنشاء ﳉان مشتركة بﲔ القطاعات لترقية البحث العلمي
والتقني وبرمجته وتقويمه ،ويضبط سيرها وتنظيمها،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟـقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  177-95اﳌؤرخ ﰲ
 25محرم عام  1٤16اﳌوافق  2٤يونيو سنة  1995الذي يحدد
كيفيات تسيير حساب التخصيص اﳋاص رقم 3٠2–٠82
الـ ـذي ع ـنـوان ـه “ الصن ـدوق ال ـوطـنـي للـبح ـث ال ـع ـلـمي والتـنـمـيـة
التكنولوجية “ ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟ ـقـت ـضى اﳌ ـرس ـوم التنـف ـيذي رق ـم  257-99اﳌؤرخ ﰲ
 8شع ـبـان ع ـام  1٤2٠اﳌواف ـق  16ن ـوفـمـبر سـنـة  1999الذي
يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتـنـظـيمـهـا وسيرها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  232-1٠اﳌؤرخ ﰲ
 23شوال عام  1٤31اﳌوافق  2أكتوبر سنة  2٠1٠الذي يحدد
شروط ﳑارسة اﻷستاذ الباحث اﻻستشفائي اﳉامعي أو
اﻷستاذ الباحث نشاطات البحث وكذا كيفيات مكافأتهما،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  396-11اﳌؤرخ ﰲ

– وﲟقتضى القانون رقم  11-٠7اﳌؤرخ ﰲ  15ذي القعدة

 28ذي اﳊجة عام  1٤32اﳌوافق  2٤نوفمبر سنة  2٠11الذي

عام  1٤28اﳌوافق  25نوفمبر سنة  2٠٠7واﳌتضمن النظام

يحدد القانون اﻷساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات

اﳌـحاسبي اﳌاﱄ ،اﳌعدل،

الطابع العلمي والتكنولوجي،

 ٢شعبان عام  ١٤٤٢هـ
 ١٦مارس سنة  ٢٠٢١م
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– وبـمقـتـضى اﳌـرسـوم التنـفـيذي رق ـم  81-13اﳌؤرخ ﰲ

اﳌاّدة  : 3لتـحـق ـيق اﻷه ـداف اﳌ ـذك ـورة ﰲ اﳌـادة  2أعـ ـﻼه،

 18رب ـيع اﻷول ع ـام  1٤3٤اﳌواف ـق  3٠يـنـاي ـر سـنة  2٠13ال ـذي

ﲢدد البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

يحدد مهام اﳌديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

ذات اﻷولوية التي يتعّي ـن تنفيذها ،كما يأتي :

وتنظيمها،
– وﲟقـ ـتـضـى اﳌـرسـوم التـنـفيذي رق ـم  1٠9-13اﳌؤرخ ﰲ
 5جمادى اﻷوﱃ عام  1٤3٤اﳌوافق  17مارس سنة  2٠13الذي
يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرها،
– وﲟـقـتـ ـضى اﳌرسـوم التنـفـيـذي رقم  231-19اﳌؤرخ ف ـي
 12ذي اﳊج ـة عـ ـام  1٤٤٠اﳌ ـواف ـق  13غ ـش ـت سـنـة  2٠19الـ ـذي
يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  232-19اﳌؤرخ ﰲ
 12ذي اﳊجة عام  1٤٤٠اﳌوافق  13غشت سنة  2٠19الذي
يحدد مهام الوكاﻻت اﳌوضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها،
يرسم ما يأتي :

– البرنامج الوطني للبحث حول اﻷمن الغذائي،
– البرنامج الوطني للبحث حول صحة اﳌواطن،
– البرنامج الوطني للبحث حول اﻷمن الطاقوي.
ﲢدد أهداف البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير
التكنولوجي واﳌوارد ال ـبشريـة واﳌالية واﳌاديـة الـﻼزمـة
لتنفيذها ،ﰲ اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٤ﲢ ـ ـت سلـط ـة اﳌ ـديـ ـري ـة ال ـع ـامـة للـبـحـث ال ـع ـلـمي
والتطوير التكنولوجي ،تكلف الوكاﻻت اﳌوضوعاتية للبحث،
كل فيما يخصها ،بتنسيق ومتابعة تنفيذ وتثمﲔ مشاريع
برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي اﳌذكورة ﰲ
اﳌادة  3أعﻼه.

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :ت ـطـبـيـق ـ ـا ﻷح ـكـام اﳌـ ـادة  13م ـن الـ ـق ـانـ ـون

اﳌاّدة  : 5يتم إطﻼق البرامج الوطنية للبحث اﳌذكورة

رق ـم  21-15ال ـمـؤرخ ف ـي  18ربـيع اﻷول ع ـ ـام  1٤37اﳌ ـوافـ ـق

ف ـي اﳌـادة  3أع ـﻼه ،من خ ـﻼل ال ـدع ـوة إﱃ مقترحات مـشـاري ـع

 3٠ديسمبر سنة  2٠15واﳌتضمن القانون التوجيهي حول

بحث تطلقها الوكاﻻت اﳌوضوعاتية للبحث ﲢت سلطة

البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ،اﳌعدل ،يهدف هذا

اﳌديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

اﳌرسوم إﱃ وضع مخطط تطوير متعدد السنوات لتنفيذ
البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
ال ـم ـاّدة  : ٢ت ـتـمثل اﻷه ـ ـداف ال ـرئيـ ـس ـيـة للـب ـحث الـع ـلـمـ ـي
والـتط ـوي ـر التـكـنـول ـوجي للمـخـطط اﳌ ـذك ـور فـي الـمادة اﻷوﱃ
أعﻼه ،فيما يأتي :
– تطوير اﻷمن الغذائي وﲢسﲔ التغذية ،وترقية الفﻼحة
اﳌستدامة،
– اﳊفاظ عﲆ اﳊالة الصحية للمواطنﲔ وﲢسينها،
– تعزيز اﻷمن الطاقوي،
– تنويع مصادر الطاقة وﲢسﲔ نجاعتها ،واﻷخذ بعﲔ
اﻻعتبار اﻻحتياجات البيئية عﲆ جميع اﳌستويات،
– تطوير تقنيات وعمليات إنتاج الطاقة البديلة وتطبيقاتها،
– اﳌساهمة ﰲ حـمـاية البيـئـة وت ـرقيـة اﻻقتـصـاد اﻷزرق
واﻷخضر،
– تطوير تربية اﳌائيات عﲆ نحو مستدام وترقية الصيد
مع إيﻼء اهتمام خاص ﳌصائد اﻷسماك اﳊرفية،
– تـنـمـيـة اﳌـوارد اﳌ ـائ ـيـة وحـمـايتـهـ ـا ،ﻻ سـيـم ـا م ـن أجـ ـل
ال ـري.

اﳌاّدة  : ٦يتم إعداد مشاريع البحث وفقا لﻺمكانات العلمية
والتكنولوجية اﳌتوفرة وقابلية نتائجها للتثمﲔ العلمي
واﻻقتصادي.
اﳌاّدة  : 7تتم معاﳉة إشكاليات البحث اﳌعّبر عنها ﰲ
الدعوة عبر مشاريع بحث ذات نمط تطبيقي و/أو تطويري
ﲢدد وفق مستويات النضج التكنولوجي للمنتوج اﳌنتظر
تتويجه بإنجازات ونماذج قابلة للتثمﲔ ﰲ شكل براءات
أو إجازات قابلة لﻼستغﻼل.
اﳌاّدة  : ٨يتم اختيار مشاريع البحث ذات اﻷولوية وفقا
ﳌـا ﲤليه احتياجـات القطاع اﻻجتماعي واﻻقتصادي لتسهيل
وتشجيع استغﻼل منتجات البحث وكذا تسيير اﻻبتكار.
اﳌاّدة  : ٩ينتهي ﲤويل مشاريع البرامج الوطنية للبحث
العلمي والتطوير التكنولوجي اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  3أعﻼه،
وكذا تسديد اﳌكافأة السنوية بانتهاء الفترة اﳌخصصة
لتنفيذ كل مشروع بحث.
اﳌادة  : ١٠ي ـنـش ـر ه ـ ـذا اﳌ ـرس ـوم ف ـي اﳉريـ ـدة الـّرسـمـّي ـة

للجـم ـهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

ح ـرر بال ـجـزائ ـر ﰲ  17رج ـب ع ـام  1٤٤2اﳌوافق أول مارس
سنة .2٠21
عبد العزيز جراد

10

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ١٩
اﳉريدة الرسم ّ
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أّوﻻ .البرنامج الوطني للبحث حول اﻷمن الغذائي
ﰎ ﲢديد البرنامج الوطني للبحث ﰲ اﻷمن الغذائي عﲆ
ّ
أساس احتياجات مختلف القطاعات ذات الصلة .وقد أدى
ﲢليل هذه اﻻحتياجات إﱃ ﲢديد اﻷولويات الوطنية ﰲ
مجال البحث والتطوير التي تستجيب ﳌختلف اﳌسائل
التي حددتها بوضوح اللجنة القطاعية اﳌشتركة لترقية

 ٢شعبان عام  ١٤٤٢هـ
 ١٦مارس سنة  ٢٠٢١م

اسـتـغ ـﻼل اﳌنتج ـات والتحـك ـم ف ـي ت ـقـنيات التجـف ـيف ع ـﲆ
نط ـاق واسـع ،التي تعد محركا قويا لتطوير اﳌزارع الصغيرة
واﳌتوسطة .وأخـيرا تسمـ ـح ه ـذه اﻻست ـراتيـجـيـة ب ـعـصـرن ـة
اﻹدارة ال ـفـﻼحيـة وحـك ـامتـه ـا وتـرقـيـة اﳌكـنـنـة ال ـفـﻼحـيـة.
وسيسلط قطاع اﳌوارد اﳌائية الضوء عﲆ حسن التسيير
للماء وتثمينه من خﻼل إعادة تأهيل أنظمة اﻹمداد باﳌاء
الصالح للشرب والصرف الصحي والري ،فضﻼ عن ﲢسﲔ

وبرمجة وتقييم نشاطات البحث العلمي والتقني ﰲ “الفﻼحة

أداء اﳌصالح العمومية لتسيير اﳌوارد اﳌائية .وفيما يتعلق

وال ـص ـيد واﳌ ـوارد اﳌ ـائيـ ـة “ .وقـ ـد سمـحـت دراس ـة وﲢ ـل ـيـ ـل

بالري ،تتمحور اﻻحتياجات حول التحكم ﰲ اﳌوارد اﳌائية

الـ ـقـ ـدرات اﳌ ـتـ ـاحـ ـة بـ ـإع ـ ـداد ح ـ ـالـ ـة الـ ـم ـعـ ـارف ف ـي ال ـبـحـ ـث

اﳌختلفة ،ﻻسّيما من خﻼل صيانة وحسن استغﻼل السدود

والت ـكن ـولـوجـيـات اﳌط ـّورة ﰲ اﳌجاﻻت ذات الصلة باﻷمن
الغذائي.
 .١اﻷهداف اﻻقتصادية واﻻجتماعية :
يتم ـاش ـى ه ـذا الـبـرن ـام ـج الـوطنـي للبحث “اﻷم ـن ال ـغ ـذائـي”
مع مخطط عمل اﳊكومة ،وتتمثل أهدافه اﻻستراتيجية ﰲ :
– ت ـرس ـيـخ سي ـاسـة زراع ـية م ـسـتـدام ـة مـن شـأنـهـا تـع ـزي ـز
اﻷمن الغذائي للبلد وتقليص اﻻختﻼل اﳊاصل ﰲ اﳌيزان
التج ـاري للمنـتج ـات ال ـزراع ـيـة اﻷسـاسـيـة واﳌس ـاهـمـة ف ـي
تنويع اﻻقتصاد الوطني،
– زيادة إنتاج البروتينات اﳊيوانية والنباتية ،ﲟا فيها
ذات اﳌنشأ اﳌائي،
– التكفل ﲟختلف اﻻحتياجات اﳌتصلة بتدهور النظم
البيئية الطبيعية ،ﻻ سّيما منها الغابات وحفظ التربة،
– مكافحة التصحر والتسيير العقﻼني للموارد اﳌائية.
وفيما يتعلق باﳌجال الزراعي ،ينبغي أن تتيح اﳋيارات
اﻻستراتيجية اﻷساسية هيكلة أحسن ﻻستراتيجية التنمية
الفﻼحية لﻼستجابة لرهانات التنمية اﳌستدامة ومواجهة
ت ـحدي ـات اﻷمن الـغـ ـذائي .وستنفـ ـذ اﳋـيـارات اﻻستراتيـجـيـة
اﻷساسيـة مـن خ ـﻼل ب ـرن ـامج بـحـث عـمـﲇ يغ ـط ـي مـيـادي ـن
تنـق ـسـم إﱃ محاور ومواض ـيع خـاصة مدّونة ﰲ التقرير العام

له ـ ـذا الـبـرن ـامج .فحـج ـم وت ـرك ـيـبـة وطبـيـعـة ه ـذه اﳌـحـتوي ـات
اﳌتعددة التخصصات واﳌتعددة القطاعات يستدعي عمليات
تستغرق وقتا طويﻼ وتدخل فاعلﲔ متعددين.
وتهدف استراتيجية البحث ﰲ اﳌجال الزراعي إﱃ رف ـع

مردود اﳌنتوج الفﻼحي الوطني من خﻼل حماية اﻷراضي
الف ـﻼح ـيـة ،وت ـوسيع مـس ـاحـة اﻷراض ـي ال ـزراع ـي ـة عـ ـن ط ـري ـق
ض جديدة وتقليص واردات اﳌنتجات الزراعية
استصﻼح أرا ٍ
والغذائية اﻷساسية وتطوير اﳌقاوﻻتية ﰲ مجال الفﻼحة
والصناع ـات الغ ـذائـيـة ،ض ـف إﱃ ذل ـك اﳊد مـن الـتب ـذي ـر وعـ ـدم

وحماية اﳌوارد اﳌائية من جميع أشكال التلوث والتسيير
اﳌندمج للموارد اﳌائية باستعمال اﻷحواض الهيدروغرافية،
وﲡنيد اﳌوارد اﳌائية غير التقليدية باستخدام مختلف
أش ـك ـال التـط ـه ـير واﻹم ـداد اﻻصـطـنـاع ـي ﳌسـتـودع ـات اﳌـي ـاه
اﳉـوفـيـة وتـقـنـيات الري ،وأخيرا إعادة استعمال مياه الصرف
الصحي اﳌعاﳉة.
وسيتحقق الهدف اﳌسطر اﳌتعلق ﲟجال الصيد البحري
وتربية اﳌائيات من خﻼل :
– التطوير واﻻستخدام اﻷمثل لوسائل الصيد وتربية
اﳌائيات،
– تكثيف أنظمة اﻹنتاج وتكييفها،
– تطوير اﳌعارف ﰲ مجال ديناميكية اﻷنظمة البيئية
اﳌستغلة عن طريق الصيد البحري،
– تثمﲔ الوسط البحري والقاري الطبيعي واﻻصطناعي،
– اﳊفاظ عﲆ اﳌوائل واﻷنواع،
– ظهور أقطاب اجتماعية واقتصادية وترقية الصادرات.
ما ما يتعلق باﳌجال الغابي ،تشمل اﻹشكاليات الرئيسية
أ ّ
التي يتعّي ـن معاﳉتها عﲆ اﳋصوص ما يأتي :
– حماية النظم اﻹيكولوجية الطبيعية وتسييرها اﳌستدام،
ﻻ سّيما الغابات منها،
– حفظ التنوع البيولوجي وصون اﳌوارد الطبيعية،
– حـم ـاي ـة وإح ـيـاء اﳌـسـاح ـات ال ـغ ـابـيـة شب ـه السـهـبـي ـة
اﳌت ـدهـ ـورة،
– مكافحة التصحر وتدهور الغطاء النباتي،
– إحياء التراث الغابي واﳊلفائي.

 ٢شعبان عام  ١٤٤٢هـ
 ١٦مارس سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ١٩
اﳉريدة الرسم ّ

وﰲ جميع اﳊاﻻت ،ينبغي أن يتضمن برنامج البحث
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م ـا ب ـال ـنسب ـة ل ـل ـم ـج ـال ال ـغ ـابي ،ف ـقـد ﲤت اﻹشارة بشكـل
أ ّ

ﰲ اﻷمن الغذائي أنشطة لدعم ومرافقة التطوير اﻻقتصادي

ح ـاسـم إﱃ ب ـعض اﻻنشـغـاﻻت البيـئـية والتي ﰎ ﲢديدها عﲆ

ﰲ الوطن وتعزيز آليات ﲢويل وتثمﲔ نتائج البحث وفقا

أنـه ـا اﻷكـثـر أهـمـي ـة ،خ ـاص ـة ت ـلك التي ت ـؤدي بالنـظـم البـيـئيـة

ﳌخـطط عم ـل اﳊك ـومـة اﳌتـعـلـق بالبحث الع ـلـمي والتـطـوي ـر

الطـبـيعية إﱃ عت ـب ـات ض ـعـف معـت ـبرة ت ـه ـدد ق ـدرتـهـا عـﲆ

التكنولوجي وتثمﲔ نتائجه.

الصمود ،ﻻ سيما ﰲ :

 .٢اﻷهداف العلمية :
ي ـه ـدف ال ـب ـرن ـامج ال ـوط ـني ل ـل ـب ـحث ﰲ اﻷم ـن الـغـذائي إﱃ
إيجاد حلول مناسبة ﳌختلف العقبات التي تواجه الفاعلﲔ
ﰲ اﳌيادين ذات الصلة من أجل اﻻستجابة ﳊاجات اﳌجتمع
من جهة ،وﲢسﲔ هياكل وأدوات وطرق التسيير واﻹنتاج
من جهة أخرى.
ويتم تقدﱘ اﳊلول ﳌختلف إشكاليات البحث ﰲ اﳌيدان
الفﻼحي ﲟراعاة الظروف الطبيعية واﳌناخية لكل منطقة
فﻼحية.
إذ يـك ـفـي ،ف ـي اﳌنـاط ـق واﳌـسـاح ـات اﳌـﻼئـمـة لﻸنشطة
الفﻼحية ،ﲡاوز العوائق اﳌتعلقة بتوفير إنتاج اﳌـحاصيل
كّما وكيفا من خﻼل إنشاء وﲡريب وتكييف اﻷصناف التي

تنشر رفقة “أحزمتها التكنولوجية” اﳌصاحبة لها واﳌتمثلة
ي والتسميد وحماية الصحة النباتية وطرق الزراعة.
ﰲ الر ّ
باﻹضافة إﱃ ذلك ،ﲢسﲔ طرق التربية اﳊيوانية من حيث
التغذية والتكاثر والصحة اﳊيوانية.
ما بالنسبة للمناطق الزراعية ذات الظروف الطبيعية
أ ّ
واﳌناخية القاسية )اﳌناطق اﳉبلية والسهبية والصحراوية(،
فمن الضروري إيجاد ابتكارات تكنولوجية وتنظيمية من

– الظواهر اﳌـحتملة ﳊركة مناطق توزيع اﻷنواع )ظاهرة
الهجرة( وخطر اﻻنقراض اﳌـحتمل،
– تكرار حرائق الغابات الواسعة النطاق،
– تدهور الغابات  ،ﻻ سّيما بساتﲔ الفلﲔ واﻷرز منها،
– تراجع بعض اﻷنواع اﳌتكيفة مع النظم البيئية اﳌـحلية
مثل العرعر ،....إلخ.
وتتلخص اﻷهداف العلمية للتكفل بحاجات قطاع اﳌوارد
اﳌائية ﰲ :
– تطوير تقنيات حشد اﳌوارد اﳌائية،
– تطوير تقنيات صيانة واستغﻼل السدود،
– التسيير اﳌتكامل للموارد اﳌائية باستعمال اﻷحواض
اﳌائية،
– حـش ـد اﳌوارد اﳌ ـائـيـة غـيـر التق ـلي ـديـة مـن خ ـﻼل استخ ـدام
مختلف أشكال التطهير،
– اﻹمداد اﻻصطناعي للطبقات اﳉوفية وتقنيات الريّ،

شأنها تنمية الشـ ـعب الفﻼحية اﳌناسبة لكل إقليم بغية

– إعادة استعمال مياه الصرف الصحي اﳌعاﳉة.

ضمان اﻻستغﻼل اﻷمثل واﳌستدام للموارد الطبيعية وتنويع

.3محتوى البرنامج :

التنمية الفﻼحية الشاملة.

يستجيب محتوى هذا البرنامج لﻼنشغاﻻت الرئيسية

اﻻقتصاد اﳌـحﲇ ومرافقة إدماج سكان الريف ﰲ حركية

وت ـؤدي ه ـذه اﳌتطـل ـبـات الـضـروري ـة إﱃ إرس ـاء أن ـظ ـمـة
ج ـدي ـدة ﻹنت ـاج وتـحـوي ـل م ـواد حـي ـة ،تـسـتـجيب لﻼحتـيـاج ـات
اﳌسطرة ،وﰲ الوقت ذاته تساهم ﰲ مسار التنمية الفﻼحية
اﳌستدامة.
ولذلك ،فﻼ يجب اﻻكتفاء بإيجاد حلول مبتكرة فحسب،
بل السعي لضمان توظيفها واستيعابها من قبل الفاعلﲔ
اﻻجتماعيﲔ واﻻقتصاديﲔ اﳌعنيﲔ.
وبخصوص الصيد البحري وتربية اﳌائيات ،فيتعلق

التي أعرب عنها الفاعلون اﻻجتماعيون واﻻقتصاديون خﻼل
ورشات العمل التي أشرفت عليها اللجنة القطاعية اﳌشتركة
“الفﻼحة والصيد واﳌوارد اﳌائية” التي شارك فيها ﳑثلو
الدوائر الوزارية بصفتهم أعضاء اللجنة وكذا الفاعلﲔ ﰲ
قطاعات الفﻼحة والصيد واﳌياه والبيئة والصحة والدفاع
الوطني والتجارة والتنمية اﳌستدامة...إلخ،
ويتضمن هذا البرنامج جميع اﻷنشطة اﳌتعلقة باﻷمن
الغذائي التي تشمل ميادين مصنفة حسب اﻷولوية ومقسمة

اﻷمر ﲟواضيع مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتنمية اﳌستدامة

ما بالنسبة ﳌواضيع البحث التي ﲤثل
إﱃ محاور بحث .أ ّ
مختلف إشكاليات البحث اﳌعبرة عن مختلف انشغاﻻت

والتهيئة اﳌتكاملة للصيد البحري وتربية اﳌائيات التي

التنمي ـة اﻻقتـص ـاديـة واﻻجتمـاعـيـة والتكـنـول ـوجـيـة للـوطـن

ُتعد ركيزة لتنفيذ مقاربة النظام البيئي.

واﳌص ـاغ ـة ف ـي شك ـ ـل مت ـرابط ذي ب ـع ـد قـ ـط ـاعي مـشـتـ ـرك
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ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ١٩
اﳉريدة الرسم ّ

 ٢شعبان عام  ١٤٤٢هـ
 ١٦مارس سنة  ٢٠٢١م

ومتعـدد التخصصات والتي عﲆ أساسها يتم تصميم مشاريع

ح .البحث ﰲ التفاعﻼت بﲔ البيئات واﳌوارد  :جودة

بحث من قبل الباحثﲔ والفاعلﲔ اﻻقتصاديﲔ واﻻجتماعيﲔ.

البيئات اﳌائية ،وآثار تغّير اﳌناخ عﲆ اﳌوارد اﳌائية،
ورصد البيئة اﳌائية.

ونظرا لكثرة عدد مواضيع البحث ،فقد تعذر إدراجها ضمن
هذا اﳌخطط ،وسيتّم عرضها خﻼل اﻹعﻼن عﲆ إطﻼق الدعوة
إﱃ مقترحات مشاريع بحث تعبر عﲆ اﳌيادين واﳌـحاور
اﳌ ـدّون ـة وك ـذا ع ـﲆ استب ـاق إشك ـال ـي ـات البـحـث اﳌسـتـج ـدة
واﳌمكن استحداثها.
وتتلخص ميادين ومحاور هذا البرنامج فيما يأتي :

ط .تنمية تربية اﳌائيات البحرية والقارية  :موارد
تربية اﳌائيات ﰲ اﳌياه القارية ،وتثمﲔ منتجات تربية
اﳌائيات ،وتربية اﳌائيات البحرية ،وتطوير شعبة جزائرية
متخصصة ﰲ تربية بلح البحر ،وتسويق منتجات الصيد
البحري وتربية اﳌائيات.

أ .الصـناع ـة الـغ ـذائ ـيـة  :تكـنول ـوجـيـات التحويل واﳊف ـظ،

ي .ديـنـاميـك ـية اﻷنظ ـمـة اﻹيـك ـول ـوجـيـة التي يسـتـغل ـه ـا

وجودة اﻷغذية وسﻼمتها الصحية ،وتثمﲔ اﳌنتجات الثانوية

الص ـيـد البحري  :ديـنـاميك ـية النظ ـام اﻹيكـول ـوجـي البحري

الزراعية ،والصيد وتربية اﳌائيات ،وﲢسﲔ جودة اﳌنتجات

السطحي اﳌستغل ،وديناميكية النظام اﻹيكولوجي ﻷعماق

ال ـزراع ـيـة والصـنـاع ـات ال ـغ ـذائـيـة ،وتثـمﲔ اﳌع ـرف ـة واﳋ ـبـرة

البحر اﳌستغل ،وديناميكية اﻷسطح الكبرى ،وديناميكية

اﳌـحـلية ﰲ مجال حفظ وﲢويل اﳌنتجات الزراعية والغذائية

أنظمة التشغيل.

والصيدية وتربية اﳌائيات.
ب .التح ـسـﲔ ال ـوراثي واﻻنت ـق ـاء  :التحسﲔ ال ـوراثـي
واﻻنـتـق ـاء الـنـباتي ،التحسﲔ الوراثي واﻻنتقاء اﳊيواني.

ك .حـماية اﳌوارد الطبيعية وتطويرها  :تعزيز معرفة
اﳌوارد البيولوجية ،وحماية اﳌوارد البيولوجية ،والتأثير
عﲆ اﳌوارد الطبيعية.

ج .الفﻼحة والتنمية اﳌستدامة  :معرفة وﲢسﲔ أنظمة

ل .تن ـمـية اﻻقتـص ـاد ال ـغـابـي  :تث ـمـﲔ مـنتـجات ال ـغ ـاب ـات

اﻹنت ـاج ،اﳊ ـف ـاظ عﲆ اﳌوارد ال ـوراثية واﳋبرات اﳌـح ـلي ـة

والسهوب ،واﻻقتصاد والسياسة الفﻼحية ،وﲢسﲔ تقنيات

والتكنولوجيا الفﻼحية.

استغﻼل اﳌمتلكات واﳋدمات.

د .اﻹنتاج والصحة اﳊيوانية  :أنظمة تربية اﳊيوانات،
والتغذية والصحة اﳊيوانية.
هـ ..العوامل اﳊيوية لﻸنواع النباتية  :معرفة العوامل
اﳊيوية وعوامل تطورها ،ومحاربة آفات اﳌـحاصيل ومعرفة
التطور اﳌشترك للكائنات اﳊية الدقيقة النباتية.
و .اﻷوساط الـطـبـيعية واﳌناخ والزراعة  :يـنـصـب التـركيـز
ع ـﲆ ع ـوام ـل وآل ـيـات ت ـده ـور اﳌوارد الفـي ـزي ـائ ـي ـة والقضايا
ي وتدهور اﻷراضي والتصحر وعﻼقتها باﻷمن
اﳌتعلقة بالر ّ
ﰎ ﲢ ـدي ـد تس ـع مـحاور :تـغـّير اﳌنـاخ ،وال ـدراس ـات
الغ ـذائيّ .
اﳌناخية الزراعية واﻷرصاد اﳉوية الزراعية ،واﳌـحاصيل

م .كّمية اﳌوارد اﳌائية واﳊفاظ عليها  :تقييم اﳌوارد
اﳌائية وتقدير كّميتها ،وﲡنيد اﳌوارد اﳌائية.
ن .ت ـسـيـير وج ـودة الـمـوارد اﳌـائـيـة واﳊـفـاظ عليها :
تسيير اﳌوارد اﳌائية ،وجودة وحماية اﳌوارد اﳌائية.
س .اﳉـان ـب اﳌـؤس ـسـاتي للـمـوارد اﳌ ـائ ـيـة  :تـسييـر
وهـنـدسـة اﳌاء ،والتنظيم واﳊكامة.
 .٤تطوير اﳌوارد البشرية :
يتطلب تنفيذ أّية استراتيجية بحث بصفة عامة ،ﻻسّيما
تلك التي لها بعد متعدد القطاعات ،توفير اﳌوارد البشرية

اﳌـحمية ،وتنمية الطاقات اﳌتجددة ،واﻻستعمال العـق ـﻼنـي

الﻼزمة وتط ـوي ـر الـك ـف ـاءات .ويتـع ـلق اﻷمر بال ـقـدرات الـع ـلـمية

ﳌي ـاه ال ـري والـصرف ،واﳉـرد ،وتـوصيف ورص ـد اﳌوارد

البشرية ﰲ مجال البحث الواجب ﲡنيدها لتحقيق اﻷهداف

ال ـطـبـيـعـيـة اﳌـاديـة ،وحـمـاي ـة وتسـيـيـ ـر الـتـ ـرب ـة ،وتـحـسﲔ

العلمية واﻻجتماعية واﻻقتصادية اﳌـحددة ﰲ البرنامج.

اﳋـصـائ ـص الفـيـزي ـائ ـيـة والكـيـمـيـائي ـة والبـيـول ـوجـيـة للـتـرب ـة،
واﻻستـشـع ـار ع ـن بـعـد ونظام اﳌعلومات اﳉغرافية.

تبّين اﻹحصائيات اﳌتعلقة باﳌوارد البشرية ﰲ مجال
ن ما يقارب  2٠27باحث
الفﻼحة واﳌجاﻻت ذات الصلة أ ّ

ز .اﻻقتصاد الفﻼحي والغذائي وعلم اﻻجتماع الريفي :

مسجل موزعﲔ عبر اﳌؤسسات اﳉامعية ومراكز ووحدات

معرفة وﲢسﲔ أنظمة اﻹنتاج ،وﲢليل السياسات الزراعية،

البحث وكيانات بحث أخرى بالقطاع اﻻجتماعي واﻻقتصادي.

والتنمية الريفية والتنمية الغذائية الزراعية.

وعﲆ سبيل اﳌثال ينشط  15٤باحث ﰲ ميدان الصناعة

 ٢شعبان عام  ١٤٤٢هـ
 ١٦مارس سنة  ٢٠٢١م
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ال ـغ ـذائ ـيـة .ويـق ـدر ع ـدد الب ـاحثﲔ ﰲ مجال التحسﲔ الوراثي

 .5الوسائل اﳌالية واﳌادية :

بـ  3٠٠باحث ،ويبلغ عدد الباحثﲔ الناشطﲔ ﰲ مجال الصيد

يـتـم ت ـقـدي ـر الـ ـ ـتـك ـ ـل ـفـة اﻹج ـ ـمـال ـي ـ ـة ﳌشـروع ب ـحـث وفـ ـقـ ـا

البحري وتربية اﳌائيات  2٠7باحث موزعﲔ عﲆ مستوى

لﻼحتي ـاجـات الـﻼزمة للتـسـيـير والتـحقـيـق الـفـعـﲇ ﻷهـ ـداف

 11مؤسسة للتعليم العاﱄ والبحث العلمي.

اﳌشروع بشكل فّعال بعد الدراسة واﳌوافقة من قبل الهيئات
اﳌخـّول ـة .ويـجـب أن يتـم ت ـق ـدي ـر كلـفـة اﻹعانة اﳌطل ـوبة فـي

غـي ـر أّنه ،وبـع ـد دراسـة م ـدى تغ ـطي ـة مش ـاري ـع الـبـحـث

إط ـار تنفيذ اﳌشروع طبقا ﳌا تسمح به مدونة النفقات

للمـحتويات اﳌسطرة ﰲ البرامج الوطنية للبحث السابقة

اﳋاصة ﲟيزانية التسيير مع اﳊرص عﲆ استغﻼل اﻷجهزة

تبﲔ أن بعض اﳌـحتويات لم تترجم إﱃ مقترحات مشاريع

اﳌتاحة عﲆ مستوى كيانات البحث والتطوير عﲆ الصعيد

نظرا لعدم وجود اﳌوارد البشرية اﳌؤهلة.

الوطني.

وﰲ إطار هذا البرنامج ،يمكن أن ﲡرى نشاطات بحث

ونظرا ﳋصوصية بعض اﳌشاريع ﰲ مجال اﻷمن الغذائي،

بطريقة أفقية وفقا ﳌبدأ التوافق بﲔ مجموعة من اﳌشاريع

ن برمجتها تكون أكثر فعالية عندما تأخذ ﰲ اﳊسبان
فإ ّ

اﳌترابطة اﳌصم ـمة ح ـس ـب أهـ ـداف مسـتـدام ـة ومتـنـاسق ـة.

ﲢديد اﳌستوى العلمي والتكنولوجي ﳌنتوجات البحث

وينبغي أن يتم تنفيذ مشروع البحث من قبل فرقة بحث

الـتي تـتـناسب والـفـتـرة الـزمـنـية اﳌـحددة ل ـتـنـفـيـذ مشروع

مـتـعـ ـددة التخصـصـات .وي ـشـكـ ـ ـل الت ـكـ ـوي ـن والبـحـث )مـع م ـا

بحث.

يسـتـدعـيـه ،عند اﻻقتضاء ،من إظهار اﳉدوى اﻻقتصادية(

وفيما يخص هياكل القاعدية للبحث اﳌتوفرة لتنفيذ

وكذا اﻻبتكار )أدات ـه اﳌفـضـلـة اﳌتمثلة ﰲ نقل التكنولوجيا(،

مشاريع البرنامج ،يمكن أن تساهم ﰲ تطوير أنشطة البحث

قطاعات نشاط جد مترابطة ﰲ عملية التطوير التكنولوجي.

أكثر من  6مؤسسات عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي
والعديد من اﳌـحطات التجريبية و 7٠مخبرا جامعيا وبعض

ويق ـّدر مـتوس ـط عـ ـدد ال ـبـاحـثﲔ لتـنـفيذ مـشـاريـع البحـث

ال ـوك ـاﻻت ف ـي ال ـف ـﻼح ـة واﳌـوارد الـمـائـيـة والبـيـئـة والـتـنـميـة

اﳌقبولة سنويا ضمن هذا البرنامج بـ  3٠٠باحث.

السنوات
العناوين

اﳌ ـسـت ـدام ـة.

2٠21

2٠22

2٠23

2٠2٤

2٠25

2٠26

2٠27

اﳌجموع

5٠

1٠٠

15٠

15٠

15٠

1٠٠

5٠

٢5٠

عدد مشاريع
البحث

جدول  :تقدير عدد اﳌشاريع اﳌتوقع تنفيذها للبرنامج الوطني للبحث ﰲ اﻷمن الغذائي

السنوات

اﳌجموع

2٠21

2٠22

2٠23

2٠2٤

2٠25

2٠26

2٠27

تكلفة مشاريع البحث

125,٠

187,5

25٠,٠

25٠,٠

25٠,٠

125,٠

62,5

١٢5٠,٠

مكافأة الباحثﲔ

165,5

331,٠

٤96,5

٤96,5

٤96,5

331,٠

165,5

٢٤٨٢,5

العناوين

)ﲟﻼيﲔ الدينار(

مجموع نفقات
البرنامج الوطني

٢٩٠,5

5١٨,5

7٤٦,5

للبحث
جدول  :ﲤويل مشاريع البرنامج الوطني للبحث

7٤٦,5

7٤٦,5

٤5٦,٠

٢٢٨,٠

373٢,5
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ثانيا .البرنامج الوطني للبحث حول صحة اﳌواطن
ستظل حماية وترقية صحة اﳌواطنﲔ إحدى الركائز
اﻷساسية للسياسة الوطنية للصحة .وعليه ،فإنها ﲢظى
دائ ـمـ ـا ب ـاﻷول ـوي ـة ض ـمـن مـخطـط ـات وب ـرام ـج وطـنـية م ـدمـجـة
وبﲔ القطاعات.

 ٢شعبان عام  ١٤٤٢هـ
 ١٦مارس سنة  ٢٠٢١م

لدعم التحكم الطبي للتغطية الصحية من حيث النوعية.
ومـ ـع ذلك ،سيـ ـتـ ـم إنشاء نـ ـظ ـام م ـع ـل ـوم ـاتي صحي )أرضي ـة
الصحة اﻹلكترونية( من أجل تقييم أداءات النظام الصحي
وإبراز جودة ونجاعة خدماته.
 .٢اﻷهداف العلمية :

وعﲆ الرغم من التطور اﳌلحوظ اﳌسجل فيما يخص

ولتحقيق أفضل لﻸهداف اﻻجتماعية واﻻقتصادية اﳌذكورة

ن بعض اﳌشكﻼت
التكفل باﳌرضى وﲢسﲔ نظام الصحة ،إ ّ
ﻻأ ّ

أعﻼه ،فمن الضروري ﲢديد واستهداف اﻷمراض الناشئة

الصحية الكبرى ﻻ تزال قائمة ﰲ مجتمعنا ،وبالنسبة لبعض
اﻷمراض ،أشار اﳌختصون إﱃ تزايد نسبة اﻹصابة بها.
ولذلك ،يجب اﳊفاظ عﲆ السياسة الصحية مع بذل جهود
أكثر من خﻼل التنسيق ما بﲔ القطاعات.
ينبغي أن يستجيب البحث ﰲ الصحة ﻹشكالية وأولويات
صحة السكان ،بحيث تفيد نتائجه ﰲ فهم الظواهر ذات

واﳌشكﻼت الصحية الراهنة من أجل تسطير اﻷولويات
الوطنية اﳌتعلقة بالبحث ﰲ الصحة مع مراعاة التحول
الصحي ،ﻻ سيما اﳉانب الديموغراﰲ باعتباره عامﻼ ضروريا.
ويت ـعـل ـق اﻷمر ﲟ ـع ـرفـ ـة نـس ـبـة ت ـزاي ـد اﻹصـاب ـات ب ـاﻷمـ ـراض
اﳌختلفة اﳌسجلة وكذلك فهم عوامل اﳋطر لضمان وقاية
أفضل .وعليه ،تهدف ميادين ومحاور ومواضيع البرنامج
إﱃ :أ( إدماج العلوم الطبية من خﻼل ترقية أنشطة بحث

الصلة بالصحة وﲢسﲔ النظام الصحي ﻷداء مهامه اﳌتمثلة

متعددة التخصصات ،ب( تعزيز تعدد التخصصات وإنجاز

ﰲ الوقاية والرعاية عﲆ أحسن وجه ،ولهذا تعد صحة السكان

مشاريع البحث الشبكية ،ج( إشراك جميع مهنيي الصحة

مؤشرا حقيقيا لقياس فعالية أي سياسة بحث ﰲ الصحة.

ﰲ البحث والتطوير ﰲ ميدان الصحة ،د( إنشاء شبكة

باﻹضافة إﱃ ذلك ،تشكل حاليا الرهانات البيئية والصحية
انشغاﻻت رئيسية ﰲ العالم ،وتعد حماية البيئة وترقية

معلومات تتعلق باﳋدمات الصحية والبروتوكوﻻت الصحية
اﳌتاحة ،هـ( وضع ضوابط اﳉودة.

اﻻقتصاد اﻷخـضـر والتـك ـّيف م ـع التـغ ـّي ـرات اﳌن ـاخ ـي ـة أحـ ـد
اﻷه ـداف الرئيسية ،حـيـث أصب ـح البحث ﰲ مجال البـيـئ ـة

وبـالـنـظـر لـلـتحّول الديمغراﰲ والغذائي وال ـوبـائي ،ﲢل

اﻷمراض اﳌزمنة حاليا ﰲ طليعة معدل اﻹصابات والوفيات.

مـ ـه ـم ـا ﰲ السن ـوات اﻷخ ـي ـرة ك ـون ـه يؤث ـر بشك ـل ك ـب ـي ـر عﲆ

باﻹضافة إﱃ ذلك ،وعﲆ الرغم من ﲢسن اﳊالة الوبائية

صحة اﻹنسان.

والتقدم اﳌـحرز ﰲ العﻼج والتلقيح اﳌضاد للعدوى ،أصبحت

 . ١اﻷهداف اﻻجتماعية واﻻقتصادية :

ما بالنسبة
نسبة اﻹصابة باﻷمراض اﳌتنقلة جّد مرتفعة .أ ّ
لعمليات زرع اﻷعضاء والعﻼج باﳋﻼيا ،فهي محاور عﻼجية

يبرز الوضع الصحي ﰲ اﳉزائر التحديات الرئيسية

ينـب ـغي ت ـطـوي ـره ـا وتتـطـلـب أّوﻻ تنظيـم البـحـث التطـبـيـق ـي

اﻵتية  :أ( تقليص العبء اﳌزدوج ﳌعدﻻت اﻻعتﻼل والوفيات
بسبب اﻻنتقال الوبائي من خﻼل اﻻهتمام بالوقاية والرعاية

واﻷساسي الذي يسهل اكتساب الدراية وإجراءات التنفيذ.

وباﳌوازاة مع ذلك ،ينبغي عﲆ اﻷسرة العلمية أن تضع

والبح ـث واﳌ ـراق ـبـة ،ب( تقـ ـل ـيص عـ ـبء اﻷم ـراض اﳌتـنـق ـلـ ـة

طرقا وأساليبا وأطرا وأنظمة مخصصة للجمع وضمان

ت( ترقية الصحة ببعدها اﳌتعدد القطاعات ،ث( ضمان

اﳉ ـودة والتق ـيـيس واﻷم ـن وال ـسـرّي ـة واﳌـراق ـبـة واﳊـراسـ ـة
والتحليل ودعم اتخاذ القرار والتبادل واﻹدماج ،واﳌعاﳉة

عﻼج صحي منصف وفّعال ونوعي ،ج( رفع ﲢديات التحول

الذكية للبيانات الصحية مع دمج البيانات من نمط “أوميكس”

الديموغراﰲ الذي يتمّيز بالشيخوخة السريعة للسكان والذي

والصور متعددة الوسائط واﻷشكال.

وأم ـراض ال ـنـ ـسـ ـ ـاء وأمـ ـراض فت ـرة مـا ق ـبـل وم ـا ب ـعـ ـد الـ ـوﻻدة،

ترافقه زيادة ﰲ عدد الوﻻدات ،ح( مواجهة فعالة ضد اﻷوبئة
واﻷمراض اﳌستجدة أو تلك التي تظهر من جديد ذات نسبة
خطورة متغيرة ﰲ إطار جهاز اﳌراقبة الصحية ،خ( التكّيف
مع اﳌتطلبات اﳉديدة للوقاية من اﻷمراض ومكافحتها
وف ـق ـا ل ـل ـوائ ـح الصح ـي ـة ال ـدول ـيـة اﳉديـدة ) اﳌصدر :مـنـظـمـة
الصحة العاﳌية ،مايو سنة .(2٠16

وم ـن الب ـديـه ـي أن ت ـراف ـق استـراتيج ـيـة ت ـط ـوي ـر وب ـحـ ـث
وتـ ـوج ـيـه عمـ ـل ـي ـة إن ـج ـاز وت ـطـوي ـر وإيـج ـاد اﳊل ـول الصـح ـي ـة
اﻹلكترونية .ويعد تصميم خريطة اﳌشكﻼت الصحية أمرا
أساسيا ﻻ بد منه للحصول عﲆ بيانات موثوقة من شأنها
أن تؤدي إﱃ وضع محاور بحث مرتبة حسب اﻷولويات.
وستؤخ ـذ ه ـذه اﳋري ـط ـة ك ـق ـاع ـدة ل ـدراسة ح ـاﻻت اﻹصاب ـات

كما يبرز أيضا اﳌخطط الوطني للسرطان )(2٠19–2٠15

وانتشار اﻷمراض اﳌختلفة لتتوسع بعدها نحو بيانات

اﻻنتشار الواسع للسرطان ومضاعفاته التي تؤثر ﰲ زيادة

كـ ـ ـب ـرى سـتـ ـغـ ـطـي تـطـ ـبيـق اﻷبـ ـحـاث متـ ـ ـعـ ـ ـددة الت ـخـصـ ـصـ ـات

نف ـق ـات قط ـاع الصحـة وك ـذا ن ـوع ـيـة حـي ـاة اﳌواط ـن .وي ـرم ـي

)الـسـريرية واﻷساسية( وتؤدي إﱃ ﲢسﲔ الرعاية ﰲ الوقاية

اﳌخطط أيضا إﱃ توفير أطر اجتماعية وتقنية وقانونية

بدﻻ من العﻼجية.

 ٢شعبان عام  ١٤٤٢هـ
 ١٦مارس سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ١٩
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 .3برنامج البحث :
يستجيب محتوى هذا البرنامج لﻼنشغاﻻت الرئيسية
التي أعرب عنها الفاعلون اﻻجتماعيون واﻻقتصاديون خﻼل
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و .صحة اﻷم والطفل  :صحة اﻷم وطب حديثي الوﻻدة وطب
اﻷم واﳉنﲔ وط ـب اﻷورام عـنـد اﻷطف ـال واﻷم ـراض الـوراثيـةـ
واﻷيضية ونمو الطفل،

ورش ـات الع ـمـل الـتـي أشرفـت علـيـه ـا اللجنة اﳌشتركـة بـﲔ

ز .السك ـان والـنمو ال ـديـم ـوغ ـراف ـي  :إمـكـانـية اﻹنـجـاب

القطاعات ﰲ “الصحة وعلوم اﻷحياء” التي شارك فيها ﳑثلو

واﳋـصوب ـة وال ـزواج وت ـبـاع ـد ال ـوﻻدات )التـنـظـيـم اﻷسـري(،

الدوائر الوزارية بصفتهم أعضاء اللجنة والفاعلون ﰲ مجال

ن اليأس،
الهجرة وس ّ

الصحة والفﻼحة والصيد البحري والصناعة واﻻقتصاد والتجارة

ح .الـشـي ـخـوخـة ل ـدى ال ـسـاك ـنـة  :تـطـويـر علـم الشـيـخوخة

والتع ـلـيم ال ـعـاﱄ وال ـدف ـاع ال ـوطنـي والبـيـئ ـة وتهـيـئ ـة اﻹقـل ـيـم

)صحة اﳌسّنﲔ والتبعية والرفاهية اﻻجتماعية والعائلية

والتـنـم ـية اﳌـسـت ـدام ـة...إلخ ،يتضمن هذا البرنامج اﻷنشطة
اﳌتـع ـلـقـة بصحـة اﳌواط ـن ،والتي تـشـم ـل مـيـادين مصـنف ـة
مـا بالـن ـسـبـة
حسب اﻷولوية ومقسمة إﱃ مح ـاور بـح ـث .أ ﹽ

ﳌواضيـع الـبـحـث الـتي ﲤ ـثـل مخـتلف إشك ـالـيـات البحث
اﳌعبـرة ع ـن مخـتـلف احـتـيـاج ـات اﳌواطن ﰲ مجال الصحة
واﳌصاغـ ـة ف ـي شكـ ـل متـراب ـط ذي ب ـع ـد قـ ـطـ ـاع ـي مـشـ ـتـرك
ومتعدد الـتـخ ـصصات ي ـت ـم ع ـﲆ ه ـذا اﻷس ـاس تصـم ـيـم مشاريع

واﳊالة النفسية،(...
ط .اﻷمن الصحي لﻸغذية  :العدوى الفيزيائية والكيميائية
وع ـدوى السمـوم واﳉراثيم  ،اﳌخـاطـر اﳌتـعـلـقـة باستخدام
اﳌبيدات واﳌياه القذرة والتغذية واﻷمراض الغذائية،
ي .الصحة العقلية  :التوحد وحاﻻت اﻻكتئاب واﳌراهقة
واﻹدمان والعﻼج النفسي،

للبحث من قبل الباحثﲔ والفاعلﲔ اﻻقتـصـاديﲔ واﻻجـتـماعيﲔ.

ك .الن ـظـاف ـة ف ـي اﳌسـت ـشـفـي ـات  :الـنظ ـاف ـة واﳌـحـيـط

ون ـظ ـرا ل ـك ـثـرة ع ـ ـدد م ـواض ـيع البحث ،ف ـق ـد تع ـذر إدراجـه ـا

اﻻستـشـفـائ ـي واﻷمـراض اﳌرتبطة بالعﻼج وخطر اﳊوادث

ضمن هـ ـذا اﳌخطط ،وسيتّم عرضها خﻼل اﻹع ـﻼن ع ـن إطﻼق

اﳌرتبطة بالدم والسوائل البيولوجية،

ال ـدع ـوة إﱃ مق ـتـرح ـات مـشـاريـع البحث الـتـي تـرتـك ـز ع ـﲆ

اﳌ ـيادي ـن واﳌـحاور اﳌ ـدّون ـة وك ـ ـذا اسـ ـتبـ ـاق طـ ـرح إشكـال ـيـات
بـحـث ج ـدي ـدة يمـك ـن استحـداثها .وتـص ـنف ميادين البحث

التي سيتم تطويرها وفقا ﻷولوية نسبية تغطي غ ـالبية
اﳌـشـاك ـل الصحية ﰲ اﳉ ـزائ ـر .وتـت ـلـخـص مـي ـادي ـن ومحاور
برنامج البحث هذا ،فيما يأتي :
أ .اﳋرائطية والوضعية  :اﻷمراض غير اﳌتنقلة واﻷمراض
اﳌتنقلة واﳌخاطر البيئية،
ب .اﻷمـراض غ ـيـر اﳌـتـنـق ـلـ ـة  :أم ـراض ال ـقـل ـب واﻷوع ـيـة
ال ـدمـوي ـة والقصبات الرئوية والسرطان )الوقاية والكشف
والتكفل( وأمراض الغدد الصماء وأمراض اﻻضطرابات العصبية
واﻷعصاب الوعائية واﻻضطرابات العصبية وأمراض اﻻلتهاب
واﳌ ـن ـاع ـة ال ـذاتـي ـة وصـحـة ال ـف ـم واﻷسـنـان وال ـعـمى وض ـع ـف
البصر،
ج .اﻷم ـراض اﳌت ـن ـق ـل ـة  :اﻷم ـراض اﳌستـجـدة )الـبـحث
اﻻستشراﰲ للكشف عن العوامل اﳌعدية الناشئة ودراستها،
عﲆ غرار الفيروسات والبكتيريا والطفيليات والفطريات(
واﻷمراض التي عاودت الظهور )ظهور العدوى التي ﰎ القضاء
عـلـيـهـ ـا( ،ال ـسـل والنـظ ـاف ـة اﻻسـتـشـف ـ ـائي ـة وال ـعـدوى اﳌـرتبـط ـة
بالعـ ـﻼج،
د .ال ـتـأثيـرات البيـئية  :الـتـأثـيـرات البيئيـة عـﲆ التـن ـوع
البـيـول ـوجـي والـتـأثيـرات البيئية عﲆ صحة اﻹنسان،
هـ  .تقييم اﳌخاطر والتسيير البيئي  :اﳉودة البيئية
والرصد اﳊيوي وتقييم اﳌخاطر البيئية والتسيير البيئي،

ل .ل ـدغ ـات ال ـع ـقـارب واﻷمراض اﳊي ـوانـيـة اﳌ ـنشـ ـأ :
الع ـقـرب ومـحـيط ـه اﳊيوي وسوسيـول ـوجيـة الـعـﻼق ـة ب ـﲔ
العقرب واﳌواطن والتسمم العقربي واﻷدوية اﳌضادة للتسمم
العقربي واﻷمراض اﳊيوانية اﳌنشأ،
م .ع ـلـم اﻷدوي ـة  :ع ـلـم الـسم ـوم ال ـدوائـية والتكافؤ اﳊيوي
وعلم اﻷدوية السريرية واﻷخطاء الدوائية والعﻼج باﻷعشاب
والطب التقليدي،
ن .ن ـقـ ـل وزرع اﻷع ـضـاء  :زرع اﻷع ـضـاء التـي تـنـزع م ـن
اﳉـث ـث وزرع اﻷعـضـاء أو اﳋـﻼيـا التي يتـبرع بـه ـا اﻷحـيـاء
وتطوير زرع اﻷعضاء اﳊيوية،
س .ال ـرقـمـنـة والـص ـح ـة  :الص ـحة اﻹلكـتـ ـرونـيـة واﳌ ـحـاكـ ـاة
الرقمية ﰲ الصحة واﳌلف اﻹلكتروني للمريض وتأثير
الرقمنة عﲆ مجال الصحة والتطبيب عن بعد والروبوتيك
والرقمنة  :اﳌمارسات اﳉيدة وتطوير أرضية للتطبيب
عن بعد حول السحاب اﻹلكتروني وتطوير التطبيب عن
بعد لفائدة سكان اﳉنوب والهضاب العليا،
ع .التسيير ﰲ الصحة  :اقتصاد الصحة واﳌناجمنت
واﳉودة واﻷمن والتقييس اﻻستشفائي وتنظيم اﻻستعجاﻻت
والت ـع ـ ـاقـ ـد واﻻستـشـف ـ ـاء اﳌن ـزﱄ وم ـس ـار الـعـ ـﻼج والـهـنـ ـدس ـة
اﻻستشفائية والتغطية الصحية ﰲ اﳉزائر وعروض العﻼج
وأمن اﳌرضى،
ف .البيوتـكـنولـوجـيـا وصـحـة اﻹنـسـان  :التوصـيف اﳉـزيئي
وت ـطوي ـر أدوات التشخيص اﳉ ـزيئية ومـراق ـبـة اﳉودة والدم
اﻻصطناعي.

 ٢شعبان عام  ١٤٤٢هـ
 ١٦مارس سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ١٩
اﳉريدة الرسم ّ

16

 .5الوسائل اﳌالية واﳌادية :

 .٤تطوير اﳌوارد البشرية :
يتطلب تنفيذ أي استراتيجية بحث بصفة عامة ،ﻻسّيما
تلك التي لها بعد ما بﲔ القطاعات ،توفير اﳌوارد البشرية
الﻼزمة وتطوير الكفاءات .ويتعلق اﻷمر بالقدرات العلمية
البشرية ﰲ مجال البحث الواجب ﲡنيدها لتحقيق اﻷه ـداف
العل ـمـ ـيـة واﻻجـتـم ـاع ـيـة واﻻقتـصـادي ـة اﳌ ـحددة فـي الـبـرن ـام ـج.
ن التعداد اﻹجماﱄ للموارد البشرية
وتبّين اﻹحصائيات بأ ّ
اﳌتوفرة ﰲ مجال البحث ﰲ الصحة وعلوم اﻷحياء قد بلغ
 332٤باحث موزع حسب التخصصات كما يأتي 2228 :أستاذ
بـ ـاح ـث فـي البـيـول ـوجـيـا 859 ،أسـتـاذ استـش ـف ـائ ـي ج ـام ـعـي
و 237ب ـاح ـث دائـم ،وك ـلـهـم ينـتـمون إﱃ مخاب ـر بـحـث .ويـقـ ـدر

تقدر التكلفة اﻹجمالية ﳌشروع بحث وفقا لﻼحتياجات
الﻼزمة لتسيير وﲢقيق أهداف اﳌشروع بشكل فّعال ،بعد
الـدراسة واﳌوافـق ـة م ـن ق ـبـل الهـيـئ ـات اﳌـخـّول ـة .ويـجـب أن
تطابق كلفة الدعم اﳌطلوبة ﰲ إطار تنفيذ اﳌشروع مدّونة

النفقات اﳋاصة ﲟيزانية التسيير ،مع السهر عﲆ استغﻼل
اﻷجهزة اﳌتاحة عﲆ مستوى كيانات البحث والتطوير عﲆ
الصعيد الوطني.
تضم حاليا الشبكة الوطنية لكيانات ومصالح البحث
العديد من مراكز البحث و 17أرضية تقنية للتحليل الفيزيائي

عدد طلبة الدكتوراه ﰲ علوم الطب بـ  ،291وﰲ البيولوجيا
وعلوم اﻷحياء بـ  .3226كما توجد أيضا كفاءات أخرى عﲆ
مستوى اﳌؤسسات اﻻستشفائية يمكن ﲡنيدها.

والـك ـيمـيـائـي و 15م ـرك ـز استـشـف ـائـي ج ـامـعـي و 83مـؤسـسـة
استشفائية متخصصة و 2٠8مؤسسة عمومية استشفائية
و 273مؤسسة عمومية للصحة اﳉوارية واﳌؤسسة اﻻستشفائية

وﲡدر اﻹشارة إﱃ وجود نقص ﰲ الكفاءات ﰲ بعض
التخصصات اﳌطلوبة لتنفيذ بعض مواضيع بحث .ولذلك،
ينبغي بذل مجهود كبير ﻹطﻼق تكوينات جديدة متخصصة
و/أو مضاعفة تلك اﳌوجودة ،ﻻسّيما ﰲ مجال علم الوراثة،
اﻹع ـﻼم اﻵﱄ اﳊي ـوي وع ـل ـم اﳌن ـاع ـة وع ـل ـم ال ـوراث ـة اﳋل ـوي ـة
واﻹعﻼم اﻵﱄ الطبي ﻹنجاز بعض ميادين برنامج هذا البحث.

اﳉامعية بوهران و 9مؤسسات استشفائية والوكالة الوطنية
لل ـدم وال ـوك ـال ـة الـوطـنـية للـمـواد الصـيدﻻنـيـة والـوكالـ ـة الـوطـنـيـة
للت ـوثـيـق فـي الصحة واﳌـرك ـز ال ـوطـنـي لليـقـ ـظ ـة بـخـصوص
اﻷدوي ـة والـعـتاد الطـبي واﳌرك ـز الـوطـني للـسـم ـوم واﳌـدرسـة
الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة ومعهد باستور اﳉزائر
واﳌعهد الوطني للصحة العمومية واﳌخبر الوطني ﳌراقبة

وي ـق ـدر ع ـدد ال ـب ـاحـثﲔ الـﻼزمﲔ لـتـنـفـيـذ مشاريـع الـبـحث
اﳋمسﲔ ) (5٠اﳌقبولة سنويا ﰲ إطار هذا البرنامج الوطني
للبحث بـ  3٠٠باحث .مع العلم أنّه يقدر متوسط عدد الباحثﲔ
ﰲ كل مشروع بحث بـ  6باحثﲔ.

السنوات

اﳌواد الصيدﻻنية والصيدلية اﳌركزية للمستشفيات واﳌعهد
الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي و 196مخبر بحث
جامعي.

2٠21

2٠22

2٠23

2٠2٤

2٠25

2٠26

2٠27

اﳌجموع

5٠

1٠٠

15٠

15٠

15٠

1٠٠

5٠

٢5٠

عدد مشاريع
البحث
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ثالثا .البرنامج الوطني للبحث حول اﻷمن الطاقوي
يندرج البرنامج الوطني للبحث حول اﻷمن الطاقوي،
كونه أولوية وطنية ،ﰲ إطار مخطط عمل اﳊكومة والهدف
منه تأمﲔ وتنويع مصادر الطاقة .ويتضمن هذا البرنامج
بشّقيه كل من الطاقات اﳌتجددة واﳌـحروقات ويرمي إﱃ
استغﻼل مصادر جديدة للطاقة من خﻼل عدد من اﻹجراءات
اﳌتصلة بهذا اﳉانب.
 .١اﻷهداف اﻻجتماعية واﻻقتصادية :
يع ـد تطـوي ـر وت ـرقـيـة الـط ـاق ـات اﳌتج ـددة فـي إطـار اﻷم ـن
الـطـاق ـوي للـوطن ،أح ـد اﻷه ـداف الـرئيـس ـية لﻼسـتـراتـيـجـيـة
الـوطـنـية للحك ـومـة.
وب ـخصـوص ت ـطـوي ـر الـطـاق ـات اﳌتجـ ـددة ،ف ـقـ ـد ص ـ ـادقـ ـت
اﳊك ـوم ـة خ ـﻼل شـهـر م ـارس سـنة  2٠2٠ع ـﲆ ب ـرن ـام ـج ت ـطـوير
الط ـاق ـات اﳌت ـج ـددة ب ـطـاق ـة  16٠٠٠م ـي ـغ ـاواط ف ـي آفـ ـاق س ـنة
 ،2٠35مـنـها  15٠٠٠ميـق ـاواط ُت ـرب ـط بش ـبـك ـة الـك ـه ـرباء الوطنية
و 1٠٠٠مـي ـغـ ـاواط اﳌتـبـق ـيـة تـكـون خ ـارج الـشبـك ـة )اﻻستهـ ـﻼك
ال ـذاتي(.
وبغية استدراك التأخر اﳌلحوظ ﰲ مجال اﻻنتقال الطاقوي
ولرفع جميع اﳌعّوقات التي تبطئ تطويره ،فقد أحدثت
السلطات العمومية دائرة وزارية جديدة ُتعنى باﻻنتقال
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وتتلخص اﻵثار اﳌنتظرة من ذلك ﰲ :
– ترقية التطوير الصناعي،
– اﻻستعمال الرشيد وتنويع مصادر الطاقة.
وتنعكس اﻵثار اﳌترتبة عﲆ تطوير الطاقات اﳌتجددة
عﲆ :
– حماية البيئة وتشجيع اﻻقتصاد اﻷخضر،
– تطوير الفﻼحة واﳌناطق الريفية،
– تسهيل اﻻستفادة من الطاقة ،ﻻ سّيما الطاقة الكهربائية
ذات اﳌصادر اﳌتجددة،
– اﻻستعمال الرشيد وتنويع مصادر الطاقة،
– مكافحة التصحر والتنوع البيولوجي وﲢقيق التوازن
البيولوجي وترقية التنمية اﳌستدامة،
– التنمية اﳌـحلية،
– استحداث مناصب عمل،
– تطوير النسيج الصناعي اﳌـحﲇ.
وﰲ مـ ـجـ ـال ا ﳌـح روق ـات ،يشك ـل إن ـت ـاج مصادر ال ـط ـاقـة

الـطـاق ـوي وال ـطـاق ـات اﳌت ـج ـددة ،حـيـث سيـتـكـفـ ـل ه ـذا القـطـاع

وحفظها وتوزيعها واستعمالها الرشيد وتنويعها واستكشاف

بتـحـقـيـق اﻷه ـداف اﳌتـمـثـل ـة ﰲ اقتـص ـاد الط ـاقة بنسبة ،%1٠

ال ـتـرب ـة وب ـاطـن اﻷرض والـبـحـار وال ـغ ـﻼف اﳉ ـوي وتقـي ـيم

وﲢديد اﳌخطط اﳌتجدد ذي الطاقة العالية بدءا ببرنامج

مواردها ،اﻷهداف الرئيسية التي ينبغي اتباعها لتطوير

أّوﱄ بطاقة  1٠٠٠ميغاواط مع حجم إنتاج سيتم رفعه بعد
ذلـ ـك وف ـق ـا للنـم ـوذج الـط ـاق ـوي اﳌـق ـّرر ونـمـوذج اﻻستهـ ـﻼك

اﳌـحروقات التقليدية وغير التقليدية والذي يندرج ضمن

ال ـذاتي ،إﱃ جـان ـب ت ـرقـيـة اﻻبتكار والبحث ﰲ هذا اﳌجال.
يعتمد البرنامج الوطني لتطوير الطاقات اﳌتجددة عﲆ
أه ـم ـي ـة مصادر ال ـط ـاق ـات اﳌت ـج ـددة اﳌوج ـودة ﰲ اﳉزائ ـر،
ﻻسّي ـم ـا م ـع ت ـواف ـر ح ـق ـل شمسي ي ـت ـم ـيـز ﲟتـوسط فـتـرات
اﻹشع ـ ـاع الشمسي ال ـ ـذي يـ ـزيـ ـد عـ ـن  25٠٠ساعـ ـة ﰲ السنـ ـة،
ومتوسط إشعاع شمسي يقدر بـ  3٠٠٠كيلوواط ساعة /م/ 2ﰲ
السنة.
كما تعتبر إمكانات طاقة الرياح اﳌوجودة مهمة أيضا
مع وجود العديد من اﳌواقع التي تتميز بسرعة الرياح

رؤية اﳊكومة اﳉزائرية القائمة عﲆ استراتيجية تطوير
اﶈروقات التقليدية وغير التقليدية وتهدف هذه اﻻستراتيجية
إﱃ تكثيف جهود اﻻستكشاف من أجل اكتشاف حقول جديدة
للبترول والغاز .كما تهدف إﱃ :
– زيـ ـادة إن ـتـاج البـتـرول مـن خ ـﻼل اﻻست ـرج ـاع اﳌـس ـاعـ ـد
للمحـروق ـات،
– تثمﲔ اﳌـحروقات من خﻼل عمليات اﳌعاﳉة )التكرير(
والتحويل )البتروكيمياء(،
– ﲢليل اﻵثار البيئية اﳌرتبطة بتطوير صناعة اﳌـحروقات،

اﳌتوسطة التي تزيد عن  5م/ث .واﳊال كذلك بالنسبة للط ـاق ـة

– معاﳉة وتثمﲔ النفايات،

اﳊ ـراريـة اﻷرضـيـة بـالـنـظـ ـر إﱃ اﳌـصـادر ال ـع ـديـ ـدة اﳌوجودة

– دراسة اﳌشكﻼت ذات الصلة باستغﻼل ونقل اﳌـحروقات،

مهما ﻹنتاج الطاقة.

– تطوير مواد مبتكرة فيما يخص التنقيب والنقل والتركيب.

ﰲ اﳉزائر .ويشكل التثمﲔ الطاقوي للنفايات مصدرا آخرا
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ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ١٩
اﳉريدة الرسم ّ

 .٢اﻷهداف العلمية :
يه ـدف الـبـرن ـام ـج ال ـوطـن ـي للب ـ ـح ـث ف ـي ش ـقـ ـ ـ ـه اﳌتـ ـعـ ـل ـ ـ ـق
ب ـ “ال ـط ـ ـاقـات اﳌتـجـددة” إﱃ التـك ـفـ ـل بجـمـيـع س ـﻼس ـل ﲢ ـوي ـ ـل
الـطاق ـات اﳌتجـ ـددة ،ب ـدءا بـ ـدراسة وﲢ ـلـيل مـصـادر الـطـاق ـات
اﳌتجددة إﱃ غاية استغﻼلها النهائي ،ﻻسّيما :
أ( – مـشـك ـلـة اقتران أنظـم ـة تـول ـيـد الكـهـربـاء بشبـكـة الـتـوزي ـ ـع،
ب( – اﻷنظمة الصغيرة اﳌستقلة اﳌخصصة للمناطق اﳌعزولة،
ج( – اﳉوانب اﳌتعلقة بالتصميم والتحسﲔ والتكّيف مع
الظروف اﳌـحلية اﳌـحيطة .وهي أيضا مسألة اﳊفاظ عﲆ
الدراية التي ﻻ غنى عنها لتنفيذ برنامج تطوير الطاقات
اﳌتجددة ﰲ اﳉزائر ولضمان التنمية اﳌستدامة لهذه الطاقات.
عﻼوة عﲆ ذلك ،يستوجب تنفيذ هذا البرنامج من خﻼل
إنجاز مشاريع البحث ،التكفل بانشغاﻻت مختلف القطاعات
عن طريق ما سيترجم من خﻼل اﳌنتوج العلمي وتطوير
اﳌنتجات والتقنيات واﳌستويات العالية من اﻻبتكار.
ق “اﳌـحروقات” ،فتتمثل اﻷهداف العلمية
وفيما يتعلق بش ّ
ﰲ إدخال وتطبيق وحتى تطوير تكنولوجيات جديدة ﰲ
فروع نشاط القطاع .والهدف الرئيسي من البحث العلمي
والتطوير التكنولوجي ﰲ مجال اﳌـحروقات ،عﲆ اﳌدى
الطويل ،هو التكفل بجميع سﻼسل إنتاج وﲢويل اﳌـحروقات
إﱃ منتجات ذات قيمة مضافة ،بداية باستكشاف ودراسة
وﲢليل اﻵبار إﱃ غاية استغﻼلها .وبالنسبة للمـحروقات،
ستتمحور أهداف البحث حول تقييم إمكانيات اﳌيدان اﳌنجمي
الوطني للمـحروقات ،وتطوير وتطبيق تكنولوجيات جديدة
ﻻستكشاف وتطوير وإنتاج وتسويق اﳌـحروقات ومشتقاتها.

 ٢شعبان عام  ١٤٤٢هـ
 ١٦مارس سنة  ٢٠٢١م

ﰲ “اﳌواد اﻷولية والطاقة” التي شارك فيها ﳑثلو الدوائر
الوزارية بصفتهم أعضاء اللجنة ،والفاعلون ﰲ الطاقة والصناعة
والفﻼحة والدفاع الوطني واﻻقتصاد والتجارة والتعليم العاﱄ
والبيئة والسكن وتهيئة اﻹقليم والتنمية اﳌستدامة ...إلخ.
وتشمل محتويات هذا البرنامج ميادين مصنفة حسب
ما بالنسبة للمواضيع
اﻷولوية ومقسمة إﱃ محاور بحث ،أ ّ
التي ﲤثل مختلف إشكاليات البحث اﳌعبرة عن مختلف
احتياجات الوطن ﰲ مجال الطاقات اﳌتجددة والنجاعة
الطاقوية واﳌـحروقات واﳌصاغة ﰲ شكل مترابط ذي بعد
قطاعي مشترك ومتعدد التخصصات والتي عﲆ أساسها
يـتـم تص ـمـيم م ـشـاري ـع ب ـحـث مـن ق ـب ـل ال ـب ـاحـثـﲔ والـ ـف ـاع ـلﲔ
اﻻقتصاديﲔ واﻻجتماعيﲔ ،ونظرا لكثرة عدد مواضيع البحث
فقد تعذر إدراجها ضمن هذا اﳌخطط وسيتّم عرضها خﻼل
اﻹعﻼن عﲆ إطﻼق الدعوة إﱃ مقترحات مشاريع بحث تعبّر
عﲆ اﳌيادين واﳌـحاور اﳌدّونة وكذا عﲆ استباق إشكاليات
البحث اﳌستجدة واﳌمكن استحداثها.
وتتلخص ميادين ومحاور هذا البحث ،فيما يأتي :
أ .اﻹدماج ﰲ الشبكة  :اﻷثر والتحليل ،تطوير أدوات
اﳊساب والتحليل )الشبكات الذكية ،(... ،متطلبات ربط
محطات الطاقات اﳌتجددة بشبكة النقل والتوزيع.
ب .ح ـق ـول ال ـط ـاق ـات اﳌتـجـددة  :تـقـييم ح ـقـول الـطـاق ـة
الشمسية وطاقة الرياح والطاقة اﳊرارية اﻷرضية وتقييم
مـخـزون الـكـتـلـة اﳊيوية وتـقـيـيـم الـطـاقـة اﳌائـيـة الصغـيرة
وغيرها من اﳌصادر اﳌتجددة.

وتـنـقـسـم ه ـذه اﻷهـ ـداف ال ـع ـامـة إﱃ عـ ـدد كب ـي ـر م ـن اﻷه ـ ـداف

ت .الطاقة الشمسية الكهروضوئية  :إدماج محطات

الوسيطة ،أﻻ وهي التحكم ﰲ تطبيق التقنيات اﳊديثة

الط ـاق ـة الـضـوئـية ف ـي الـشـبـك ـة ،أنـظـم ـة وتطـبـيقات الـطـاق ـة

للبحث اﳉيولوجي واﳉيوفيزيائي.
 .3محتوى برنامج البحث :
يه ـ ـدف البـرن ـام ـج ال ـوط ـنـي للب ـحـ ـث ف ـي شّقـ ـ ـه اﳌت ـع ـ ـلـ ـ ـق
بـ “الطاقات اﳌتجددة والنجاعة الطاقوية” إﱃ تقييم واستغﻼل

الضوئـيـة ،اﳋﻼيـا والوحدات واﳌوّل ـدات الضوئ ـيـة ،ﲢويـل
وتسيير ومراقبة اﻷنظمة الكهروضوئية.
ث .طاقة الرياح  :مزارع الرياح ،تطبيق الرياح الصغيرة،
التحكم ﰲ أنظمة الرياح وتوربينات الرياح.

م ـصـادر الـط ـاق ـات اﳌتـج ـددة ف ـضـﻼ ع ـن التـح ـك ـم والتـط ـويـ ـر

ج .النجاعة الطاقوية ﰲ البناء  :إدماج أنظمة الطاقة

ق
التك ـن ـول ـوج ـي ﻷنظ ـمـة ﲢ ـوي ـل الط ـاق ـة .وفي ـمـا يتـع ـل ـق بـش ـ ّ

ف ـي ال ـبـنـاء واﳌـف ـاهـيـم والتـقـنـيات واﳌمارسات التـقـلـيدي ـة

“اﳌـحروقات” ،تتمحور محاور البحث حول تقييم إمكانيات

واﳊديثة.

اﳌيدان اﳌنجمي الوطني للمـحروقات ،وتطوير وتطبيق
تكنولوجيات جديدة ﻻستكشاف وتطوير وإنتاج وتسويق
اﳌـحروقات ومشتقاتها.

ح .اﻷنـظـم ـة الهـجـي ـنة  :دراسة مخـتلـف أن ـواع اﻷنظـمـة
الهجي ـنة ،تهجﲔ اﳌـحطات التقليدية ﰲ الشبكات اﳌعزولة،
اﻷنظمة الهجينة اﳌتصلة بالشبكة ،التحكم وتسيير الطاقة

ويستجيب محتوى هذا البرنامج لﻼنشغاﻻت الرئيسية

ﰲ اﻷنـظـمـة الـهـجـيـنـة ،تـطـويـر الـبـرمـجـيـات لـتـحـديـد اﻷبعاد

التي أعرب عنها الفاعلون اﻻجتماعيون واﻻقتصاديون خﻼل

وت ـحسﲔ اﻷنـظـمـة الـهـجـيـنة والتطبـيـقـات اﻷخ ـرى لﻸنظم ـة

ورشات العمل التي أشرفت عليها اللجنة القطاعية اﳌشتركة

الهـجـينة.

 ٢شعبان عام  ١٤٤٢هـ
 ١٦مارس سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ١٩
اﳉريدة الرسم ّ
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خ .الطاقة الشمسية اﳊرارية  :محطات الطاقة اﳊرارية

غ .البيئة  :ﲢـ ـلي ـل اﻵث ـار البيـئـية اﳌ ـرتب ـ ـطـة بت ـطـ ـويـر

للت ـرك ـيـز الـشـمـسي ،التكـيـيف الـهـوائ ـي والتـبـري ـد الشـمـسي

اﳌـحروقات ،معاﳉة وتثمﲔ النفايات ،تطهير التربة واﳌياه

اﳊراري وأنظمة درجات اﳊرارة اﳌنخفضة والتطبيقات

والرواسب اﳌلّوثة باﳌـحروقات .معاﳉة ورسكلة اﳊمأة
زانات تخزين النفط اﳋام ،جرد اﻻنبعاثات
اﳌنجّرة من خ ّ

اﳊرارية.
د .الـتـولي ـد اﳌـشتـ ـرك  :تطـبي ـق ـات الـتول ـ ـيـد اﳌشـ ـتـرك،

اﳌنجّرة من أنشطة اﳌـحروقات.

ال ـتوليد اﳌشترك والتوليد اﳌشترك اﳌتناهي ﰲ الصغر.

ف .مشكﻼت عملياتية  :تطوير تقنيات اﳌراقبة غير

ذ .است ـغـﻼل وص ـيـان ـة محـطـات الط ـاق ـات اﳌـت ـج ـددة :

اﳌدمرة ،اﳌشكﻼت اﳌتعلقة باستغﻼل ونقل اﳌـحروقات

اسـتغ ـﻼل وصـيانة محـطات الطـاق ـات اﳌتجددة.

)ضمان التدفق(.

ر .تخزين الطاقة  :التخزين اﳊراري والتخزين اﳌتعدد.

ق .النمذجة ،اﳌـحاكاة والتحسﲔ  :ﲢسﲔ ميزات اﳌنتجات

ز .الطـاقـة اﳉ ـيـوح ـراري ـة  :التـسـيير واﻵث ـار البـيئـيـة

الـنـه ـائـيـة .ن ـمـذج ـة ومحـاكـ ـاة وتـحسﲔ طـرق ص ـب البـت ـرول

ومفاهيم وتقنيات اﻻستغﻼل والتطبيقات اﳉيوحرارية.
س .ال ـط ـاق ـة اﳊي ـوي ـة  :ال ـط ـاق ـة اﳊي ـوي ـة )اﳌواد اﳋام،
التقييم واﻻستغﻼل( واﳌعاﳉة والتثمﲔ الطاقوي للنفايات...
ش .الهـيـدروج ـﲔ وخ ـﻼي ـا ال ـوق ـود  :الـهـيدروج ـﲔ وخ ـﻼيـا
الـوق ـود.
ص .اﳌواد  :م ـواد التخزيـن ،اﳌواد الكـه ـروضـوئـيـة ،م ـواد
الـريـاح ،اﳌواد اﳊرارية ،مواد الهيدروجﲔ وخﻼيا الوقود.
ض .ال ـعـل ـوم اﳉ ـيـول ـوجـيـة  :اﻻستكـش ـاف واللوجي ـست ـيك
واﻵثار عﲆ البيئة ،توصيف ونمذجة اﳋ ّ
زانات ،الهيدرولوجيا
والهيدروجيولوجيا .تـع ـريـف اﻷنظـم ـة البـتـروليـة ف ـي شم ـال
اﳉـزائر ،اﻻستكشاف واﻻستغﻼل البحري.
ط .تـح ـسـ ـﲔ اسـت ـرج ـ ـاع اﳌ ـحروق ـات  :تـحـسﲔ مـ ـ ـع ـ ـدل
زانات التقليدية
استرجاع البترول ،آليات اﻹنتاج ﰲ اﳋ ّ
زانات اﳌعقدة ،حالة حاسي
وغير التقليدية ،توصيف اﳋ ّ
زانات التقليدية وغير التقليدية ،طريقة
مسعود ،تسيير اﳋ ّ

والغاز .إتقان اﻻختيار التكنولوجي للتقنيات ،تطوير أدوات
ﲢويل البيانات والبرامج الواردة ﰲ اﻵﻻت الذاتية القابلة
للبرمجة.
ك .تطوير مواد مبتكرة )التنقيب والنقل والتركيب
والطرق(  :ديمومة التجهيزات )أقراص ،شفرات العنفات
ال ـغ ـازي ـة ،أدوات التـنـقـيـب ،إل ـخ ،(..م ـواد تـنـقـيـب عـال ـيـة اﻷداء
)ارت ـفـاع ﰲ درـجة اﳊرارة والضـغ ـط( ،ح ـرك ـة اﻷح ـزمـة اﳌكـون ـة
م ـن اﳌواد اﳌرك ـبـة واﳌـستـعـمـل ـة ف ـي إصﻼح اﻷن ـابـيـب ع ـﲆ
اﳌـدى الطويل.
 .٤تـطـوي ـر اﳌ ـوارد الـب ـشـ ـري ـ ـة  :ف ـي إطـ ـار هـ ـذا الـب ـرنـ ـام ـج،
ستتّم تعبئة كفاءات مختلف كيانات البحث والتطوير للـبل ـد

حـ ـول اهـتم ـام ـات وان ـش ـغ ـاﻻت الـقـطـاع اﻻجـتـم ـاعـ ـي واﻻقتصادي.
يتطلـ ـب ﲢـ ـوي ـل اﳌع ـرف ـة إﱃ ق ـيـمـة م ـضـافـ ـة وتثمﲔ نتائج

جه جديد من شأنه إشراك القطاع اﻻقتصادي
البحث إنشاء تو ّ

من أجل بناء محيط يوّلد الثروات ومناصب العمل.

زان ـات )التـقـلـيـديـة وغـيـر التـقـلـيدي ـة( ت ـأمﲔ الـتـدف ـق،
تقيـيـم اﳋـ ّ

يخلق البحث اﳌشترك بﲔ القطاعات واﳌتعدد التخصصات

زانات والتحفيز ،رصد عمليات التحفيز عن طريق
أضرار اﳋ ّ

التآزر بﲔ الفاعلﲔ ﰲ منظومة البحث والتطوير واﻻبتكار

اﻷس ـاليب ال ـدقـيـ ـقة لل ـزﻻزل ،اﳌـحاكـ ـاة والـنـمذج ـة للتـدف ـق ـات

)السلطات العمومية ،الفاعلﲔ اﻻقتصاديﲔ ،كيانات البحث،

اﳌـتعـ ـددة اﳌـراح ـل ،ت ـطـوي ـر ت ـقن ـيات القـي ـاس ﰲ الـتـدف ـق ـات

الباحثﲔ (...من أجل اقتراح اﳊلول وتثمﲔ نتائج مشاريع

اﳌتـع ـددة اﳌراحل.

البحث لتلبية اﻻحتياجات اﻻجتماعية واﻻقتصادية للبلد.

ظ .ال ـت ـآك ـل واﳊ ـمـاي ـة  :م ـعـاﳉ ـة ورص ـد ت ـآك ـل اﻷن ـابيب
وشـبكـ ـات التجميع ،تآكل اﳌعّدات ،التآكل ﲢت العزل ،آليات
التكوين وإجراءات الوقاية أو التخفيف من آثار اﳌسحوق
اﻷس ـود عـ ـﲆ من ـشـ ـآت ومنت ـجـات الـبـترول والـ ـغـ ـاز ،ال ـت ـآكـ ـل
بـال ـزئـبـق ،مثبطات التآكل ،اﳊماية من التآكل ،التآكل اﳊيوي
واﳌبيدات اﳊيوية ،تفتيش ومراقبة اﳌنشآت.
ع .التـك ـري ـر والـبـتروكـيـمـي ـاء واﳊف ـز  :تـطـ ـوي ـر م ـواد
إضـافـيـة ج ـدي ـدة لل ـوق ـود ،تـطـويـر أن ـواع وقود ومواد تشحيم
جديدة ،تثمﲔ تكاليف البترول ،استغﻼل ومتابعة اﳌواد

يقّدر العدد اﻹجماﱄ اﳌتوفر ﰲ إطار تنفيذ برنامج “اﻷمن
الطاقوي” ،ﰲ شّقه اﳌتعلق بالطاقات اﳌتجددة بـ 255٠
ب ـاح ـث م ـوزعـﲔ عـﲆ مخـتـلف اﳌؤسسات العمومية ذات
الطابع العلمي والتكنولوجي و ٤8مخبر بحث والعديد من
كـيـانـات البحث والـتـطـويـر الـتـابـعـة لـلـمؤسسات العمومية
اﻷخرى.
ق اﳌتـ ـعـ ـل ـق ب ـا ﳌـحروق ـات ،ي ـق ـدر عـدد الـبـاحـثﲔ
وﰲ الش ّ
اﳌوجودين بـ  1٠1٠باحث .وتغطي هذه الكفاءات اﳌتعددة

اﳌـحفزة لوحدات البتروكيمياء والتكرير ،استغﻼل ومتابعة

التخصصات ما يأتي  :الهندسة الكيميائية ،الطاقوية ،الهندسة

اﳌمي ـزات لوحدات اﳌعاﳉة.

اﳌيكانيكية ،هندسة الطرائق ،علم اﳌعادن ،فيزياء اﳉوامد،

 ٢شعبان عام  ١٤٤٢هـ
 ١٦مارس سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ١٩
اﳉريدة الرسم ّ

20

 .5الوسائل اﳌالية واﳌادية :

الهيدرولوجيا ،هندسة البيئة ،الهندسة اﳌدنية ،البيوتكنولوجـيـا،
الـريـاضيـات الـتـطـبيـقـية ،اﻹعـﻼم اﻵلـي ،اﳊف ـز ،كيـمـيـ ـاء اﳌ ـواد،
ﰎ توزيع هذه اﳌوارد
اﳉيولوجيا ،اﳉيوفيزياء ،إلخ .حيث ّ
البشرية عﲆ مستوى  ٤1مخبر بحث وعدد من فرق البحث.

يتم تقدير التكلفة اﻹجمالية ﳌشروع بحث وفقا لﻼحتياجات
ال ـﻼزم ـة لتـسـيـيـر وﲢ ـقـيق أه ـداف اﳌشـروع بـشكل فّعال بعد
ال ـدراسـة واﳌ ـواف ـقـة م ـن ق ـبـل الـهـيـئ ـات اﳌخ ـّولـ ـة .وي ـجـب أن

وي ـق ـدر ع ـدد ال ـب ـاحـثﲔ الـﻼزمﲔ لـتـنـفـيـذ مشاريـع الـبـحث

ي ـتـم ت ـقـديـر كـلـفـة اﳌشروع طب ـقـا ﳌا تسمح به مدونة النفقات

اﳋمسـﲔ ) (5٠اﳌقبولة سنويا ﰲ إطار هذا البرنامج الوطني

اﳋاصة ﲟي ـزانـية التـسـيـير م ـع ال ـعـم ـل ﲟب ـدأ استغ ـﻼل اﻷج ـه ـزة

للبحث ،بـ  3٠٠باحث .مع العلم أّنه يقدر متوسط عدد الباحثﲔ

اﳌتـاح ـة ع ـﲆ مـس ـتوى كـيـانـات البحث والتطوير عﲆ الصعيد

ﰲ كل مشروع بحث بـ  6باحثﲔ.

الوطني.

السنوات

2٠22

2٠21

2٠23

2٠2٤

2٠25

2٠26

2٠27

اﳌجموع

العناوين
عدد مشاريع
البحث

1٠٠

5٠

15٠

15٠

15٠

1٠٠

5٠

٢5٠

جدول  :تقدير عدد اﳌشاريع اﳌتوقع تنفيذها للبرنامج الوطني للبحث حول اﻷمن الطاقوي

السنوات

2٠21

2٠22

2٠23

2٠2٤

2٠25

2٠26

2٠27

العناوين

اﳌجموع
)ﲟﻼيﲔ الدينار(

تكلفة مشاريع البحث

125,٠

187,5

25٠,٠

25٠,٠

25٠,٠

125,٠

62,5

١٢5٠,٠

مكافأة الباحثﲔ

165,5

331,٠

٤96,5

٤96,5

٤96,5

331,٠

165,5

٢٤٨٢,5

٢٩٠,5

5١٨,5

7٤٦,5

7٤٦,5

7٤٦,5

٤5٦,٠

٢٢٨,٠

373٢,5

مجموع نفقات
البرنامج
الوطني للبحث

جدول  :ﲤويل مشاريع البرنامج الوطني للبحث
رابعا .ﲤويل البرامج الوطنية للبحث
 .١تقدير عدد مشاريع البحث :
يتم إطﻼق الدعوات سنويا للمشاريع اﳌتعلقة بالبرامج الوطنية الثﻼثة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي واﳋاصة
باﻷمن الغذائي وصحة اﳌواطن واﻷمن الطاقوي .ويبلغ مجمل عدد مشاريع البحث التي سيتم تنفيذها لهذه البرامج الثﻼثة
 75٠مشروع ،خﻼل خمس ) (5سنوات ﲟعدل  15٠مشروع ﰲ السنة .ويتم انتقاء اﳌشاريع عن طريق الدعوة السنوية .وﲢدد
مدة تنفيذ كل مشروع بحث بثﻼث ) (3سنوات .ويوضح اﳉدول رقم  1رزنامة تقديرية لتنفيذ مشاريع البحث.

 ٢شعبان عام  ١٤٤٢هـ
 ١٦مارس سنة  ٢٠٢١م

السنوات
العناوين
عدد اﳌشاريع
اﳌتوقع تنفيذها
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2٠21

2٠22

2٠23

2٠2٤

2٠25

2٠26

2٠27

اﳌجموع

15٠

3٠٠

٤5٠

٤5٠

٤5٠

3٠٠

15٠

75٠

جدول  : ١تقدير عدد اﳌشاريع اﳌتوقع تنفيذها للبرامج الوطنية للبحث
 .٢تقدير متوسط تكلفة الوحدة ﳌشروع بحث :
يجري إنجاز مشاريع البحث اﳌنبثقة عن البرامج الوطنية

سنويا ،ويتم صّبها وفقا لثﻼثة أشطر تتوزع عﲆ ثﻼث
س ـنوات ،بـحـيـث ﲢ ـدد قي ـمـة ال ـشط ـر اﻷول ب ـ  %5٠مـن تـك ـلـف ـة

للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ضمن كيانات تنفيذ

ب بعد
اﳌشـروع وق ـيمة ك ـل شـطـر متبـقي بـ  %25عﲆ أن تص ّ

أنشطـ ـة الـ ـب ـحث اﳌنصوص ع ـل ـي ـه ـا ﰲ ال ـق ـان ـون رق ـم 21–15

م ـراع ـاة ت ـقـدم تـنـفـيذ اﳌـشـروع ،ضف إﱃ ذلك اﳌكافأة السنوية

اﳌؤّرخ ﰲ  3٠ديسمبر سنة  2٠15واﳌتضمن القانون التوجيهي

للباحثﲔ الذين ﰎ تعبئتهم لتنفيذ مشاريع البحث هذه.

حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي .يمثل ﲤويل
مشاريع البحث هذه نفقات إضافية لتمويل محيط البحث
اﳌم ـن ـوح ل ـك ـي ـان ـات تـنـفـيـذ أنشطـة الـبـحث اﳌذكـورة أع ـﻼه.
ويخـصص ه ـذا التـمـوي ـل لتـغـطـيـة نـفـ ـ ـقـ ـات التـسـيـير الضرورية
لتنفيذ اﳌشاريع اﳌنتقاة .وتقدر الكلفة اﻷحادية اﳌتوسطة

وقد ﰎ تقدير التكلفة اﻹجمالية لتنفيذ هذه اﳌشاريع
عﲆ أساس حاصل ضرب عدد اﳌشاريع اﳌقدرة ﰲ متوسط
تكلفة مشروع البحث ،كما ﰎ تقدير متوسط مكافأة الباحثﲔ
اﳌشاركﲔ ﰲ البرامج الوطنية للبحث عﲆ أساس اﳌكافأة

بالنسبة ﳌشروع البحث ﲟبلغ  5مﻼيﲔ دينار ،تضاف إليها

السنوية اﳌـحددة لرتبة أستاذ بحث ،قسم ب ،واﳌقدرة

النفقات الناﲡة عن مكافأة الباحثﲔ اﳌشاركﲔ ﰲ تنفيذ

ﲟبلغ  35.٠٠٠,٠٠ :دج شهريا.

مشاريع هذه البرامج ،علما بأن تنفيذ مشروع البحث يتطلب
ﰲ اﳌتوسط مشاركة ستة ) (6باحثﲔ.

ضف إﱃ ذلك مكافأة الباحثﲔ مسؤوﱄ كيانات البحث
اﳌنـتمﲔ للمـشـاريع اﳌنـفـ ـذة كمدي ـر وح ـ ـدة )  2٠.٠٠٠,٠٠دج(

 .3ﲤويل البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير
التكنولوجي:

ومـ ـدي ـ ـر مخ ـب ـر ورئ ـيـس ق ـس ـم بوحدة بحث ) 15.٠٠٠,٠٠دج(
ورئيس فرقة ﰲ مخبر أو وحـدة بحث ) 1٠.٠٠٠,٠٠دج( التي

يتكون التمويل اﳌخصص لتنفيذ مشاريع البحث ﰲ

يستفيد منها حواﱄ ثلث ) (3/1الباحثﲔ مع احتساب اﻷعباء

إطار البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،

اﳌقدرة بـ  %2٠من اﳌكافأة واﳌتعلقة باشتراكات التقاعد

من التكلفة اﻹجمالية ﳌشاريع البحث التي يتم انتقاؤها

والضمان اﻻجتماعي.

السنوات

اﳌجموع
2٠21

2٠22

2٠23

2٠2٤

2٠25

2٠26

2٠27

العناوين

)ﲟﻼيﲔ الدينار(

تكلفة مشاريع
البحث

375,٠

562,5

75٠,٠

75٠,٠

75٠,٠

375,٠

187,5

375٠,٠

مكافأة الباحثﲔ

٤96,5

993,٠

1٤89,5

1٤89,5

1٤89,5

993,٠

٤96,5

7٤٤7,5

مجموع نفقات
البرامج

٨7١,5

١555,5

٢٢3٩,5

٢٢3٩,5

٢٢3٩,5

١3٦٨,٠

٦٨٤,٠

١١١٩7,5

الوطنية للبحث
جدول  : ٢ﲤويل البرامج الوطنية للبحث

