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 :تـــــمقذم

ادلعدل، وادلظضمن القانون 2015ديسمرب ستنة  30ادلؤرّخ يف  21-15من القانون رقم  13تطبيقا ألحكام ادلادة 
مارس  1ادلؤرخ يف  89-21الظوجيهي حول البحث العلمي والظطوية الظكتنولوجي، يهدف ادلةسوم الظتنفيذي رقم 

لظتنفيذ  الربامج الوطتنية للبحث العلمي والظطوية الظكتنولوجي لظتنفيذإذل وضع سلطط تطوية مظعدد الستنوات  2021
 :يتكما أي  احملددةذات األولوية الثبلثة الربامج الوطتنية للبحث العلمي والظطوية الظكتنولوجي 

  للبحث حول األمن الغذائي الوطينالربانمج، 
  للبحث حول صحة ادلواطن الوطينالربانمج، 
  الطاقوي للبحث حول األمن الوطينالربانمج . 

 .األهدافواحملظوىوكذلكالظأثريادلظوقعيظضمن هذا الدليل ادلعلومات ادلظعلقة ابلربانمج الوطين للبحث يف األمن الغذائي،

 بشوبمجبألمىبنغزائيأهذاف  .1

  تظمثل ،و األمن الغذائي مع سلطط عمل احلكومةالوطين للبحث حول يظماشى هذا الربانمج
 :يف أهدافهاالسًتاتيجية

  سياسة زراعية مسظدامة من شأهنا تعزيز األمن الغذائي للبلد وتقليص االخظبلل احلاصل يف ادليزان تةسيخ
 ،يف تتنويع االقظصاد الوطين ةعلاسادلالظجاري للمتنظجات الزراعية األساسية و 

  مساحة األراضي وتوسيع  الفبلحيةي الوطين من خبلل محاية األراضي فبلحرفع مةدود ادلتنظوج ال
 ،جديدة ياسظصبلح أراض ن طةيقالزراعيةع

 تقليص واردات ادلتنظجات الزراعية والغذائية األساسية، 
   والصتناعات الغذائية الفبلحةتطوية ادلقاوالتيةيف رلال، 
 والظحكم يف تقتنيات الظجفيف على نطاق واسع، واليت تعد  ادلتنظجات احلد من الظبذية وعدم اسظغبلل

 زلةًكا قوًًي لظطوية ادلزارع الصغرية وادلظوسطة،
  ادلكتنتنة الفبلحية حكامظهاوتةقيةية و فبلحعصةنة اإلدارة ال، 
 ،زًيدة إنظاج الربوتيتنات احليوانية والتنباتية 
 وتةبية ادلائيات،سائل الصيد واالسظخدام األمثل لو ظطوية ال 
 تكثيف أنرمة اإلنظاج وتكييفها، 
 ،تطوية ادلعارف يف رلال ديتناميكية األنرمة البيئية ادلسظغلة عن طةيق الصيد البحةي 
 البحةي والقاري الطبيعي واالصطتناعي، وسطتثمني ال 
 الغاابت وحفظ الًتبة متنها ادلظصلة بظدهور التنرم البيئية الطبيعية السّيما الظكفل دبخظلف االحظياجات، 
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 فحة الظصحة والظسيري العقبلين للموارد ادلائيةمكا ، 
 اسظغبلل السدود وحسن من خبلل صيانة ،السّيما الظحكم يف ادلوارد ادلائية ادلخظلفة

 ذبتنيدو  ادلائيةللموارد ادلائية ابسظعمال األحواض  ادلظكاملالظسيري ومحايةادلواردادلائيةمتنجميعأشكااللظلوثو 
 ،   سظخدام سلظلف أشكال الظطهرياب ادلوارد ادلائية غري الظقليدية

 اإلمداد االصطتناعي دلسظودعات ادلياه اجلوفية وتقتنيات الةيّوإعادة اسظعمال مياه الصةف الصحي ادلعاجلة. 

 محتىي انبشوبمج: .2
 
 
 
 
 
 

 هذا الربانمج فيما أييت: ومواضيعتظلخص ميادين وزلاور 
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 انميذان األول: انصىبعبث انغزائيت

القدرة التنافسية للمؤسسات والصناعات الغذائية تشكل اليوم أنشطة البحث واالبظكار عامبًل حامسًا يف      
، إْذ يتنبغي أن يظوذل البحث العلمي يف البداية مسؤولية تطوية وتتنويع اإلنظاج الزراعي من جهة، وتعزيز الزراعية

 .ة الزراعية من جهة أخةىالظكامل الفعال ذلذا اإلنظاج الزراعي مع صتناعة األغذي
)الطماطم والبطاطا(  الباذصلانياتو البقولو احلبوبوغلب أن يةكز اجلهد على ادلتنظجات ذات األولوية مثل 

 .البيضاء واحلمةاء اللحومو مشتقاتوو احلليبو
تنظج وعبلوة على ذلك، يتنبغي للبحث العلمي يف رلال الصتناعات الغذائية أن يشّجع الّشعب الفبلحية اليت ت

متنظجات زراعية ذات قيمة مضافة عالية )طليل الظمة وزيت الزيظون وادلتنظجات احمللية األخةى( ويدّعم عملية تثمني 
 .ادلتنظجات الثانوية الزراعية واألغذية الزراعية

 زلاور وهي:  7وابلظارل، غلب أن تةكز أولوًيت البحث يف الستنوات العشة القادمة على 
  لتحويل: : تكنولوجيات ا1احملور 

الظحكم يف شةوط الظخزين واحلفظ للمتنظجات ادلةتبطة ابلّشعب ذات األولوية: الباذصلانيات )الطماطم      
 والبطاطا( ومتنظجات احملاصيل احملمية والفواكه الطازجة )الظفاح والكمثةى واحلمضيات( والظمور.

  جودة األغذية وسالمتها الصحية: 2احملور : 
 الظحكم يف جودة ادلتنظجات الطازجة وادلصتّنعة )زيت الزيظون، احلبوب، احلليب، اللحوم(.     
  تثمني ادلنتجات الثانوية الزراعية:3احملور : 

من خبلل تطبيق الظكتنولوجيات احليوية. وتظعلق هذه البحوث دبجموعة واسعة من ادلتنظجات  وهذا حىت     
 الثانوية من الزراعة والصتناعة الغذائية )فةوقات فةز الظمور، ادلتنظجات الثانوية للطحن، صتناعة البذور الزيظية، إخل(. 

  تثمني ادلنتجات الثانوية يف الصيد وتربية ادلائيات   4احملور: 
 حتسني جودة ادلنتجات الزراعية والصناعات الغذائية:5ور احمل : 

ويظعلق األمة بظحديد وإنظاج ادلواد ادلضافة وادلواد ادلساعدة الطبيعية الحظياجات الصتناعات الغذائية. وسيمّكن 
ليها اسظكشاف الظتنوع البيولوجي الطبيعي من الظوصيف الكّمي والتّنوعي لقدرات مضادات األكسدة اليت تظوفة ع

 .األنواع التنباتية ذات اخلصائص العطةية والغذائية والطبّية
  تثمني ادلعرفة واخلربة احمللية يف رلال حفظ وحتويل ادلنتجات الزراعية والغذائية:6احملور : 

 ويظعلق األمة بظحليل وتوصيف وتوثيق اآلليات الظكتنولوجية لظعزيز القيمة السوقية للمتنظجات احمللية: األجبان     
 ، إخل(، الكسكس وزيظون ادلائدة  والظني اجملفف. » اتكماريت«، » بوحزة«الظقليدية )

 
  حتسني نوعية ادلنتجات الصيدية وتربية ادلائيات7احملور : 
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 : انتحسيه انىساثي واالوتقبء2انميذان

  التحسني الوراثي واالنتقاء النبايت:1احملور : 
دائًما ما يكون ربسني الظتنوع نظيجة لعملية طويلة من االنظقاء والبحث ويظضمن ذلك العديد من األنشطة      

اليت هتدف، انطبلقا من تقييم ادلوارد الوراثية األصلية وادلظتنوعة، إذل إنشاء أصتناف جديدة ذات خصائص وراثية 
ائية )اإلجهاد ادلائي، اجلفاف، ادللوحة( أو ذات جودة جديدة للمقاومة احليوية و/أو الظكّيف مع الضغوط البلأحي

حّسية. ويظطلب أيًضا الظحسني الوراثي واالنظقاء تطوية طةق انظقاء فّعالة لظحقيق أعلى مكسب وراثي شلكن لكل 
 .وحدة من ادلوارد أو للوقت ادلسظهلك

  تقييم ومعرفة التنوع اجليين1ادلوضوع :. 
يت تزخة هبا اجلزائة فيما يظعلق ابلظتنوع اجليين والظهديدات اليت تؤثة عليها من حيث وابلتنرة إذل اإلمكاانت ال     

تقلص الظتنوع البيولوجي بسبب الضغوط البشةية مظعددة األوجه، فإنّه يظعنّي أن تةكز جهود البحث على جةد ادلوارد 
حسني الوراثي دلواردها فيما يظعلق ابلدراية الوراثية التنباتية وحفرها وتوصيفها وإدارهتا يف متنرور احلفظ ادلسظدام والظ

 .احمللية ذات الصلة
وبغّض التنرة عن معةفة ادلواد البيولوجية، فإّن أنشطة البحث ادلخصصة للموارد الوراثية التنباتية تشكل فةصة إلنشاء 

 :قواعد موضوعية مواتية من أجل
 .القاحلة وشبه القاحلة واجلبليةتثمني التنرم البيئية الصعبة على غةار ادلتناطق الصحةاوية و   -
 تتنمية ادلتناطق الةعوية وإمكاانت العلف وخاصة ادلةاعي وأنشطة الًتبية األساسية )األغتنام وادلاعز واإلبل(.   -
 .محاية وحفظ وربسني خصوبة الًتبة  -
 .امظصاص البور عن طةيق إدخال أصتناف مقاومة  -
 .إنشاء أنشطة إنظاجية مدرة للدخل لفائدة سكان الةيف )تةبية احليواانت وتةبية التنحل(  -

 :تظمحور أنشطة البحث يف رلال ادلوارد الوراثية التنباتية حول الديتناميكية الوظيفية لبتنك ادلوارد الوراثية ادلوّجهة ضلو
 .الظتنقيب عن ادلوارد الوراثية التنباتية ومجعها وجةدها  -
 .صيف وتقييم اإلمكاانت اجليتنيةتو   -
 .احلفظ خارج ادلوقع الطبيعي  -

 هتناك ثبلث فئات من األنواع تعظرب ذات أولوية وهي:   
احلبوب )القمح دبا يف ذلك القمح الصحةاوي والشعري والسةغوم( والبقوليات الغذائية )احلمص(  :1الفئة 

 ية )أشجار الزيظون وطليل الظمة وأشجار الظني واحلمضيات(.والبقوليات العلفية واألنواع الةعوية واألنواع الشجة 
 الفاصولياء العةيضة والفول احلقلية والبازالء اجلافة والفاصوليا اجلافة والعدس. :2الفئة 
 ادلسظعملة كبهارات يف الطبخ والعطةية والطبّية.  »اذلامشية «األنواع :3الفئة 
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  اجليين لتحسني األنواع االسًتاتيجية: إنشاء و/أو توسيع التنوع 2ادلوضوع. 
تظعلق البحوث بظطبيق الظهجيتنات الداخلية وادلظعددة التنوعية والطفةات الوراثية ودمج الربوتوببلزم إلنشاء أظلاط      

وراثية جديدة تظكّيف مع السياقات الزراعية البيئية ادلخظلفة يف اجلزائة. وتظمثل األنواع ادلسظهدفة يف طليل الظمة 
 .والقمح والشعري والبقوليات وأشجار الزيظون والبطاطا واخلضةوات )الطماطم والطماطم الصتناعية بشكل رئيسي(

  اسًتاتيجية تكّيف النبااتت مع الضغوط ادلختلفة3ادلوضوع:. 
هتدف البحوث اليت مت إجةاؤها إذل ضمان الًتاكم العلمي قصد فهم اآلليات الفيزيولوجية      

وادلورفولوجيةوالفيتنولوجية للظكّيف مع الضغوط احليوية والبلأحيائية، وخاصة ابلتنسبة ألنواع وأصتناف والبيوكيميائية
طليل الظمة والقمح والشعري والبقوليات وأشجار الزيظون والبطاطا واخلضةوات )الطماطم والطماطم الصتناعية بشكل 

 .رئيسي(
  البحث والتحكم يف طرق االنتقاء الفّعالة4ادلوضوع :. 

يتندرج هذا البحث يف سياق ربديد واسظخدام تقتنيات االنظقاء والفةز الفّعالة )تطبيق طةق االنظقاء دبساعدة      
العبلمات ومضاعفة الصبغية واالنظقاء يف ادلخرب، إخل( لظحّمل الضغوط ادلخظلفة. وتظمثل األنواع ادلسظهدفة يف 

يات، ويف ادلقام الثاين شجةة الزيظون والبطاطا وكذلك اخلضةوات ادلقام األول يف طليل الظمة والقمح والشعري والبقول
 .)الطماطم والطماطم الصتناعية بشكل رئيسي(

  انتقاء األصناف النباتية من خالل النهج التشاركي  5ادلوضوع : 
 يفًتض هذا ادلوضوع تطبيق طةيقة انظقاء جديدة، التنهج الظشاركي، يف الظحسني الوراثي للقمح والشعري     

 والبقوليات الغذائية وطليل الظمة. 
يف هذا ادلوضوع، يهدف البحث إذل ربديد حدود أساليب اإلدارة اإلصلابية وربديد طةق ربسيتنها من خبلل 
تصميم طةق أكثة مبلءمة من خبلل تطبيق تقتنيات اإلصلاب. يسظهدف هذا البحث أبقار األلبان وأنواع ادلاعز 

 رام مكثف أو شبه مكثف.وكذلك األغتنام اليت أجةيت يف ن
 

  التحسني الوراثي واالنتقاء احليواين:2احملور : 
للظأخة الكبري ادلسجل يف هذا اجملال وكذا األخطار اليت هتدد وجود بعض اجملموعات احليوانية، والسّيما تلك  ونرةًا

ادلعةوفة ابسم "األعداد الصغرية"، فإنّه يظعنّي بذل جهد كبري يف هذا ادلتنرور خبلل العقد ادلقبل. وغلب أن يتندرج 
ية يف سياق شلارسات اإلدارة اليت تةبطها ابدلكّوانت األخةى لتنرام ادلسعى ادلظعلق بظحسني ادلواد البيولوجية احليوان

 اإلنظاج/البيئة، ادلتنظجات وادلتنظجات الثانوية التناذبة عن ذلك.  
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 :وتظمثل أنشطة البحث اليت سيظم تطويةها فيما يلي
  حتديد ادلوارد الوراثية احليوانية واحلفاظ عليها1ادلوضوع :. 

بظوصيف/تقييم اجملموعات احليوانية هبدف وضع معايري وتدابري احًتازية لبعض اجملموعات تظعلق احظياجات القطاع 
قزم  ،»،وادلاعز)ادلزابية(» ْدمن«، »احلمةا «،» اتزقزوت«، »اتعدميت«احليوانية حسب األولوية مثل األغتنام )

لصغرية )أنواع التنحل واألرانب ( وبدرجة أقل الًتبية ا»ْرقييب«، »صحةاوي«، »تةقي«القبائل(، واألبقار واإلبل)
 .احمللية(

  معرفة وتكييف اإلمكاانت الوراثية للحيواانت يف ظل سلتلف ظروف الًتبية2ادلوضوع :. 
تظعلق توجهات البحث بظوصيف أداء حيواانت الًتبية احمللية واالسظرياد والظهجني. وتظمثل الفئات ادلسظهدفة      

 .األولوية يف األبقار احللوب وتةبية األغتنام واإلبل ورلموعات األرانب والتنحل احمللية حسب
  حتسني ادلوارد الوراثية احليوانية احمللية3ادلوضوع :. 

تصميم بةامج وأنرمة لظحسني ادلوارد الوراثية احليوانية احمللية )االنظقاء حسب السبلالت األصيلة، اخظبار      
 .، إخل(، خاصة إلنظاج احلليب )األبقار وادلاعز واإلبل( وإنظاج حلوم األغتنام واألرانبحيواانت الظكاثة

  البحث عن صفات ذات أمهية اقتصادية: 4ادلوضوع 
ُوّجهت هذه البحوث لظحديد الصفات الوراثية ذات األعلية االقظصادية )اإلنظاج، الظكاثة، مقاومة األمةاض(      

دقيق أكثة، فإّن األمة يظعلق بظحديد الصفات ودراسة االرتباطات احملظملة مع الصفات عتند احليواانت احمللية. وبظ
ادلرهةية ادلةئية. إْذ يتنبغي أن تسظهدف البحوث يف ادلقام األول رلموعات اجملًتات )األبقار احمللية واألغتنام وادلاعز 

 واإلبل( ويف ادلقام الثاين مزارع الًتبية الصغرية احمللية. 
 حتسني أداء التكاثر5 ادلوضوع :. 

يف هذا ادلوضوع، يهدف البحث إذل ربديد حدود أساليب اإلدارة اخلاصة ابلظكاثة وربديد طةق ربسيتنها من 
 خبلل تصميم طةق أكثة مبلءمة بفضل تطبيق تكتنولوجيات الظكاثة. ويسظهدف هذا البحث األبقار احللوب

 وأنواع ادلاعز وكذلك األغتنام اليت تظم تةبيظها يف نرام مكثف أو شبه مكثف.
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 : انفالحت وانتىميت انمستذامت:3انميذان

يدور البحث يف الزراعة والتنمية ادلستدامة حول معرفة وحتسني نظم اإلنتاج، واحلفاظ على :1احملور 
 .الزراعيةادلوارد الوراثية وادلعرفة احمللية والتقنيات 

 
  اجلرد والتقييم واحلفظ واالستعمال ادلستدام للموارد الوراثية احليوانية والنباتية1ادلوضوع: 

 (.1)ادلوضوع  والكائنات الدقيقة احمللية وادلدخلة
 :ثبلث فئات من األنواع معتنية وهي

والبقوليات العلفية واألنواع الةعوية احلبوب )القمح والشعري والسةغوم( والبقوليات الغذائية )احلمص(  :1الفئة 
 .والشجةية )أشجار الزيظون والتنخيل والظني واحلمضيات(

 .الفاصولياء العةيضة والفول احلقلية والبازالء اجلافة والفاصوليا اجلافة والعدس :2الفئة 
 .ة من جهة أخةىاألنواع "ادلهملة" العطةية والغذائية والطبّية من جهة، وزراعة األشجار الةيفي: 3الفئة 

  تقييم التآكل الوراثي:2ادلوضوع: 
هذا السؤال له أعلية كبرية خاصة ابلتنسبة دلزارع الًتبية اليت شهدت ارتفاع معدل إدخال ادلوارد األجتنبية      

 .)األبقار، ادلاعز، الدواجن(
  معرفة وتثمني األنواع ادلهملة وغري ادلستغلة)نبااتت طبية وعطرية وعلفية 3ادلوضوع :

زراعة األشجار الةيفية يف ادلتناطق اجلبلية والقاحلة وادلستعملة كبهارات يف الطبخ، إخل( / 
 .والصحةاوية

  معرفة وتثمني الدراية احمللية يف إدارة الًتاث اجليين4ادلوضوع:. 
  وتثمني الدراية احمللية يف إدارة التنوع البيولوجي الزراعي النبايت، والسّيما جرد : 5ادلوضوع

 .ابلنسبة دلنتجات ادلناطق اجلبلية والسهبية والصحراوية
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 اإلوتبج وانصحت انحيىاويت: 4انميذان

ويف السياق االقظصادي للجزائة، فإّن تةبية احليواانت مدعوة لزًيدة إنظاجية وإنظاج ادلتنظجات احليوانية      
 .االسًتاتيجية )احلليب واللحوم( من أجل ضمان تغطية االحظياجات الغذائية للسكان من الربوتيتنات احليوانية

مجارل، ويلعب دورًا حامًسا يف كل من ادلتناطق الزراعية ٪ من التناتج احمللي اإل50ؽلثل اإلنظاج احليواين أكثة من 
البيئية ادلواتية والصعبة )اجلبال والسهوب وادلتناطق الصحةاوية(. ويف احلالة األخرية، غلب أن يقًتح البحث يف رلال 

نشطة االقظصادية علوم احليوان طةقًا لظثمني السكان احملليني والدراية احمللية ذات الصلة لدعم اسًتاتيجيات تتنويع األ
 .ادلدرة للدخل وادلساعلة يف احلفاظ على ادلوارد الطبيعية

وعليه، فإّن الظحدًيت اليت تواجه البحث يف اإلنظاج احليواين تظمثل يف تلبية االحظياجات احلالية وادلسظقبلية      
 :من خبلل

ودة ادلتنظجات احليوانية مع ضمان إغلاد حلول تقتنية وتتنريمية لظحسني مسظوًيت اإلنظاج والغلة وكذلك ج  -
احلفاظ على ادلوارد الطبيعية واحليوانية والتنباتية. ولظحقيق هذه الغاية، فإّن األعبلف احليوانية وتتنمية ادلوارد العلفية 

 .هي على رأس األولوًيت لظتنمية اإلنظاج احليواين يف اجلزائة
 .ة احليواانت ابلتنسبة للمتناطق اجلبلية والسهبية والصحةاويةنرمة احلالية لًتبيؤلاقًتاح بدائل مسظدامة ورلزية ل - 
اسظباق ادلسائل الةئيسية اليت سظطةح يف الستنوات القادمة خبصوص اإلنظاج احليواين يف اجلزائة يف سياق  - 

 .الظغرّيات االقظصادية وادلتناخية العادلية الكربى
. ويف الواقع، يُعد رلال اإلنظاج احليواين رلااًل واسًعا إهّنذه الظحدًيت مظتنوعة وتظعلق دبجاالت حبث واسعة     

فهو يظعلق ابألنواع احليوانية ادلخظلفة من خبلل ادلوارد  ،تلظقي فيه العديد من أّمهات العلوم والظخصصات الفبلحية
السياق الوراثية ادلشاركة أو تلك الواجب إشةاكها وعمليات اإلنظاج )من األعلى إذل األسفل( والظفاعبلت مع 

 .االجظماعي واالقظصادي والبيئي
وانطبلقًا من هذه العتناصة ومن أجل االسظجابة للظحدًيت ادلذكورة أعبله، فقد مّت ربديد أولوًيت البحث      

 ( وأنرمة تةبية احليواانت والغذاء وصحة احليوان.    2زلاور رئيسية تةتبط بظثمني الًتاث اجليين )اجملال  3بتناًء على 
  أنظمة تربية احليواانت:1احملور : 

  معرفة وحتسني انظمة تربية احليواانت:1ادلوضوع: 

ربديد عةاقيل ومزاًي أنرمة تةبية احليواانت يف ادلتناطق الزراعية اإليكولوجية ادلخظلفة وطةق ربسني األداء      
 .والسهبية(بشكل مسظدام )األبقار احللوب، الًتبية ادلوسعة يف ادلتناطق اجلبلية 

  البحث عن أنظمة متكاملة ومستدامة2ادلوضوع:: 
دراسة احظماالت إدراج تةبية احليواانت على مسظوى ادلزرعة أو ادلتنطقة، خاصة ابلتنسبة للظغذية )األبقار      

 .واألغتنام وادلاعز(
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  إنشاء مراجع تقنية واقتصادية3ادلوضوع: 
 ادلةاجع الظقتنية السياقية؛إنشاء خةائط خاصة أبنرمة تةبية احليواانت مع  -
 .تصميم دعائم تشخيصية تقتنية زلددة واقًتاح آليات لظتنفيذ ادلشورة الظقتنية -

  أتثري سلتلف أنظمة تربية احليواانت على البيئة4ادلوضوع : 
 .أتثري تةبية احليواانت على ادلةاعي السهبية وعبلقظها ابلظصحة )تةبية األغتنام وادلاعز(  

  أنظمة تربية احليواانت مع التغرّيات ادلناخية:تكييف 5ادلوضوع 
دراسة قدرات الظكّيف ألنرمة تةبية احليواانت ادلوسعة )األغتنام وادلاعز واإلبل وادلزارع الصغرية لًتبية      

 .احليواانت(
  التحكم يف التكاثر 6ادلوضوع: 

 .ربديد معوقات الظحكم يف الظكاثة )األبقار(    
 

  التغذية2احملور : 
  حتسني أنظمة التغذية حليواانت ادلزرعة1ادلوضوع: 

معةفة وتشخيص أنرمة الظغذية حليواانت ادلزرعة وعبلقظها مع أنرمة تةبية القطيع )الظكاثة، الظحسني الوراثي،      
 اإلسكان احليواين، الصحة )األبقار، األغتنام(.

  حتديد ادلوارد الغذائية وحتسينها2ادلوضوع: 
ألعبلف ابلتنسبة حليواانت ادلزرعة )اجملًتات ومزارع الًتبية احليوانية الصغرية، شعبة تةبية الدواجن جةد وجودة ا     

 .على وجه اخلصوص(
  تثمني ادلنتجات الثانوية يف العلف احليواين3ادلوضوع: 

شعبة تةبية الدواجن جةد وجودة األعبلف ابلتنسبة حليواانت ادلزرعة )اجملًتات ومزارع الًتبية احليوانية الصغرية،      
 .على وجه اخلصوص(

  صحة احليوان3احملور: 
  علم أمراض حيواانت ادلزرعة1ادلوضوع: 

 ربديد أسباب األمةاض والعوامل ادلسببة لؤلمةاض ووسائل ادلكافحة والوقاية )اجملًتات(. 
  علم األوبئة والوقاية2ادلوضوع: 

 معةفة عوامل اخلطة من خبلل إجةاء دراسات وابئية.
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 : انعىامم انحيىيت نألوىاع انىببتيت5انميذان

 
٪ من 35جملال البحث هذا أعليًة ابلغًة ال تسظدعي أّي اسظدالل نرةًا للخسائة االقظصادية ادلقدرة حبوارل  إنّ 

حجم اإلنظاج واليت تسببت فيها األنواع ادلخظلفة من اآلفات واألمةاض. ويعد تطوية البحث يف رلال محاية 
ربمل سلاطة تفاقم العدوان البيولوجي بسبب احملاصيل أكثة من ضةوري بكونه يسظجيب للظحّوالت اجلذرية اليت 

 .اخلارجيةاالذّباه ضلو االحظباس احلةاري وتغيري أنرمة اإلنظاج ضلو الظكثيف وفظح الظجارة على األسواق 

ويتنظرة من البحث الزراعي تقدمي احللول اخلاصة بظغيري وتطوية األساليب األكثة فعالية والقادرة على ادلساعلة يف 
ئة اإلنظاج وتةقية زراعة أقل اعظماًدا على "احلماية التنباتية" الكيميائية، يف إطار تتنمية زراعية مسظدامة احلد من خسا

 تورل األعلية للحفاظ على البيئة والظتنوع البيولوجي مًعا.   

  معرفة العوامل احليوية وعوامل تطورىا1احملور : 
  حتديد مسببات األمراض وادلتعايشات1ادلوضوع : 

الديدان ، ...(، القمح )الصدأ والسبظورًي، ...(، الشعري )»بيوض«يسظهدف هذا ادلوضوع طليل الظمة )     
 ، ...(، احلمص )الفيوزاريوم، األنثةاكتنوز، ...(، الربسيم، البطاطا وشجةة الزيظون. الطفيلية

 
 زلاربة آفات احملاصيل2احملور : 

ظصدي لآلفات واألمةاض اليت تشكل خطةًا كبريًا على احملاصيل مّت الشةوع يف حبوث مهمة هتدف إذل ال     
الزراعية )احلبوب والبقول، الباذصلانيات، زراعة أشجار الفاكهة وأشجار الةيف، إخل(، وابلظارل فهي هتدد األمن 

ذا. الغذائي الوطين. ويُعد تصميم طةق ادلكافحة وربسيتنها جوهة االشكاليات اليت يظطةق إليها زلور البحث ه
حيث غلدر تعزيز هذه البحوث خبلل العقد القادم من خبلل دمج متنرور الظطورات اليت سظحصل ببل شك 

 :نظيجة الظغرّيات ادلتناخية وربّول أنرمة اإلنظاج. وقد مّت ربديد تسع مواضيع ذات أولوية وهي مةتبة حسب األولوية
  ادلكافحة ادلتكاملة للجراد1ادلوضوع: 

 .اسظخدام ادلبيدات احلشةية االصطتناعية وادلبيدات احليوية التنباتية  -
دراسة البيئة احليوية والظوزيع ادلكاين والزماين للجةاد الصحةاوي يف فًتة تقلص الظكاثة العددي يف البيئات   -

 .احليوية الطبيعية يف اجلتنوب اجلزائةي
 .اسظخدام الفطةًيت ادلمةضة للحشةات ضد اجلةاد  -

  ادلكافحة ادلتكاملة ضد آفات احلبوب )القمح والشعري(2ادلوضوع: 
 .ادلسببات وعلم األوبئة وآاثر األمةاض الةئيسية اليت تصيب احلبوب الشظوية

  احلماية ادلتكاملة لبساتني النخيل3ادلوضوع: 
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بوفةوة" "اذلشة وتةكز البحوث على تطوية أساليب مكافحة مظكاملة ضد ذبول الفيوزاريوم ومةض األوراق      
(Oligonychus)  . 

  ادلكافحة ادلتكاملة ضد آفات وأمراض البقول4ادلوضوع: 
 دراسة طةيقة عمل الكائتنات الدقيقة ادلضادة لذبول الفيوزاريوم يف احلمص. 

  احلماية ادلتكاملة للمحاصيل احملمية5ادلوضوع: 
واخظبار ادلكافحة البيولوجية يف  Tutta Absolutaدراسة البيولوجيا احليوية حلفارة أوراق الطماطم،      

(بشكل خاص )البطاطا Solanaceaeمتناطق زراعية زلظملة )مشال وجتنوب(. واُسظهداف فصيلة الباذصلانيات )
 والطماطم ...إخل.(.  

  ادلكافحة ادلتكاملة ضد آفات وأمراض البطاطا6ادلوضوع: 
 .ادلةتبطة بزراعة البطاطاGloboderaدراسة الديدان األسطوانية يف احلجة الصحي من جتنس

  احلماية ادلتكاملة يف بساتني الورداوات واحلمضيات7ادلوضوع: 
 .آفات احلمضيات: اجلةد وعلم البيئة احليوية واسًتاتيجية مكافحة آفات احلمضيات -
 ادلكافحة الذاتية لعثة الظفاح وال -

 .    (TIS)قيمة ، ابسظخدام تقتنية احلشةات الع .Cydiapomonella Lكمثةى،
  توصيف وإدارة ظواىر مقاومة اآلفات واألمراض دلبيدات اآلفات8ادلوضوع: 

دراسة الظأثري السمي للمبيدات على اآلفات احلشةية وتقدية اإلنزؽلات ادلشاركة يف مقاومة ادلبيدات )الطماطم، 
 .احلمضيات، أشجار الزيظون(

  اد الغذائية ادلخزنة من آفات الالفقارايت: محاية الصحة النباتية للبذور وادلو 9ادلوضوع 
 جةد اآلفات ووسائل مكافحظها )القمح والشعري(.

 
 معرفة التطور ادلشًتك للكائنات احلية الدقيقة النباتية3احملور : 

  دراسة العالقات بني النبااتت والكائنات احلية الدقيقة1ادلوضوع: 
يهدف البحث إذل ربليل آليات الدفاع والظفاعل عتند احملاصيل. األنواع ادلسظهدفة حسب األولوية هي طليل      

، إخل(، القمح )الصدأ والسبظورًي، إخل(، الشعري )داء الديدان الطفيلية، إخل(، احلمص )الفيوزاريوم، »بيوض«الظمة )
 األنثةاكتنوز، ...(، البطاطا وشجةة الزيظون. 
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 : األوسبط انطبيعيت وانمىبخ وانضساعت6ن انميذا

 
يتنصب الًتكيز على عوامل وآليات تدهور ادلوارد الفيزًيئية والقضاًي ادلظعلقة ابلةّي وتدهور األراضي والظصحة       

 وعبلقظها ابألمن الغذائي. 
وظائفها البيئية، وللظذكري فهي األساس تؤدي مكوانت البيئة ادلادية دورًا أساسًيا يف سري التنرم البيئية واحلفاظ على 

 .لظلبية االحظياجات االجظماعية واالقظصادية للسكان
وتعظرب دراسة هذه ادلكوانت وكذا الظحكم فيها أمةًا ابلغ األعلية ألهنا ربدد مةونة التنرم الزراعية واسظدامظها      

التنرم البيئية ادلعةوفة هبشاشظها الشديدة مثل التنرم  وإنظاجيظها. وهذا الظأكيد هو أكثة من مقتنع ألنّه غالًبا ما ؼلص
 .البيئية السهبية والصحةاوية واجلبلية

ثبلث مسائل رئيسية تربز أعلية البحث الزراعي يف هذا اجملال وتظمثل يف ربليل عوامل وآليات تدهور ادلوارد ادلادية، 
 .مسألة ادلياه والزراعة وكذلك تدهور الًتبة والظصحة

 وآليات تدىور ادلوارد الفيزايئيةعوامل 
 :يثبت الواقع أّن ادلوارد الطبيعية ادلادية زبضع لعملية تدهور شديدة مةتبطة ابلعديد من العوامل على غةار

 .الضغوط البشةية: الدؽلوغةافيا والظتنمية احلضةية والظصتنيع وربّول ظلاذج االسظهبلك وأظلاط حياة التناس  -
ادلمارسات الزراعية اليت ال تظماشى مع هشاشة التنرم البيئية )الةّي، احلةث وادليكتنة خاصة يف ادلتناطق القاحلة   -

 وشبه القاحلة، الظتناوب(.  
 .االصلةاف بفعل الةًيح وادلاء ونظيجظهما الطبيعية، الظصحة  -
 .ري ادلعاجلةتلّوث ادلياه اجلوفية والًتبة فيما يظعلق بظصةيف ادلياه العادمة غ  -

وعبلوة عن كل هذه العوامل، ؽلكن أن نضيف عامل تدهور آخة يظمثل يف الظغرّيات ادلتناخية اليت تساهم يف تفاقم 
 .عملية تدمري ادلوارد ادلائية والًتبة

 مسألة ادلياه والزراعة
حالة من   SNATحسب زلّةري ادلخطط الوطين لظهيئة اإلقليم 2015سظشهد اجلزائة اعظبارًا من ستنة      

، والسّيما 22اإلجهاد ادلائي ادلعمم يف سياق تغرّي ادلتناخ الذي سيؤثة ابلظأكيد على مجيع القطاعات االقظصادية
 .الزراعة

ؽلثل الضعف والظباين الزماين وادلكاين ذلطول األمطار ضغوطًا دائمة على التنرم البيئية الطبيعية واحملاصيل      
البعلية. حيث تسّببت الزًيدات األخرية يف تواتة وشّدة حاالت اجلفاف وكذلك يف درجات احلةارة ادلتنسوبة إذل 

 الظغرّيات ادلتناخية يف حّدة اجلفاف.
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متنذ السبعيتنيات بصفة شديدة ومسظمةة وبدأ الشعور بظأثري هذا اجلفاف على ادلوارد ادلائية من  فقد بدأ اجلفاف
خبلل تفاقم العجز يف ادلوارد ادلائية واطلفاض متنسوب خزاانت ادلياه واطلفاض احظياط ادلياه اجلوفية يف اخلزاانت 

 .اجلوفية الةئيسية
هةة تدهور الًتبة والتنرام البيئي شلّا سيؤدي إذل تصّحة ادلتناطق اذلّشة وابلظارل، فإّن تزايد اجلفاف سيزيد من ظا     

 .مثل السهوب وادلةتفعات
وابإلضافة إذل التنقص يف وفةة ادلياه، فإّن البلد يواجه قيوًدا مزعجة تظعلق ابجلودة. وفيما يظعلق ابلظلوث، فقد مّت 

ة ستنوًًي يف األهنار واليت تؤثة على الًتبة مليون مًت مكعب من مياه الصةف الصحي غري ادلعاجل 600تصةيف 
 .وادلوارد ادلائية ويعظرب هذا العامل حالًيا مصدر قلق كبري

 تدىور الًتبة والتصّحر:
شديدة  ز اجلزائة بظتنوّع أنواع الًتبة اليت ترل ادلعةفة العلمية هبا زلدودة، وزبضع هذه الًتبة لعملية تدهورتظميّ      

 .بسبب االصلةاف والظلّوث والظمّلح
٪ أراضي صاحلة للزراعة. أّما 53وتقدر األراضي اليت ػُلظمل أن تظضّةر ابلظعةية ادلائية أبربعة مبليني هكظار، متنها 

٪ من األراضي ادلةوية تظأثة هبذه 50ابلتنسبة لؤلراضي ادلظضّةرة ابدللوحة، فإّن اإلحصائيات تشري إذل أّن أكثة من 
 الراهةة.

 زلاور رئيسية: 9وينقسم ميدان البحث ادلخّصص للبيئة الطبيعية وادلناخ والزراعة إىل  

 تغرّي ادلناخ1احملور : : 
حيث يشكل تقييم ادلخاطة ادلةتبطة بظغرّي ادلتناخ وربديد ادلتناطق الزراعية عالية اخلطورة، مع الظفكري يف تطوية نرم 

يئية، أهم ادلظطلبات األساسية للبحث الزراعي يف اجلزائة. فقد مّت إعداد زراعية جديدة تظكّيف مع الرةوف الب
 :موضوعني رئيسيني ذلذا الغةض

  آاثر التغرّيات العادلية على نظم اإلنتاج الزراعي واألنظمة اإليكولوجية للغاابت1ادلوضوع :. 
  أنظمة ومؤشرات اإلنذار ادلبكر: األرصاد الزراعية، الصحة النباتية وصحة  : تطوير2ادلوضوع

 .احليوان
 

 الدراسات ادلناخية الزراعية واألرصاد اجلوية الزراعية 2احملور : 
(، يتنبغي 2من بني ادلواضيع السظة ادلظعلقة ابلدراسات ادلتناخية الزراعية والدراسات اجلوية الزراعية )أنرة ادلةبع      

أن يةكز البحث كأولوية على ربليل تواتة ادلؤشةات ادلتناخية والظوصيف ادلتناخي الزراعي دلتناطق اإلنظاج الزراعي يف 
 ادلتناطق الشمالية والسهبية للبلد.   
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  حالة مشال اجلزائة حتليل تواتر الربامًتات ادلناخية وأتثرياهتا على اإلنتاج الزراعي:  1ادلوضوع :
 .والسهوب

  منذجةالربامًتات ادلناخية الزراعية:  2ادلوضوع . 
  دراسة أتثري التغرّيات ادلناخية على احملاصيل وتطوير تقنيات ادلكافحة ادلالئمة:  3ادلوضوع. 
  صيف ادلناخي الزراعي دلناطق اإلنتاج الزراعي: حالة مشال اجلزائر والسهوبالتو :  4ادلوضوع. 
  البحث حول حتسني شبكة األرصاد اجلوية الزراعية: 5ادلوضوع. 
  شبكة ادلراقبة الفينولوجية لألنواع:  6ادلوضوع . 

 
  احملاصيل احملمية3احملور : 

الزراعة الببلسظيكية طفةة ال ؽلكن إنكارها متنذ بداية الثمانيتنيات، حيث بدأت على مسظوى متناطق الظل  شهدت
اسظجابة لطلب السوق ادلظزايد. وقد توّسع هذا التنشاط ليشمل أحواض البسظتنة األخةى مثل تلك ادلوجودة يف 

 البيت الببلسظيكي«إدارة التنرام الزراعي  اجلتنوب. وفيما يظعلق ابدلواضيع السظة للمحور، فيجب توجيه البحث ضلو
 يف سلظلف ادلتناطق اإليكولوجية الزراعية يف الشمال، واثنًيا على مسظوى اذلضاب العليا وادلتناطق اجلتنوبية.»

  دراسة ادلناخ احمللي للبيوت البالستيكية وأاثره على تنمية احملاصيل 1ادلوضوع :. 
  لبالستيكية يف سلتلف ادلناطق اإليكولوجية الزراعيةلبيوت اا: دراسة أداء مناذج  2ادلوضوع. 
  مصّدات الةًيح، إخل(.   دراسة سلتلف أنظمة محاية احملاصيل :  3ادلوضوع( 
  الظجليل العضوي، حفة األنفاق، الظسميد، إخل( اإلدارة ادلثلى للمحاصيل احملمية:  4ادلوضوع(. 
  البيت البالستيكي»تبادل الطاقة والكتلة احليوية يف النظام الزراعي  منذجة:  5ادلوضوع» 

إدارة التنرام الزراعي "البيت الببلسظيكي " يف سلظلف ادلتناطق اإليكولوجية الزراعية يف الشمال واذلضاب العليا 
 .واجلتنوب

  تقييم أتثريات البيئة على خواص مواد التسقيف:  6ادلوضوع . 
 

  الطاقات ادلتجددة : تثمني4احملور 
ادلخّصص السظخدام الطاقة غري األحفورية  1لقد مّت الظكفل ابحملور ادلظعلق بظثمني الطاقة من خبلل ادلوضوع      

 لظدفئة البيوت الببلسظيكية واثنًيا دلباين ادلواشي والةّي الزراعي.
  لبيوت البالستيكية استخدام الطاقة الشمسية والطاقة احلرارية األرضية لتدفئة ا: 1ادلوضوع

 .(2( ومباين ادلواشي والرّي )1)
  تثمني النفاايت العضوية )الزراعية وادلنزلية( إلنتاج الغاز احليوي2ادلوضوع :. 
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  استخدام الطاقة الشمسية لتجفيف ادلنتجات الزراعية3ادلوضوع :. 
  حليواانت وإنتاج : تثمني طاقة الرايح والطاقة الكهروضوئية لضّخ مياه الرّي وسقي ا4ادلوضوع

 الطاقة
  االستعمال العقالين دلياه الرّي والصرف5احملور : 

تشكل البحوث ادلةكزة على مسائل االسظعمال العقبلين دلياه الةّي والصةف أولوية واضحة للعشةية القادمة، إْذ      
جيات "مقظصدة" تعمل البحوث اليت مّت الشةوع فيها على حل ادلشكبلت ادلطةوحة من خبلل إدخال تكتنولو 

للمياه، جةد وتثمني الدراية احمللية يف أنرمة إدارة ادلياه يف الزراعة ودراسة ديتنامية متنسوب ادلياه اجلوفية ونرام 
 الصةف ذات الصلة ابلةّي وكذلك معايري اسظعمال ادلياه العادمة ادلعاجلة يف الزراعة . 

ادلظعلقة بظقييم االحظياجات ادلائية للمحاصيل )ادلوضوع ومع ذلك، ستنحظفظ ابحلقائق اليت تفيد أبّن الظحقيقات 
الوكالة الوطتنية للموارد ''( واليت دل ربرى ابلدعم الكايف، غلب أن ربرى بعتناية خاصة يف إطار هنج تعاوين مع 1

 .    (ANRH)ادلائية"
أتثريها على البيئة، فإّن ادلسائل ادلظعلقة بظثمني ادلياه غري الظقليدية ومياه الصةف على وجه اخلصوص  وخبصوص

 سظحظاج إذل أن تكون موضوع حبوث مكثفة ذبمع بني اجلوانب ادلعيارية والظكتنولوجية. 
  دراسة االحتياجات ادلائية للمحاصيل:  1ادلوضوع. 
  إدارة الريّ 2ادلوضوع :. 
  حتسني تقنيات الرّي وتكييفها مع الظروف ادلناخية والزراعية 3ادلوضوع :. 
  جرد وتثمني الدراية احمللية يف نظم إدارة ادلياه الزراعية. 4ادلوضوع : 
  اخلزاانت، «ماجنس»، «جوب»: مجع مياه األمطار وتثمينها يف الزراعة )مقاعد،  5ادلوضوع ،

 إخل(. 
  دراسة دينامية منسوب ادلياه اجلوفية ونظام الصرف ذات الصلة ابلرّي.   6ادلوضوع : 
  تثمني ادلياه غري التقليدية يف الزراعة 7ادلوضوع : : 

 .معايري اسظعمال ادلياه العادمة ادلعاجلة يف الزراعة/ تكتنولوجيا ادلعاجلة/مقاومة احملاصيل للملوحة       
  ه ادلاحلة يف الزراعةتثمني ادليا:  8ادلوضوع. 
  نظام الصرف وتثمني مياه الصرف9ادلوضوع :. 
  االستفادة بشكل أمثل من التسميد من خالل السقي يف النظم الزراعية 10ادلوضوع :

 .ادلختلفة
  أتثري األمسدة وادلبيدات على ادلياه السطحية واجلوفية11ادلوضوع :     . 
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 جرد و توصيف ورصد ادلوارد الطبيعية ادلادية: 6احملور : 
 :يتندرج جةد وتوصيف ادلوارد الطبيعية ادلادية )الًتبة وادلياه وادلتناخ( يف موضوعني إثتنني     

  ادلسامهة يف إنشاء شبكة مراقبة الًتبة وادلناخ واحملاصيل وادلمارسات الزراعية 1ادلوضوع:
 خيص وادلرافقةلتشخيص تطّورات البيئات: التش

  توصيف ادلوارد ادلائية يف سلتلف ادلناطق ادلناخية الزراعية.2ادلوضوع: 
 .(03( وجودة ادلياه )03تقييم توافة ادلياه )

 
 محاية وتسيري الًتبة7احملور   : 

أنشطة البحث اليت مت تطويةها حول هذا احملور يف سياق توصيف ودراسة عملية الظدهور وربديد شلارسات  تتندرج
 الزراعة وتقتنيات الةّي ادلبلئمة للحفاظ على الًتبة. 

  جرد وتوصيف الًتبة1ادلوضوع:. 
  تلّوث: دراسة عمليات تدىور الًتبة: التملح، التصحر، التعرية ادلائية والرحيية وال2ادلوضوع. 
  حتديد وتكييف شلارسات الزراعة من أجل احلفظ واإلدارة ادلستدامة للًتبة3ادلوضوع : . 
  دراسة تطّور الًتبة ادلروية وإدارة التملح والقلونة4ادلوضوع:. 

 
  حتسني اخلصائص الفيزايئية والكيميائية والبيولوجية للًتبة8احملور : 

وادلائية والبيولوجية للًتبة هبدف ربسني خواصها الزراعية من خبلل اعظماد دراسة الظوازانت الفيزًيئية والكيميائية 
 الظسميد البيولوجي والظسميد ادلعدين والعضوي.

  التوصيف والوظائف الفيزايئية ادلائية والكيميائية والبيولوجية للًتبة ادلزروعة1ادلوضوع:. 
  إدارة اخلصوبة ادلعدنية للًتبة ادلزروعة2ادلوضوع :. 
  جودة ادلواد العضوية الداخلية واخلارجية وعدم إضرارىا ابلزراعة: السماد األخضر، 3ضوع ادلو :

 احلمأة ادلتبقية، النفاايت ادلنزلية احلضرية، فضالت الدواجن، ... اليت مّت تثمينها يف الزراعة
 

  االستشعار عن بعد ونظام ادلعلومات اجلغرافية 9احملور : 
مواضيع البحث ادلوّجهة ضلو تصميم وتكييف أدوات ادلظابعة والظقييم وادلساعدة يف صتنع القةار وادلظعلقة إبدارة      

 ادلوارد الطبيعية ادلادية: تقسيم الًتبة، القدرات الزراعية للًتبة، رسم خةائط الغطاء التنبايت والثةوة ادلائية .
  لمتناطق الزراعية وادلتناخيةرسم خةائط القدرات الزراعية ل :1ادلوضوع. 
  تطوية نرم ادلعلومات اجلغةافية ومتنهجيات ربليل البياانت:2ادلوضوع. 
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  اسظخدام االسظشعار عن بعد ونرم ادلعلومات اجلغةافية لظقييم موارد مياه الةّي والًتبة  :3ادلوضوع
 .وادلتناخ

  توصيف أنواع الًتبة هبدف تقسيم الًتبة:4ادلوضوع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : االقتصبد انفالحي وانغزائي وعهم االجتمبع انشيفي7انميذان

تندرج أنشطة البحث يف رلال االقتصاد الزراعي واألغذية الزراعية وعلم االجتماع الريفي يف سياق      
 :زلاور 4اإلطار ادلنطقي الذي يتمّيز بتنفيذ سياسة التجديد الزراعي والريفي ويتمحور حول 

  معرفة وحتسني أنظمة اإلنتاج: 1احملور 
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ربظاج السياسات الزراعية إذل تسليط الضوء على ديتنامية أنرمة اإلنظاج وعمليات الظمايز اليت تؤثة عليها من      
 :أجل ربديد األهداف ادلتناسبة للظتنمية. وتظعلق ادلواضيع ادلدرجة يف هذا احملور دبا يلي

  الريفية والبحث عن مناىج تشاركية من أجل تنمية  :حتسني أنظمة اإلنتاج يف ادلناطق1ادلوضوع
 .زراعية مستدامة )هنج وفق أنظمة اإلنتاج وادلناطق الزراعية اإليكولوجية(

إّن عدم كفاية األعمال ادلوجودة وطبيعظها ادلظبايتنة يربّران األنشطة اليت سيظم تطويةها حول هذا ادلوضوع،      
 .السّيما تلك ادلظعلقة بظحليل اذلياكل والظوّجه اإلنظاجي ومسظوى الظكثيف واألداء

  ناطق الزراعية :ادلؤشرات وادلعايري اخلاصة بتطوير ادلزارع وفق أنظمة اإلنتاج وادل2ادلوضوع
 .اإليكولوجية

يُعد إنظاج ادلعايري الظقتنية واالقظصادية وادلالية ادلوثوقة وفًقا ألنواع ادلزارع ادلوجودة شةطًا أساسًيا لظطوية أدوات      
 اإلدارة األساسية لبلسظشارات الزراعية وتتنفيذ بةامج الظتنمية الزراعية والظكوين وكذلك لظمويل ادلزارع.

  حتليل السياسات الزراعية: 2احملور 
سيخص الظحليل مجيع مكّوانت السياسة الزراعية دبا يف ذلك سياسات األراضي والظتنريم االقظصادي      

والظحفيز وادلياه الزراعية والظكوين والبحث واإلرشاد وزبطيط اسظغبلل األراضي والعمالة الزراعية والةيفية والدخل 
 .اد األورو/ي/ادلغةب ...( وادلؤسساتوالظكامل اإلقليمي )ادلغةب، االرب

ويغطي موضوع البحث هذا رلااًل واسًعا للظحقيق سلّصًصا لظحليل السياسات الزراعية واسًتاتيجية تطوية الُشَعب 
والتنمذجة وادلساعدة يف صتنع القةار وربليل األسواق الزراعية وربليل أتثري العودلة ودراسة أتثري سياسات األراضي 

 .يع الظتنمية الزراعية والةيفية ادلظكاملةوتقييم مشار 
اإلطار اجلديد واألدوات  التنرة يفوفيما يظعلق ابلظطّورات األخرية، فيجب أن يةكز ربليل السياسات الزراعية على 

:سياسات األراضي والقةوض الفبلحية (PRAR)الظتنريمية اليت أدخلظها سياسة الظجديد الزراعي والةيفي 
،ضبط األسعار، (ETTAHADI)والقةض االسظثماري الظحدي  (R’FIG) الةفيق)القةض ادلومسي 

 .الضةائب الفبلحية، أنرمة الظأمني ضد ادلخاطة االقظصادية والطبيعية، تعزيز الظعاون الفبلحي وادلتنرمات ادلهتنية
فبلحية الواسعة نرام ضبط ادلتنظجات ال وبظعبري أدق، يتنبغي أن يةكز ربليل السياسات الزراعية على سري وأتثري

 .من حيث أتمني األسواق واسظقةارها وكذلك محاية مداخيل ادلزارعني  (SYRPALAC)االسظهبلك  
وأخريًا، يتنبغي إجةاء دراسات وربليبلت مظعمقة خبصوص ربليل أتثري اتفاقيات الشةاكة مع االرباد األورو/ي 

 .ب الزراعة الغذائيةواحظمال انضمام اجلزائة إذل متنرمة الظجارة العادلية على ُشعَ 
وغلب أن تسظهدف هذه الظحليبلت مجيع بةامج تكثيف وربديث الُشَعب االسًتاتيجية )أنرة أعبله( وكذلك 

 .الربامج ادلظعلقة ابلبذور والتنبااتت واقظصاد ادلاء
 اآلتية:ويف التنهاية، سيظمحور احملور ادلوّجه ضلو ربليل السياسات الزراعية حول ادلواضيع الةئيسية 

  حتليل السياسات الزراعية واسًتاتيجية تطوير الُشَعب الزراعية : 1ادلوضوع. 
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غلب ربط ادلوضوع بضةورة بتناء القدرات لظصميم وتتنفيذ ومةاقبة وتقييم السياسات، والسّيما ابلتنسبة للُشَعب 
 .االسًتاتيجية: احلبوب والبطاطا واحلليب واللحوم وطليل الظمة وشجةة الزيظون

 النمذجة وادلساعدة يف صنع القرار يف االقتصاد الزراعي: 2وضوع ادل 
واجلزئي، إْذ تُعد ظلذجة أنرمة إدخال ظلاذج ادلساعدة يف صتنع القةار على مسظوًيت االقظصاد الكلي وادلظوسط 

 .العشة القادمةاإلنظاج واسظغبلل ادلوارد ادلائية على مسظوى ادلتناطق والتنرم الزراعية أولوية مؤكدة خبلل الستنوات 
  حتليل األسواق الزراعية : 3ادلوضوع. 

ادلوضوع موّجه ضلو معةفة الدوائة التنهائية للُشَعب االسًتاتيجية والفاعلني ادلؤثةين وعمليات ضبط األسعار وتقاسم 
 .القيمة ادلضافة على مجيع الُشَعب

  العودلة والتنظيم والتنمية الزراعية ادلستدامة : 4ادلوضوع. 
ندماج ادلظزايد لبلقظصاد الزراعي الوطين يف هياكل االقظصاد العادلي هي حقيقة ال ؽلكن إنكارها تظجلى يف إّن اال

تطّور الظدفقات الظجارية فيما ؼلص معّدات الظجهيز وادلواد االسظهبلكية. ويتنعكس االنفظاح االقظصادي بشكل 
واحظمال انضمام اجلزائة إذل متنرمة  (AAUE) خاص من خبلل توقيع اتفاقية شةاكة مع االرباد األورو/ي

الظجارة العادلية. وسيظطةق هذا ادلوضوع إذل ربليل أتثري هذه العودلة على االقظصاد الزراعي والعادل الةيفي، وسظعطى 
 األولوية للُشَعب/األسواق االسًتاتيجية دبوجب اتفاقية الشةاكة مع االرباد األورو/ي.  

  األراضي الزراعية وحتليلها وأتثريىا على النظم الزراعية. استعراض احلالة الراىنة  : 5ادلوضوع
 .ومراقبة وحتليل تنفيذ قانون األراضي اجلديد

غلب أن يةكز البحث على مظابعة تتنفيذ وربليل أتثري قانون األراضي الذي مّت ستّنه مؤخةًا، كما سيعمل على سّد 
 .الفجوات ادلعةفية يف هذا اجملال

  تقييم مشاريع التنمية الزراعية والريفية ادلتكاملة 6ادلوضوع :. 
(أدوات PPLCD( وكذا مشاريع مكافحة الظصحة )PPDRIتُعد مشاريع الظتنمية الةيفية ادلظكاملة اجلوارية )

ابإلطار لظتنفيذ سياسة الظجديد الةيفي اليت انبثق متنها نرام وعمليات يتنبغي دراسظها وتقييمها وربسيتنها فيما يظعلق 
 ادلؤسسايت ادلعمول به. 

 
  التنمية الريفية3احملور : 

الزراعة واألغذية وتتنمية ادلتناطق القاحلة وشبه «تتندرج مواضيع البحث ادلوّجهة ضلو الظتنمية الةيفية ضمن بةامج      
تسظهدف هذه البحوث التنرم البيئية وادلساحات اذلشة واحملةومة  . حيث»القاحلة واجلبلية ومكافحة الظصحة

)التنرم البيئية القاحلة وشبه القاحلة والصحةاوية واجلبلية(، واليت تظمّيز برةوف ادلعيشة الصعبة اليت تواجه السكان 
 .الذين يعيشون فيها
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لسؤال اجلوهةي فيه دراسة العبلقات الذي يرل ا »اجلتنس«وتسظخدم أنشطة البحث ادلظعلقة ابلظتنمية الةيفية هنج 
بني اجلتنس وضةورة احلفاظ على الظتنوع البيولوجي وادلوارد ادلائية واألنرمة البيئية مع كل الدراية الةيفية ذات الصلة. 

للظتنمية الةيفية  »اجلتنس«ويظعلق األمة بدراسة مسظوى إدراج اجلتنس يف عملية الظطوية ادلؤسسايت. ويهدف هنج 
 تطوية التنرم اإليكولوجية للسهوب واجلبال من خبلل األدوات ادلتناسبة إذل ما يلي:   ادلوّجه ضلو

 .إنشاء قاعدة بياانت مصتنفة حسب اجلتنس  -
مةاعاة ادلشكبلت واالحظياجات العملية واالسًتاتيجية دلخظلف فئات اجلتنس يف قطاع الزراعة والظتنمية   -

 الةيفية؛
 ساس فةوق اجلتنس؛  إعداد اسًتاتيجية إظلائية على أ  -

 متنهجة إدراج اجلتنس يف سياسات وبةامج الظتنمية.  -
  توصيف ادلناطق الريفية من خالل استخدام مناىج وأدوات منهجية جديدة 1ادلوضوع : 

يتنبع ادلوضوع من احلاجة إذل ذبديد أدوات ربليل ادلتناطق الةيفية أين سيظّم فيها ذبسيد مشاريعالظتنمية الةيفية      
(والذي يةتبط بظتنفيذ سياسة PPLCD( وكذا مشاريع مكافحة الظصحة )PPDRIملة اجلوارية )ادلظكا

 .الظجديد الةيفي
 تطوير ادلناىج وتقييم مشاريع التنمية الريفية ادلتكاملةاجلوارية 2ادلوضوع :

(PPLCD،PPDRI) 
مكافحة الظصحة ( وكذا مشاريع PPDRIتُعد مشاريع الظتنمية الةيفية ادلظكاملة اجلوارية )     

(PPLCD أدوات لظتنفيذ سياسة الظجديد الةيفي اليت انبثق متنها نرام وعمليات يتنبغي دراسظها وتقييمها)
 وربسيتنها فيما يظعلق ابإلطار ادلؤسسايت ادلعمول به. 

  ادلؤسسات واسًتاتيجيات الفاعلني يف ادلناطق الريفية 3ادلوضوع :. 
ية ادلؤسسات واسًتاتيجية الفاعلني الةيفيني، حيث تعظرب معةفة يفًتض هذا ادلوضوع ربليل صياغة ديتنام

 اسًتاتيجيات ومتنطق الفاعلني شةطًا أساسًيا لظحديد السياسات ادلتناسبة.         
 
 
 

  تطوير األغذية الزراعية4احملور : 
رلال هتندسة األغذية الزراعية، ويهدف  يعكس تطوية األغذية الزراعية رلموعة من األنشطة والعمليات ضمن     

 إذل تصميم متنظجات جديدة اسظجابة الحظياجات السوق.
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وتتنقسم البحوث ادلخّصصة ذلذا احملور إذل أربعة مواضيع رئيسية. وابسظثتناء األعمال ادلوّجهة لظثمني ادلتنظجات  
البحوث حول هذه ادلواضيع ال تزال غري  احمللية )الظمور، األجبان الظقليدية، حلوم األغتنام، زيت الزيظون(، فإنّ 

 مظطّورة.    
  معرفة وتثمني ادلنتجات احمللية والدراية التقليدية )التمر، األجبان التقليدية، حلم 1ادلوضوع :

 األغنام، زيت الزيتون
  اجلودة والتقييس يف الزراعة واألغذية الزراعية 2ادلوضوع : 
  أنظمة إمداد وتوزيع ادلنتجات الزراعية والغذائية3ادلوضوع : 
  اجلودة والتقييس يف التكوين والبحث يف رلال الزراعة واألغذية الزراعية4ادلوضوع : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : انبحث في انتفبعالث بيه انبيئبث وانمىاسد8انميذان 

 التربير: 
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معةفة التنرم اإليكولوجية ادلائية البحةية والقارية والسّيما الظفاعبلت بني البيئات وادلوارد )الصيد البحةي وتةبية      
األحياء ادلائية، إخل.( وفًقا ذلدف رئيسي يظمثل يف اإلدارة ادلظكاملة وادلسظدامة ذلذه البيئات ادلائية ادلظغرّية وغري 

 .(…دة من االسظغبلل أو الظدهور )الظلوثادلعةوفة واخلاضعة لضغوط شدي
أّما األنواع ادلسظهدفة ذات األولوية هي )الصيد البحةي والزراعة، البحة وادلياه العذبة(: أمساك السطح      

 .الصغرية، أمساك القاع، القشةًيت، الةخوًيت، الطحالب، إخل
كة ما بني القطاعات ومظعددة الظخّصصات ويظعلق األمة هبيكلة فةق حبث ذات صلة حول مشاريع مظكاملة مشًت 

 .يف رلال البيئة بشكل عام والتنرام البيئي البحةي والقاري على وجه اخلصوص وتفاعلها مع ادلوارد ادلائية
وسيضمن هذا اجملال تطوية أنرمة مجع البياانت ادلظعلقة دبجمل البيئات ادلذكورة، شلّا سيمّكن من احلصول      

 .دى البعيدعلى السبلسل على ادل
 وتتمثل احملاور الرئيسية للمجال فيما أييت: 

  جودة البيئات ادلائية1احملور: 
  صحة مناطق الصيد البحري وتربية األحياء ادلائية.1ادلوضوع : 
  ادلنهج البيولوجي يف عملية تقييم جودة البيئات ادلائية.  2ادلوضوع : 
  األنواع السامة وادلدخلة. 3ادلوضوع : 

  آاثر تغرّي ادلناخ على ادلوارد ادلائية. 2احملور : 
  أتثري البارامًتات البيئية على ادلوارد ادلائية.1ادلوضوع : 
  منذجة ادلناخ يف ادلياه البحرية والقارية.2ادلوضوع : 

  رصد البيئة ادلائية: 3احملور. 
البيئية إاّل من خبلل ادلةاقبة، ومن ال ؽلكن الوصول إذل فهم أفضل لعمل التنرم البيئية وفهم ادلشكبلت      

الضةوري أن يكون لدى كياانت البحث بةانمج مةاقبة يظضمن الظحليل الفيزًيئي والكيميائي والبيولوجي للبيئة )دبا 
يف ذلك األنواع غري احمللية و/أو السامة(. وتوجد حالًيا شبكة من ادلخابة اتبعة ذلياكل ووزارات سلظلفة تقوم 

 .وادلتنظجات: شبكة مةاقبة جودة متناطق الصيد البحةي وتةبية األحياء ادلائية بظحليل البيئة
  تطوير اسًتاتيجية مراقبة شاملة، مبا يف ذلك ادلنطقة الساحلية وموارد ادلياه العذبة 1ادلوضوع :

 لالستجابة للرىاانت الوطنية وادلتوسطية،
  الشبكات الدولية الكربى، وادلشاركة : قابلية التشغيل البيين وادلعايرة البينية مع 2ادلوضوع

 . ادلتزايدة يف شبكات رصد وقياس التغرّي العادلي
 الوسائل الواجب تسخريىا:  

 :ولظتنفيذ هذا ادليدان، فمن الضةوري دبكان
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  ،توفري الوسائل البحةية ادلتناسبة لئلشكالية )الزورق، إخل( وزلطات القياس وادلةاقبة وأدوات معاجلة البياانت 
  ،تعزيز تكوين الباحثني بشكل كبري يف زبّصصاهتم وتةابطهم 
  توسيع الكفاءات الوطتنية من خبلل تطوية الشةاكات الوطتنية وإضفاء الطابع الةمسي عليها، السّيما بني

 اجلامعات ومعاهد البحث وادلصاحل ادلظخّصصة يف الوزارات. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : تىميت تشبيت انمبئيبث انبحشيت وانقبسيت9انميذان 

 التربير   
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يّظجه السوق اجلزائةي للمتنظجات ادلائية ضلو التنمو، ومن ادلظوقع أن يسظمة هذا االذباه يف ادلسظقبل بسبب الزًيدة 
ق واجلزائة ال السكانية ومسظوى ادلعيشة فيها. إْذ ال ؽلكن للصيد البحةي وحده أن يكون كافيا لظزويد هذا السو 

تةيد االعظماد على الواردات وحدها لظعويض هذا العجز. تظمظع اجلزائة دبيزة وجود عدد كبري من مسطحات ادلياه 
العذبة اليت يتنبغي أن تزداد يف ادلسظقبل القةيب. ولذلك، فمن الضةوري تشجيع اسظخدام هذه ادلوارد يف اإلنظاج 

اجات السوق احمللي. وللقيام بذلك، ضلظاج إذل معةفة أفضل ذلذه البيئات ادلائي ادلوّجه بشكل أساسي لظغطية احظي
والبعيد يف االسظجابة لطلب السلطات بظتنويع اذلدف على ادلدى ادلظوسط ويظمثل  .والرةوف اخلاصة دبزارع األمساك

 .اإلنظاج وتشجيع الظتنمية احمللية يف ادلتناطق الداخلية
لؤلنشطة اليت سيظم تتنفيذها فهي تظمثل يف بةانمج حبث ومةاقبة يهدف إذل ربسني ادلعةفة خبصوص  وابلتنسبة

البيئات من أجل ادلساعلة يف إعداد سلّططات تسيري تظماشى مع كل مسطح مائي )البذر، مةاقبة الظوظيف 
 .الطبيعي، التنمو والوفيات، الصيد البحةي(

ئةي للمتنظجات ادلائية يّظجه ضلو التنمو، ومن ادلظوقع أن يسظمة هذا االذباه يف السوق اجلزا، فإّن وابإلضافة إذل ذلك
ادلسظقبل بسبب الزًيدة السكانية ومسظوى ادلعيشة فيها. إْذ ال ؽلكن للصيد البحةي وحده أن يكون كافيا لظزويد 

أن تظطّور تةبية األحياء هذا السوق واجلزائة ال تةيد االعظماد على الواردات وحدها لظعويض هذا العجز. وؽلكن 
ادلائية إّما عن طةيق إنظاج األنواع ادلتنخفضة الظكلفة )لكتنها قّيمة( لظسويقها على نطاق أوسع، أو عن طةيق األنواع 
ذات القيمة ادلضافة العالية لبعض ادلسظهلكني، حيث ؽلكن تطوية هذا اإلنظاج على أساس نقل الظكتنولوجيا )مسكة 

ك الشبوط، السمك البلطي( أو على أساس نظائج البحث حول األنواع اليت ال تزال الذئب، مسك الدنيس، مس
 .غري مفهومة جيًدا

السوق اجلزائةي للمتنظجات ادلائية يّظجه ضلو التنمو، ومن ادلظوقع أن يسظمة هذا االذباه يف ادلسظقبل فإّن أخريًا، و 
صيد البحةي وحده أن يكون كافيا لظزويد هذا السوق بسبب الزًيدة السكانية ومسظوى ادلعيشة فيها. إْذ ال ؽلكن لل

واجلزائة ال تةيد االعظماد على الواردات وحدها لظعويض هذا العجز. حيث ؽلكن أن يسظجيب اسظزراع بلح البحة 
ذلذه احلاجة بسةعة شلّا يوفة متنظًجا عارل اجلودة بسعة معظدل من دون احلاجة إذل ادلدخبلت وقليل الظأثري على 

. ويظمّيز الساحل اجلزائةي بوفةة أحواض بلح البحة الطبيعية وادلتناطق اليت ػلظمل أن تكون مواتية ذلذا اإلنظاج. البيئة
 .ويسظجيب أيضا هذا الربانمج لطلب السلطات بظتنويع اإلنظاج وتشجيع الظتنمية احمللية

للربانمج الذي سيظم تتنفيذه فهو بةانمج حبث ومةاقبة يهدف من جهة إذل ربصيل معةفة أفضل لرةوف  وابلتنسبة
تكاثة وظلّو بلح البحة يف ادلياه اجلزائةية، ومن جهة أخةى رسم خةائط ألحواض بلح البحة الطبيعية وادلتناطق 

 ادلبلئمة ذلذا االسظغبلل.
 :وتتمثل احملاور الرئيسية للميدان فيما أييت

  موارد تربية األحياء ادلائية يف ادلياه الداخلية1احملور : 
  توصيف ادلسطحات ادلائية ورسم خرائط ذلا 1ادلوضوع : 
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  دينامية وإنتاجية ادلسطحات ادلائية 2ادلوضوع : 
  تكاثر األنواع ذات األمهية االقتصادية3ادلوضوع : 

  تثمني منتجات تربية ادلائيات 2احملور: 
  تصنيع علف ادلاشية : 1ادلوضوع 
  حتويل منتج االستزراع ادلائي إىل التصنيع2ادلوضوع : 

  تربية األحياء ادلائية البحرية3احملور: 
  مسك البوري، كونو نوع معروف عند ادلستهلك اجلزائري ميكن استخدامو لتعزيز 1ادلوضوع :

 زراعو.   إنتاج العديد من السدود وخزاانت ادلياه العذبة اجلزائرية عن طريق است
  مسك اذلامور، كونو نوع رفيع وأّن اجلزائر ال تزال لديها أرصدة طبيعية كافية لتزويد 2ادلوضوع :

 مسك التفريخ مستقبال من أجل تكاثره اخلاضع للرقابة.
  تطوير شعبة جزائرية متخصصة الستزراع بلح البحر.       4احملور : 

  الساحل اجلزائري ورسم خرائط ذلا. : التنقيب عن أحواض بلح البحر على 1ادلوضوع 
  دراسة دينامية أحواض بلح البحر اليت انطلقت فعال يف منطقة الوسط وامتدت إىل 2ادلوضوع :

 الساحل اجلزائري أبكملو.
  مراقبة دورة التكاثر وظروف االستخراج. 3ادلوضوع : 
  حتليل منّو بلح البحر ادلرىب على احلبال الطويلة4ادلوضوع :. 

  تسويق منتجات الصيد البحري وتربة ادلائيات. 5احملور : 
  حتليل قناة التسويق.1ادلوضوع: 
  دراسة األداء االقتصادي للصناعة التحويلية وتثمني منتجات الصيد البحري 2ادلوضوع :

 واالستزراع ادلائي.
  التحليل االجتماعي واالقتصادي ألنشطة الصيد البحري وتربية األحياء ادلائية3ادلوضوع :. 

 
 الوسائل الواجب تسخريىا: 

الوسائل ادلادية: تعبئة الوسائل البحةية يف ادلوقع وزلطات مةاكز الصيد البحةي وسلابة الظحليل الظابعة للمةكز الوطين • 
( وسلرب مةاقبة اجلودة يف عني البتنيان وادلخابة CNRDPAللبحث والظتنمية يف الصيد البحةي وتةبية ادلائيات )

 التناشطة يف هذا اجملال.اجلامعية 
 
 



 28 البرنامج الوطني للبحث في األمن الغذائي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . ديىبميكيت األوظمت اإليكىنىجيت انتي يستغههب انصيذ انبحشي10انميذان 

 
 : ديناميكية النظام اإليكولوجي البحري السطحي ادلستغل1احملور
 التربير
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٪ من عمليات تفةيغ األمساك ادلصطادة 80سبثل أمساك السطح الصغرية اليت تعظرب ادلصيدة الةئيسية يف اجلزائة      
اليت تظم يف موانئ الصيد البحةي، ومن هتنا أتيت األعلية االقظصادية واالجظماعية من حيث متناصب العمل اليت 

تنات )األمن الغذائي(، ومن هتنا ترهة احلاجة إذل تعميق يولدها نشاط الصيد هذا ودوره يف تتنويع مصادر الربوتي
 .ادلعةفة ومةاقبة وفةة هذه األنواع وتطّوراهتا ادلكانية والزمانية وبيئاهتا

 .وتظمثل األنواع ادلسظهدفة يف هذا التنرام البيئي يف مسك السةدين ومسك العبلش ومسك األنشوجة

  السنوية(:: التقييم ادلباشر )احلمالت الصوتية 1ادلوضوع 
مؤشةات الوفةة لؤلنواع البحةية ادلسظغلة، اذلياكل الدؽلغةافية، ادلعايري البيولوجية، مةاقبة الظوظيف             

 واالرتباط ابلبيئة.  
  التقييم غري ادلباشر )طرق التحليل(:2ادلوضوع : 

وفًقا لئلجةاءات اليت  حالًيا، ال يظم أخذ عّيتنات من عمليات تفةيغ األمساك السطحية ادلصطادة 
تسمح بظقييم األرصدة، يسظدعي األمة الظفكري يف وضع بةوتوكول ألخذ عّيتنات من زلاصيل الصيد 

 الظجاري. 

  تطوير مناىج تقييم متّكن من إجراء التشخيص حىت عندما تكون البياانت قليلة 3ادلوضوع :
 .تفادة من مجيع ادلعارف ادلتاحةوذلك من خالل االس«( حاالت االفتقار إىل البياانت)»وجزئية 

 
 ديناميكية النظام اإليكولوجي ألعماق البحر ادلستغل2احملور : 
 التربير

إّن زلًتيف الصيد البحةي يةغبون كثريًا يف صيد أمساك قاع البحة نرةًا لقيمظها السوقية ادلةتفعة والسّيما متنها 
زبضع لضغط صيد كبري، وإّن ضعف هذه ادلوارد وموائلها اجلمربي والبوري األمحة ومسك التنازرل، فهذه األرصدة 

 .يسظدعي تقييم الوضع من خبلل مةاقبة مؤشةات الوفةة لؤلنواع الثميتنة وتطّورها وتوزيعها ادلكاين والزماين وبيئظها
ي، األنواع ادلسظهدفة هي: مسك الباجو، السمك البوري األمحة، مسك التنازرل، مسك الُغرَب األزرق، مسك اجلمرب 

 .مسك احلبار، مسك األخطبوط، مسك السبيدج، مسك ادلوسظيل، ومسك البودرويز
 
  التقييم ادلباشر )احلمالت السنوية للصيد بشباك اجلر(:1ادلوضوع : 

 مؤشةات وفةة أنواع القاع ادلسظغلة، اذلياكل الدؽلغةافية، ادلعايري البيولوجية، مةاقبة الظوظيف.
  التقييم يف ادلناطق اجلبلية )معّدات انئمة(: إطالق محالت 2ادلوضوع. 
  التقييم غري ادلباشر )طرق التحليل(:3ادلوضوع : 



 30 البرنامج الوطني للبحث في األمن الغذائي

 

حالًيا، ال يظم أخذ عّيتنات من عمليات تفةيغ أمساك القاع ادلصطادة وفًقا دلخّططات أخذ العّيتنات 
تنات ادلصيد اليت تسمح إبجةاء تقييم غري مباشة لؤلرصدة، يتنبغي الظفكري يف بةوتوكول ألخذ عيّ 

 الظجاري مع مةاعاة خصوصيات ادلصايد اجلزائةية.
 

 دينامية أمساك السطح الكبرية( : ديناميكية األسطح الكربى3احملور( 
 التربير  

تعظرب اجلزائة ضمن الدول اليت وقّعت على اتفاقية اللجتنة الدولية حلفظ تونة احمليط      
(وهي ُملَزمة ابالسظجابة لطلبات اللجتنة الدولية حلفظ تونة احمليط األطلسي دبوجب ادلبادئ ICCATاألطلسي)

الظوجيهية والظوصيات الصادرة عتنها وادلظعلقة جبمع وتقدمي البياانت عن عمليات تفةيغ األمساك ادلصطادة وبيولوجيا 
اع ذات قيمة ذبارية عالية، واليت يُدار بعضها هذه األنواع، والسّيما مسك الظونة الزرقاء الزعانف ومسك السيف، أنو 

 .عن طةيق نرام احلصص )أرصدة مشًتكة(
  إنشاء نظام جلمع وحتليل البياانت اإلحصائية )بياانت بيولوجية عن ىذه األنواع، 1ادلوضوع :

 بياانت عن األسطول، بياانت عن ادلعّدات ادلستخدمة ورلهود الصيد البحري(. 
  وزيع ادلكاين والزماين دلصايد األمساك السطحية الكبرية.: دراسة الت2ادلوضوع 

 
  دينامية أنظمة التشغيل4احملور : 
 التربير

معةفة نرام الظشغيل أمًةا ضةورًًي لظتنفيذ أعمال البحث واخلربة للمساعدة يف صتنع القةار خبصوص إدارة مصايد  تُعد
األمساك. كما يسظوجب أيضا فهم وربديد وربليل ُشَعب وأنرمة الصيد البحةي والظسويق للظكفل ابلفاعلني 

بفهم ديتنامية ادلزارع والظفاعبلت بني ادلسظعملني  والعوامل اليت تدخل يف اسظغبلل ادلوارد الصيدية. ويظعلق األمة
والعبلقة بني االسظغبلل وحالة ادلوارد والتنرم البيئية واجلوانب االقظصادية للشعبة )األسواق واألداء االقظصادي(، 

 ومدى قدرة هذه الُشَعب على الظكّيف مع الظطّورات االجظماعية واالقظصادية وادلؤسساتية.
 

حةي احلةيف رعاية خاصة: حبكم أنّه يزاَول ابلقةب من الساحل ويسظخدم تقتنيات تقليدية ويسظحق الصيد الب
ويسظهدف أنواًعا مظعددة ويسظخدم رلموعة مظتنوعة من معّدات الصيد وطةق الصيد، وأحيااًن بسيطة نسبًيا، شلّا 

يقية للصيد البحةي احلةيف يف سبل غلعله نشاطًا حيوًًي ومظغيّ ةًا. وعلى الةغم من قلة الدراسات حول ادلساعلة احلق
العيش واالقظصاد الوطين، وهتناك اعًتاف إبمكانية إسهامها بشكل كبري يف احلفاظ على العمالة واألمن الغذائي. 
وابلظارل، ال يتنبغي اخظزال مصايد األمساك احلةفية يف نرم متنعزلة السظخةاج ادلوارد، بل غلب اعظبارها أنرمة 
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ًرا للخدمات مسظدامة. وقد يكون من ادلفيد جلب ادلزيد من اخلربة إذل الصيد البحةي مظكاملة ومظتنوعة ومصد
 .احلةيف ووضع بةانمج حبث خاص )السّيما بشأن انظقائية وفعالية معّدات الصيد وتةكيب ادلصايد، إخل(

والصيد ابلشباك  وقد تطّةق البحث يف ادلقام األول إذل دراسة الةهاانت البيولوجية لعملية الصيد بشباك اجلة
اجلةافة. ويبدو أّن الظغيريات اليت يعةفها اليوم قطاع مصايد األمساك دل تؤخذ يف االعظبار بشكل كاٍف عتند صياغة 

 .وتتنفيذ بةامج البحث ادلظعلقة ابلصيد البحةي احلةيف
  توصيف األساطيل حسب ادلهن وادلعّدات ادلستخدمة واألنواع ادلستهدفة،1ادلوضوع : 
  توصيف وقياس جهد الصيد البحري،2ادلوضوع : 
  رسم خرائط التوزيع ادلكاين لألساطيل،3ادلوضوع : 
  التفاعالت بني األساطيل ومستخدمي البحر اآلخرين.  4ادلوضوع : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : حمبيت انمىاسد انطبيعيت وتطىيشهب11انميذان

 
 تعزيز معرفة ادلوارد البيولوجية1احملور . 

 وربيني ادلعارف حول ادلوارد البيولوجية الغابيةجةد : 1ادلوضوع 
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 ربديد ادلوائل ورسم خةائطها لدراسة أنواع التنبااتت واحليواانت: 2ادلوضوع 
 احلفاظ على ادلوارد البيولوجية الغابية وتثميتنها: 3ادلوضوع 
 إعداد كظّيبات مةجعية خاصة ابدلوارد البيولوجية الغابية: 4ادلوضوع 
 

  ادلوارد البيولوجية: محاية 2احملور 
  تطوية تقتنيات احلفاظ على األصتناف ادلهددة ابالنقةاض:  1ادلوضوع 
  إنشاء نرام الةصد البيئي على مسظوى ادلتناطق األكثة حساسية: ادلتناطق احملمية : 2ادلوضوع

 وادلظتنزهات الوطتنية على وجه اخلصوص
  غريهاتطوية نرام محاية الوحدات اإلقليمية "ادلبلجئ" و : 3ادلوضوع ... 
  تعزيز اسًتاتيجية مكافحة حةائق الغاابت وتدابري االسظعادة بعد احلةائق4ادلوضوع : 

 
  التأثري )الضغوطات( على ادلوارد الطبيعية3احملور : 

  االسظثمارات العمومية واخلاصة يف الغاابت وأتثرياهتا على الظحّوالت االجظماعية.:1ادلوضوع 
  األنواع الظيارات ادلائيةادلخاطة البيئية وإدارهتا: الظلوث، الطمي، ادللوحة، تصاعد  :2ادلوضوع ،

 الغازية والعدوان البيولوجي.
  وضع اسًتاتيجيات للظكّيف مع الظغرّيات ادلتناخية.   : 3ادلوضوع 
  افحة.مكافحة الظصحة والظعةية ادلائية: دراسة وتقدية العمليات وتتنفيذ تقتنيات ادلك : 4ادلوضوع 

 
 
 
 
 
 
 

 تىميت االقتصبد انغببي :12انميذان 

 
  تثمني منتجات الغاابت والسهوب1احملور : 
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 ربديد قطع أراضي دائمة لدراسة ظلاذج ظلّو األنواع الغابية.: 1ادلوضوع 
الصغرية: الوقود احليوي والغاز  تثمني ادلتنظجات ادلظأتية من عملية إزالة التنبااتت والشجريات: 2ادلوضوع 

 احليوي واخلشب واألغصان اجملزأة...
 ربديد ورسم خةائط ادلتناطق الغتنية ابلعسل.: 3ادلوضوع 
البحث والظطوية فيما يظعلق ابألنواع ادلتنظجة للعسل: على سبيل ادلثال زيزيفوسلوتس، :4ادلوضوع 

 أوريغون...
ات الغابية غري اخلشبيةذات األعلية االقظصادية، مثل: تثمني وتطوية طةق إدارة ادلتنظج: 5ادلوضوع 

 متنظجات األوبونظيا. 
 تتنمية األنواع التنباتية ادلسظساغة واحلفاظ عليها يف السهوب.  : 6ادلوضوع 

 
 تثمني منتجات الغاابت والسهوب2احملور : 

 ربديد قطع أراضي دائمة لدراسة ظلاذج ظلّو األنواع الغابية. : 1ادلوضوع 
تثمني ادلتنظجات ادلظأتية من عملية إزالة التنبااتت والشجريات الصغرية: الوقود احليوي والغاز : 2ادلوضوع 

 احليوي واخلشب واألغصان اجملزأة...
 ربديد ورسم خةائط ادلتناطق الغتنية ابلعسل.: 3ادلوضوع 

 سلوتس، أوريغون...البحث والظطوية فيما يظعلق ابألنواع ادلتنظجة للعسل: على سبيل ادلثال زيزيفو 
تثمني وتطوية طةق إدارة ادلتنظجات الغابية غري اخلشبيةذات األعلية االقظصادية، مثل: : 4ادلوضوع 

 متنظجات األوبونظيا. 
 تتنمية األنواع التنباتية ادلسظساغة واحلفاظ عليها يف السهوب.  : 5ادلوضوع 

 
 االقتصاد والسياسة الفالحية3احملور : 
 حتسني تقنيات استغالل ادلمتلكات والسلع واخلدمات. 4احملور : 

تطوية تكتنولوجيات تثمني أخشاب األنواع الغابية ذات األعلية االقظصادية: حالة بلوط :1ادلوضوع 
 الزين وغريه. 

 تطوية طةق تقييم رحبية إنظاج التنرم البيئية الغابية والسهبية.: 2ادلوضوع 
 طةق تقييم خدمات التنرم البيئية الةئيسية.  تطوية: 3ادلوضوع 
 إدماج التنهج الظشاركي يف إدارة وتثمني سلع وخدمات التنرام البيئي.:4ادلوضوع 
 مساعلة الظكتنولوجيا احليوية يف تثمني ادلوارد الغابية.: 5ادلوضوع 
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 ملة. احلفاظ على األنواع الغابية السةيعة التنمّو وتطويةها يف ادلتناطق احملظ:6ادلوضوع 
 الظطوية والبحث يف طةق إدارة ادلتناطق الةعوية يف الغاابت.:7ادلوضوع 
 البحث يف السياحة البيئية يف ادلتناطق الغابية والسهبية.:8ادلوضوع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : كّميت انمىاسد انمبئيت وانحفبظ عهيهب13انميذان 

 تقييم وتقدير ادلوارد ادلائية1احملور : 
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 آاثر الظغرّيات ادلتناخية على ادلوارد ادلائية. : 2ادلوضوع 
 ظلذجة الظحويبلت ادلائية. : 3ادلوضوع 
 هطول األمطار )على سبيل ادلثال: تقتنيات الظجميع، إخل(.: 4ادلوضوع 
 ظلذجة طبقات ادلياه اجلوفية. : 5ادلوضوع 

 ادلياه العذبة ربت ادلاء.: 6ادلوضوع     
  ية: تعبئة ادلوارد ادلائ2احملور 

 ادلشاريع ادلائية.: 1ادلوضوع         
 ادلوارد ادلائية غري الظقليدية.: 2ادلوضوع 
 اسظصبلح واسظغبلل الفجارات. : 3ادلوضوع 
 موارد الطاقة احلةارية األرضية.   : 4ادلوضوع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : تسييش وجىدة انمىاسد انمبئيت وانحفبظ عهيهب14انميذان 
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 ادلوارد ادلائية : تسيري1احملور 

 اإلمدادات والشبكات.:2ادلوضوع 
 ادلشاريع وادلعاجلة والظثمني.:3ادلوضوع 
 الةّي والصةف. :4ادلوضوع 
 الطاقات ادلظجددة وادلوارد ادلائية. : 5ادلوضوع 

 
 : جودة ومحاية ادلوارد ادلائية2احملور 

 ادلياه والصحة العمومية.  : 1ادلوضوع      
 ادلعايري واجلودة. : 2ادلوضوع 
 تلوث ادلياه: 3ادلوضوع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : انجبوب انمؤسسبتي نهمىاسد انمبئيت15انميذان 



 37 البرنامج الوطني للبحث في األمن الغذائي

 

 
 إدارة وىندسة ادلياه1احملور : 

 الظسيري ادلظكامل ألنرمة ادلياه.:1ادلوضوع 
 األدوات ادلساعدة على صتنع القةار.:2ادلوضوع 
 فن إدارة ادلشاريع.: 3ادلوضوع 
 اقظصاد ادلياه.  :4ادلوضوع 

 
 الظتنريم: 2احملور 

 قانون ادلياه.:1ادلوضوع 
 ادلخاطة ادلظعلقة ابدلياه. :2ادلوضوع     

 الظشةيع والظتنريم. :3ادلوضوع 
 
  احلوكمة3احملور :. 
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 نتظرةاألاثر ادل .3
سلطط الظطوية ادلظعدد الستنوات اخلاص ابلربامج الوطتنية للبحث لظعزيز رؤية احلكومة يف رلال الظتنمية  جاء 

االقظصادية والتنمو، ابإلضافة إذل دعم طموح الباحثني والفاعلني االقظصاديني على العمل سوًًي لظوحيد أهدافهم من 
ظجيب هذا ادلخطط بصفة إغلابية ومتنسجمة ومظوازنة أجل أن تعود أبكثة فائدة شلكتنة على اجملظمع اجلزائةي. ويس

واألولوًيت االجظماعية من خبلل االسظتناد على مجلة من الظدابري والعتناصة ادلةتبطة دببادئ القانون الظوجيهي حول 
 البحث العلمي والظطوية الظكتنولوجي.

 الرزانمة .4
 مراحل سري العملية تواريخ مؤقتة

 الثانية للربامج الوطتنية للبحثالدعوة  عناإلعبلن  01/03/2022 الثالاثء
 عرب األرضيةاسظقبال ادلقًتحاتبداية  05/04/2022الثالاثء

على الساعة   21/05/2022السبت 
 د 00سا 23

 موعد انظهاء اسظقبال مقًتحات ادلشاريع.

 اخظظام الظقييم العلمي من قبل اخلرباء 31/08/2022ربعاءاأل
 نظائج اخلربة العلمية )الفحص األورل( تبليغ 01/09/2022اخلميس

 العلميتقدمي الطعون دلةحلة الفحص  11/09/2022إىل  02/09/2022من
 تبليغ نظائج الطعون 25/09/2022ابتداء من

الفحص التنهائي للمشاريع من قبل القطاعات والوزارات  06/11/2022إىل  16/10/2022من
 ادلعتنية

 التنهائيةتنظائج التبليغ 14/11/2022
 إمضاء عقود واتفاقيات البحث  06/11/2022إىل  15/11/22 من

الثالثة للربامج الوطتنية الدعوة  اإلعبلن عناإلعبلن ادلسبق 2022ديسمرب 
 للبحث
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 سري عملية تنفيذ الربامج الوطنية للبحث: .5

للبحث ربت إشةاف ادلديةية العامة  تظم عملية إطبلق الدعوة ومظابعة سري الظتنفيذ من قبل الوكاالت ادلوضوعاتية
للبحث العلمي والظطوية الظكتنولوجي وابلظتنسيق مع اللجان القطاعية ادلشًتكة لظتنسيق البحث والظطوية واليت تضم 

وخبلل هذه الفًتة يظم القيام حبملة ربسيسية عرب سلظلف وسائل االتصال، ال سيما اللقاءات اليت سلظلف الوزارات. 
تنية الظحاضة عن بعد والظجمعات اجلهوية اللظقاء ادلظعاملني االقظصاديني واالجظماعيني مع ذبةى عن طةيق تق

 الباحثني.

 تظم عملية انظقاء ادلشاريع عرب مةحلظني::مراحل فحص وانتقاء ادلشاريع .5.1

 تظضمن االنظقاء األورل من خبلل فحص جدوى ادلشةوع من قبل اخلرباء.: ادلرحلة األوىل

تظضمن االنظقاء التنهائي من خبلل فحص جدوى ادلشةوع وأعليظه من التناحية االقظصادية  الثانية واألخرية: ادلرحلة
 واالجظماعية، ويظم هذا االنظقاء من قبل الوزارات ذات الصلة. 

 :2احلد األقصى للمشاريع ادلتوقع قبوذلاللربامج الوطنية للبحث الثانية. 2.5

 50 الغذائيابلتنسبة لربانمج األمن  مشةوعا، 

وذبدر اإلشارة إذل أّن عملية انظقاء ادلشاريع ذبةي يف إطار تتنافسي، ويظم توزيعها تبعا دلواضيع البحث ادلقّةرة يف 
 . زلظوًيت الدعوة الةمسية

 . من إبمكانو االنضمام يف مشروع البحث ادلتعلق ابلدعوة؟5.3

  ،الباحثون الدائمون اجلزائةيون ابجلزائة وابخلارج 
 ،األساتذة الباحثون االسظشفائيون اجلامعيون اجلزائةيون ابلداخل واخلارج 
 ،األساتذة الباحثون اجلزائةيون ابلداخل واخلارج 
  + ستنوات جامعية على األقل مثل: 5شلثلي قطاعات التنشاط ادلخظلفة ابجلزائة ادلظحصلني على بكالورًي 

، طبيب سلظص، حامل شهادات ادلاجسظري والدكظوراه غري ادلوظفني يف سلك مهتندس دولة، ماسًت، طبيب
 ... الظعليم والبحث
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 ستشفائيني اجلامعيني أن يكونوا أعضاء ميثلون ألساتذة االال ينبغي لسلك األساتذة والباحثني الدائمني وا
 ادلؤسسات االقتصادية واالجتماعية. 

 ادلشاركة :. شروط 5.4

  يتنبغي أن تضم الًتكيبة البشةية لفةقة البحث عددا مظوازان بني الباحثني والكفاءات اليت ربوزها قطاعات
 التنشاط،

  إذل جانب توفة الكفاءة العلمية، يتنبغي أن تظوفة الكفاءة الظسيريية يف تصميم وتتنفيذ ادلشةوع وكذا يف تسيري
 فةقة البحث وصةف االعظمادات ادلالية ...

  يتنبغي أن تكون ادلشاريع ادلقًتحة ذات ظلط حبثي تتنموي، لذلك ال ؽلكن قبول أّي مشةوع دل يصل نضج
وال يطكن األخذ بعين االعتبار نضج الطظتوج الطقترح  .متنظوجه الظكتنولوجي إذل ادلسظوى الثالث على األقل

 على أساس الظضج العلطي فحسب.
 

 مراحل تصميم ادلشروع:

 PNR. مراحل تصميم مشروع حبث يف إطار 5.5

  ّإذل ادلبادرة لدى سلظلف ادلؤسسات  مدعوين، بظتنمية الببلد عظبارهم مواطتنني معتنينيالباحثني، اب إن
ابلبلد للوقوف على االحظياجات احلقيقية بغية تةمجظها يف مشاريع حبث وتطوية  االقظصاديةواالجظماعية

بعض ادلؤسسات لديها إشكاالت زلددة ،فلئلشارةو  وموجهة مباشةة لظلبية االنشغاالت اجملظمعية. مهيكلة
 وواضحة كما هو الشأن لدى قطاع ادلوارد ادلائية والطاقة والصحة...

  عتنها من قبل بلحظياجات ادلعرّب لطار الربامج الوطتنية للبحث تبعا إيظم تصتنيف مشةوع البحث يف 
نشغال ػلظاج إذل احلل،كما تعد ا إشكالية البحث عن ، على أن تعرّب الجظماعياالقظصاديواالشةيك 

 جظماعي.قظصادي واالاحللول والتنظائج ادلظوقعة مطابقة دلطالب الشةيك اال
  ات سدلظاحة لدى ادلؤسالكربى اخبلل تصميم ادلشةوع، يتنبغي األخذ ابحلسبان توفة اذلياكل والظجهيزات

صة للمشةوع هي ميزانية ادليزانية ادلخصّ  خةى على ادلسظوى الوطين ألنّ ات األسالشةيكة وكذا ادلؤس
 تسيري.
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  يتنبغي على أعضاء ادلشةوع دراسة كل الظدابري ادلظعلقة جبدوى ادلشةوع وانسجامه مع الفًتة احملددة للظتنفيذ
 . شهةا( 36)
  مارة اليت تشهد من خبلذلا سظاال دبلءعظبارها صاحبة ادلشةوع اب االجظماعيةو  االقظصاديةتلظزم ادلؤسسة

تتنفيذ ادلشةوع يدخل ضمن بةانمج نشاطاهتا  ادلشةوع يةمي إذل االسظجابة الحظياجاهتا، كما أنّ  أبنّ 
 .هوتعمل على إصلاح

 مؤسسات الظعليم والظكوين والبحث ابعظبارها مؤسسات توطني ادلشاريع ال سيما بظوطني ميزانية  تلظزم
 ادلشاريع.

 عضاء مع ربديد ادلهام بدقة األربديد سلظلف نشاطات وأعمال ادلشةوع بوضوح وتوزيعها على كل  يتنبغي
 الظقييم الستنوي لؤلعمال يظم فةدًي، وعلى أساس هذا الظقييم الفةدي سبتنح ادلكافأة الستنوية. ألنّ 

 5.6: تقدمي ادلشاريع  . 
  ادلتنصة . ويةسل ادلشةوع عرب 21/05/2022إىل غاية  2022 أفريلشهة  خبلل يظم تقدمي ادلشاريع

م ضادلخصصة للمشةوع واليت ت االسظمارةفقةات  لءحًتام ماب  www.pnr.dgrsdt.dz الةقمية
 العتناصة األساسية الظالية: 

 :الشق األول: التعريف ابدلشروع 
 .تنه ادلشةوع.مع ضةورة ربديد مسظوى نضج ادلتنظوج ادلقًتح الذي يتنطلق م   معلومات عامة حول ادلشةوع  

 .مدخل يظضمن عةض حال عن ادلشةوع والدوافع واألهداف   
   ادلتنهجية ادلعظمدة.  

  االجظماعيو االقظصادي  التنظائج ادلظوقعة وآاثرها مع ربديد الشةيك.  
 .مةاجع األعمال   

 .الةزانمة وتوزيع ادلهام   

  الشق الثاين:التعريف ابلفرقة وقدرهتا على تنفيذ ادلشروع وتوزيع النشاطاتوادلهام على
 األعضاء 
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   الظعةيف حبامل ادلشةوع )ابحث أو شةيك(.
   الظعةيف ابلباحثني األعضاء ادلتنظمني إذل ادلشةوع.

.االجظماعيو االقظصاديلقطاع ل  الظعةيف ابألعضاء ادلمثلني   
ويظوزعون  يظقاضون ادلكافأة، أساسيني على األكثة ( أعضاء6تشمل الًتكيبة البشةية لفةقة البحث ): مالحظة

 ابلظوازن بني سلك الباحثيتنواألعضاء الظابعني دلؤسسات التنشاط ادلخظلفة للمجظمع االقظصادي واالجظماعي،
 3+3يكون الظوزيع ابلظساوي:  6مثال: إذا كان العدد االمجارل لؤلعضاء األساسيني هو 

 3+2أو  2+3الظوزيع ابلظساوي: يكون  5إذا كان العدد االمجارل لؤلعضاء األساسيني هو 
 2+2يكون الظوزيع ابلظساوي:  4إذا كان العدد االمجارل لؤلعضاء األساسيني هو 

 معنيني ابدلكافأة. فهم ليسوامشاركني يف إصلاح ادلشروع آخرين ويف حالة وجود أعضاء 
 

ادلؤسسات ادلعتنية ابدلشةوع يتنبغي ربديد اذلياكل والظجهيزات الكربى ادلظاحة على مسظوى  الوسائل ادلادية:
 .وادلؤسسات األخةى على ادلسظوى الوطين

 مليون ديتنارجزائةي يظم صةفها بتناءً  5    لمشةوع هي ميزانية تسيري تقدر بلة صادليزانية ادلخص :تكلفة ادلشروع
 .على بعض الفقةات احملددة

 يتم ملء ادليزانية ادلخصصة للشطر األول فقط.

( 2500 000 .00)أي ℅ 50ـ الشطر األول:   
( 1250 000 .00) أي℅  25ـ الشطر الثاين:   

( 1250 000 .00) أي℅  25ـ الشطر الثالث:   
 مكافأة أعضاء ادلشروع :

االسظشفائيون و  يسظفيد من ادلكافأة الباحثون الدائمون اجلزائةيون ابلداخل واخلارج وكذا األساتذة الباحثون
الدين ؽلارسون كما يسظفيد من ادلكافأة إطارات سلظلف قطاعات التنشاط . واخلارجاجلامعيون اجلزائةيون ابلداخل 

ادلتنظمني إذل على األقلسنوات جامعية  5بكالوراي +ابجلزائة ادلظحصلني على وظائفهم فعليا يف القطاعات ادلعتنية 
 ادلشةوع كأعضاء.وتدفع ادلكافأةالستنوية كما يلي:
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أشهة. 06هاء نظامن ادلكافأة الستنوية بعد ℅ 25    
الستنوية. ةحصيللمن ادلكافأة الستنوية بعد تقييم فةدي إغلا/ي ل℅ 75    

 التزام ادلؤسسات ادلعنية ابدلشروع :
.ذج )...(و   شهادة توطني ادلشةوع حسب التنم  

.  حسب التنموذج )...(ادلؤسسة أو ادلؤسسات الشةيكة   الظزام   

 قرار اإلنشاء:

. ولذلك، فبلبد من لدى مؤسسة الظوطني االعظمادات ادلالية ابسم فةقة ادلشةوعبعد قبول ادلشةوع يظم صب 
 . الظوطني للمشةوعالظدقيق يف اخظيار مؤسسة 
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 واالنتقاء معايري الفحص .6

 معايير الفحص العلمي للمشروع من قبل الخبراء: .1

 

لعالمة الممنوحةا  المعايـــــــير 

[5] [4] [3] [2] [1] 

الخاصة  الدعوةموضوع المختار فً محتوى بالنظر إلىالمدى تناسب المشروع .1     

 بالمشاريع

 التزامالشرٌكاالجتماعٌواالقتصادي. 2     

 ونجاعتهاكمقترححللمطلب اجتماعٌواقتصاديالقيمة العلمية للمشروع . 3     

 .(..صالحٌةالتصمٌم، اختٌارالتقنٌاتالمقاربات، )المنهجية .4     
 

 المهاراتالعلمٌةللمشاركٌنفٌالمشروعوجودةالفرٌقوتماسكبنٌتهالمؤسسٌة. 5     

 (برنامجالعمل،الجدواللزمنً،العماللمشترك) الجدوى. 6     

 والمادٌة والمالٌة اإلمكانات البشرية.7     
[11] [4] [3] [2] [1] 

 

[8] [4] [3] [2] [1] 
 

[6] [4] [3] [2] [1] 
 

[4] [4] [3] [2] [1] 
 

[2] [4] [3] [2] [1] 
 

 المعايـــــــير

 تسليم المشروع وتثمينه وآثاره االجتماعية واالقتصادية. 8     

 45انمجمىع انمحصم......../ 
 
 
 

 . معاييراستبعادالمشروع:2

 3/5إذاكانتنقطة الفحصأقلمن: مدىتناسبالمشروعبالنظر إلى الموضوع المختارفٌالدعوة. 1

.ٌتمرفضالمشروع ،  

 ، ٌتم رفض المشروع. 3 أقلمن (TRL) إذاكانمستوىالنضجالتكنولوجٌللمنتوج. 2

 .إذاكانالمشروعالٌستجٌبالنشغاالتإحدىالمؤسساتاالقتصادٌةواالجتماعٌةالشرٌكة،ٌتمرفضالمشروع. 3

تعداد األعضاء الباحثٌن الدائمٌن أو األساتذة الباحثٌن أو األساتذة  إذاكانت تشكٌلةالفرقةغٌرمتوازنةبٌن. 4

 ٌتمرفضالمشروع.واالجتماعي،الباحثٌن االستشفائٌٌن الجامعٌٌن واألعضاءالذٌن ٌمثلونالقطاعاالقتصادي

 

 

 االنتقاء النهائي للمشروع: .3
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 :المعنية ا لقطاعاتما بينمعايير 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 -

 

 لالتصال:   

  ..ادلديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

021.27.98.80 . 
 pnr.dgrsdt.dz:ادلتنصة االلكًتونية

 الصحة وعلوم األحياءالوكالة الموضوعاتية للبحث في 
 www.Atrss.dz 

 
 
 
 

 

نجمهىسيــت انجضائشيــت انذيمقشاطيــت انشعبيـــتا  
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وصاسة انتعهيــم انعبنــي و انبحــث انعهمــي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 المديريـة العامـة للبحـث العلمـي و التطويــر التكنولوجــي
Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique  

 
 

 لدى مؤسسة تعليم وتكوين عاليين أو مؤسسة بحث معتمدةشهادة توطين الطشروع

 أنا الممضي أسفله:
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 رئيس المؤسسة:

 

 

 أشهد أن المشروع الموسوم ب:

 

 

 قد تم تقديمه تحت وصاية*

 

 

 بطوافقتظا.

وفق التشريعات سارية المفعهل. لضمان نجاح المشروعاستعدادنا  مهافقتنا على تهطين المشروع بمؤسستنا ونؤكد نؤكدو نشهد   

 

 ب..………….........…………في……………........……………

 

مؤسسةالمصادقة رئيس  
 
 
 
  
 
 
 
 

 أركش انمؤسست انتي ستىطه ميضاويت انمششوع.
 
 
 
 

نجمهىسيــت انجضائشيــت انذيمقشاطيــت انشعبيـــتا  
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وصاسة انتعهيــم انعبنــي و انبحــث انعهمــي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 المديريـة العامـة للبحـث العلمـي و التطويــر التكنولوجــي
 Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique  

 

 

 حاملة المشروعشهادة الطؤسسة أو الطؤسسات االقتصادية واالجتطاعية
سسةالمؤ  

 العنوان
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 أنا الممضي أسفله:

 

 رئيس مؤسسة 

 
بحث بعنهان:ال مشروعأصرح أن إشكالية   

 

 

 
 قد تم اقتراحه من قبل مؤسستنا

 
 وأن النتائج المنتظرة تساهم في حل انشغاالت المؤسسة

 
 
 

 ب……….………………………………  في     ..………………………

مؤسسةالمصادقة رئيس  

 

 

 
 اقتصبديت واجتمبعيت مشبسكت في انمششوع يتم تخصيص نكم مؤسست استمبسة مه هزا انىىع وفي حبنت وجىد عذة مؤسسبث

 
 
 

 

 
 


