
 االعالن عن الدعوة الثانٌة للبرامج الوطنٌة للبحث

 المنتظرة األثار مجابرال أهداف مٌادٌنال مجابرال

 

 الوطنً البرنامج

 حول للبحث

 المواطن، صحة
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  انًُشأ انحٕٛاَٛت ٔاأليزاض انؼمبرة نذغبث .12

 األدٔٚت ػهى .13

 األػضبء ٔسرع َمم .14

  ٔانصحت انزلًُت .15

  انصحت فٙ انتسٛٛز .16

 اإلَسبٌ ٔصحت انبٕٛتكُٕنٕرٛب .17

 تملٌص( أ: التالٌة الرئٌسٌة التحدٌات للجزائر الصحً الوضع ٌبرز

 من الوبائً االنتمال بسبب والوفٌات االعتالل لمعّدالت المزدوج العبء

 عبء تملٌص( ب والمرالبة، والبحث والرعاٌة بالولاٌة االهتمام خالل

 بعد وما لبل ما فترة وأمراض النساء وأمراض المتنملة األمراض

 عالج ضمان( ث المطاعات، المتعدد ببعدها الصحة رلٌةت( ت الوالدة،

 الدٌمغرافً التحول تحدٌات رفع( ج ونوعً، وفعّال منصف صحً

 عدد فً زٌادة ترافمه والذي للسكان السرٌعة بالشٌخوخة ٌتمٌّز الذي

 تلن أو المستجدة واألمراض األوبئة ضد فعالة مواجهة( ح الوالدات،

 المرالبة جهاز طارإ فً متغٌّرة خطورة نسبة ذات جدٌد من تظهر التً

 األمراض من للولاٌة الجدٌدة المتطلبات مع التكٌّف( خ الصحٌة،

 منظمة: المصدر) الجدٌدة الدولٌة الصحٌة اللوائح بممتضى ومكافحتها

 (.   2116 ماي العالمٌة، الصحة

 المتعدد التطوٌر مخطط جاء

 الوطنٌة بالبرامج الخاص السنوات

 فً الحكومة رؤٌة لتعزٌز للبحث

 والنمو، االلتصادٌة التنمٌة مجال

 الباحثٌن طموح دعم إلى باإلضافة

 العمل على االلتصادٌٌن والفاعلٌن

 أن أجل من أهدافهم لتوحٌد سوًٌا

 على ممكنة فائدة بأكثر تعود

 هذا وٌستجٌب. الجزائري المجتمع

 ومنسجمة إٌجابٌة بصفة المخطط

 ٌةاالجتماع واألولوٌات ومتوازنة

 من جملة على االستناد خالل من

 بمبادئ المرتبطة والعناصر التدابٌر

 البحث حول التوجٌهً المانون

 .التكنولوجً والتطوٌر العلمً

 

 الوطنً البرنامج

 حول للبحث

 الغذائً، األمن

 

  الغذائٌة الصناعات: األول لمٌدانا

  واالنتماء الوراثً التحسٌن: 2 المٌدان

  :المستدامة والتنمٌة الفالحة: 3 المٌدان

  الحٌوانٌة والصحة اإلنتاج: 4 المٌدان

  النباتٌة لألنواع الحٌوٌة العوامل: 5 المٌدان

 والزراعة والمناخ الطبٌعٌة األوساط: 6 المٌدان

 االجتماع وعلم والغذائً الفالحً االلتصاد: 7 المٌدان

  الرٌفً

  والموا البٌئات بٌن التفاعالت فً البحث: 8 المٌدان

  والمارٌة البحرٌة المائٌات تربٌة تنمٌة: 9 المٌدان

 ٌستغلها التً اإلٌكولوجٌة األنظمة دٌنامٌكٌة. 11 المٌدان

  البحري الصٌد

 ٗيغ انغذائٙ األيٍ حٕل نهبحج انٕطُٙ انبزَبيذ ْذا ٚتًبش 

 :فٙ االستزاتٛزٛت أْذافّ ٔتتًخم انحكٕيت، ػًم يخطظ

 األيٍ تؼشٚش شأَٓب يٍ يستذايت سراػٛت سٛبست تزسٛخ 

 انتزبر٘ انًٛشاٌ فٙ انحبصم االختالل ٔتمهٛص نهبهذ انغذائٙ

 االلتصبد تُٕٚغ فٙ ٔانًسبًْت األسبسٛت انشراػٛت نهًُتزبث

 انٕطُٙ،

 حًبٚت خالل يٍ انٕطُٙ انفالحٙ انًُتٕد يزدٔد رفغ 

 ػٍ انشراػٛت األراضٙ يسبحت ٔتٕسٛغ انفالحٛت األراضٙ

 رذٚذة، أراضٙ استصالس طزٚك

 األسبسٛت، ٔانغذائٛت انشراػٛت انًُتزبث ٔارداث تمهٛص 

 انغذائٛت، ٔانصُبػبث انفالحت يزبل فٙ انًمبٔالتٛت تطٕٚز 

 تمُٛبث فٙ ٔانتحكى انًُتزبث استغالل ٔػذو انتبذٚز يٍ انحذ 

ًٚب يحزًكب تؼذ ٔانتٙ ٔاسغ، َطبق ػهٗ انتزفٛف  نتطٕٚز لٕ



  وتطوٌرها الطبٌعٌة الموارد حماٌة: 11 المٌدان

  الغابً االلتصاد تنمٌة: 12 المٌدان

  علٌها والحفاظ المائٌة الموارد كّمٌة: 13 المٌدان

 علٌها والحفاظ المائٌة الموارد وجودة تسٌٌر: 14 المٌدان

  المائٌة للموارد المؤسساتً الجانب: 15 المٌدان

 ٔانًتٕسطت، انصغٛزة انًشارع

 انفالحٛت، انًكُُت ٔتزلٛت ٔحكبيتٓب انفالحٛت اإلدارة ػصزَت 

 ٔانُببتٛت، انحٕٛاَٛت انبزٔتُٛبث إَتبد سٚبدة   

 انًبئٛبث، ٔتزبٛت انصٛذ نٕسبئم األيخم ٔاالستخذاو انتطٕٚز 

 ٔتكٛٛفٓب، اإلَتبد أَظًت تكخٛف        

 انًستغهت انبٛئٛت األَظًت دُٚبيٛكٛت يزبل فٙ انًؼبرف تطٕٚز 

 انبحز٘، انصٛذ طزٚك ػٍ

 ًٍٛٔاالصطُبػٙ، انطبٛؼٙ ٔانمبر٘ انبحز٘ انٕسظ تخ         

 انبٛئٛت انُظى بتذْٕر انًتصهت االحتٛبربث بًختهف انتكفم 

 انتزبت، ٔحفظ انغبببث يُٓب السًّٛب انطبٛؼٛت

 انًبئٛت، نهًٕارد انؼمالَٙ ٔانتسٛٛز انتصحز يكبفحت  

 صٛبَت خالل يٍ السًّٛب انًختهفت، انًبئٛت انًٕارد فٙ انتحكى 

 رًٛغ يٍ انًبئٛت انًٕارد ٔحًبٚت انسذٔد استغالل ٔحسٍ

 ببستؼًبل انًبئٛت نهًٕارد انًتكبيم ٔانتسٛٛز انتهٕث أشكبل

 انتمهٛذٚت غٛز انًبئٛت انًٕارد ٔتزُٛذ انًبئٛت األحٕاض

     انتطٓٛز، أشكبل يختهف ببستخذاو

 ٔتمُٛبث انزٕفٛت انًٛبِ نًستٕدػبث االصطُبػٙ اإليذاد  ّ٘  انز

 .انًؼبنزت انصحٙ انصزف يٛبِ استؼًبل ٔإػبدة

 

 

 

 الوطنً البرنامج

 حول للبحث

 .الطالوي األمن

 الطالوٌة والنجاعة المتجددة الطالات شك

 الشبكة فً اإلدماج: األول المٌدان 

 المتجددة الطالات حمول: 2 المٌدان

 الكهروضوئٌة الشمسٌة الطالة: 3 المٌدان

 الرٌاح طالة: 4 المٌدان

 البناء فً الطالوٌة النجاعة:5 المٌدان

 الهجٌنة األنظمة: 6 المٌدان

 الحرارٌة الشمسٌة الطالة: 7 المٌدان

 المشترن التولٌد: 8 المٌدان

 المتجددة الطالات محطات وصٌانة استغالل: 9 المٌدان

 الطالة تخزٌن: 11 المٌدان

 الجٌوحرارٌة الطالة: 11 المٌدان

 وترلٌة تطوٌر إلى" الطالوي األمن" مجال فً البحث برنامج ٌهدف

 أحد ٌُعتبر الذي للبلد الطالوي األمن إطار فً المتجددة الطالات

 رفع إلى تهدف التً للحكومة الوطنٌة لالستراتٌجٌة الرئٌسٌة األهداف

 للكهرباء الوطنً اإلنتاج من٪ 27 حوالً إلى المتجددة الطالات حصة

 سنة فً الحكومة اعتمدت الهدف، هذا ولتحمٌك. 2131 سنة آفاق فً

   .الطالوٌة والنجاعة المتجددة الطالات لتطوٌر طموًحا برنامًجا 2111

 ما حول 2115 سنة فً مراجعته تّمت الذي البرنامج هذا وٌتمحور

 وتسوٌك إنتاج على ٌُحفّز الذي والتنظٌمً التشرٌعً اإلطار( 1: ٌلً

 تشجٌع( 3 المعتبرة، الوطنٌة المدرات إدراج( 2 المتجددة، الطالات

 .المتجددة الطالات نحو موّجه حمٌمً التصادي نشاط

 وتوزٌعها وحفظها الطالة مصادر إنتاج ٌشكل المحرولات، مجال وفً

 



 الحٌوٌة الطالة: 12 المٌدان

 الولود وخالٌا الهٌدروجٌن: 13 انالمٌد

 المواد: 14 المٌدان

 

 ــــــــــــــــــــــاتــــــــــالمحرولــــ شك

 

 التملٌدٌة وغٌر التملٌدٌة المحرولات:15 المٌدان

 األرض وباطن التربة واستكشاف وتنوٌعها الرشٌد واستعمالها

 التً الرئٌسٌة األهداف مواردها، وتمٌٌم الجوي والغالف والبحار

 والذي التملٌدٌة وغٌر التملٌدٌة المحرولات لتطوٌر اتباعها ٌنبغً

 تطوٌر استراتٌجٌة على المائمة الجزائرٌة الحكومة رؤٌة ضمن ٌندرج

   .التملٌدٌة وغٌر التملٌدٌة المحرولات

 أجل من االستكشاف جهود تكثٌف إلى االستراتٌجٌة هذه وتهدف

 :إلى تهدف كما. والغاز للبترول جدٌدة حمول اكتشاف

  للمحرولات، المساعد االسترجاع خالل من البترول إنتاج زٌادة -

 والتحوٌل( التكرٌر) المعالجة عملٌات خالل من المحرولات تثمٌن -

    ،(البتروكٌمٌاء)

  المحرولات، صناعة بتطوٌر المرتبطة البٌئٌة اآلثار تحلٌل -

  النفاٌات، وتثمٌن معالجة -

  المحرولات، ونمل باستغالل الصلة ذات المشكالت دراسة -

 .والتركٌب والنمل التنمٌب ٌخص فٌما مبتكرة مواد تطوٌر -

 واالنتماء الفحص معاٌٌر

 

 :الخبراء لبل من للمشروع العلمً الفحص معاٌٌر 

 

 

 

 



 

 

 المشروع: استبعاد معايير

.المشروع  رفض ٌتم ، 3/5 من أقل نقطة الفحص كانت إذا: الدعوة فً بالنظر إلى الموضوع المختار المشروع تناسب مدى. 1  

 ، ٌتم رفض المشروع. 3 من أقل (TRL) للمنتوج التكنولوجً النضج مستوى كان إذا. 2

 .المشروع رفض ٌتم الشرٌكة، واالجتماعٌة االقتصادٌة المؤسسات إحدى النشغاالت ٌستجٌب ال المشروع كان إذا. 3

 القطاع الذٌن ٌمثلون األساتذة الباحثٌن االستشفائٌٌن الجامعٌٌن واألعضاءبٌن تعداد األعضاء الباحثٌن الدائمٌن أو األساتذة الباحثٌن أو  متوازنة غٌر الفرقة كانت تشكٌلة إذا. 4

 المشروع. رفض ٌتم واالجتماعي، االقتصادي

 

 

 االنتقاء النهائي للمشروع:
 

 :ا لقطاعات المعنيةما بٌن معايير القبول النهائي للمشروع من قبل اللجنة المشتركة 

 أثر المشروع على التنمٌة، -

 أهمٌة المنتوج، -



 جدوى الحلول المقترحة،  -

 بٌن المنتوج المقترح وانشغاالت القطاع االقتصادي واالجتماعً الحقٌقٌة. التطابق ضرورة -

 الرزانمة

 
 

 

 

 مراحل سري العملية تواريخ مؤقتة

 الثانية للربامج الوطنية للبحثالدعوة  اإلعالن عن 01/03/2022 الثالاثء
 عرب األرضية املقرتحاتاستقبال بداية  05/04/2022  الثالاثء

 موعد انتهاء استقبال مقرتحات املشاريع. د 00سا 23على الساعة   21/05/2022السبت 
 اختتام التقييم العلمي من قبل اخلرباء 31/00/2022 ربعاءاأل

 تبليغ نتائج اخلربة العلمية )الفحص األويل( 01/09/2022 اخلميس
 العلميتقدمي الطعون ملرحلة الفحص  11/09/2022إىل  02/09/2022من 

 تبليغ نتائج الطعون 25/09/2022ابتداء من 
 الفحص النهائي للمشاريع من قبل القطاعات والوزارات املعنية 06/11/2022إىل  16/10/2022من 
  النهائيةنتائج التبليغ  14/11/2022
 إمضاء عقود واتفاقيات البحث  06/11/202222إىل  15/11/20 من

 الثالثة للربامج الوطنية للبحثالدعوة  اإلعالن عن اإلعالن املسبق 2022ديسمرب 


