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ــمقدم  :ةـــ

 

ادلعدل، وادلتضمن  2355ديسمرب سنة  33ادلؤرّخ يف  25-55من القانون رقم  53تطبيقا ألحكام ادلادة 

 5ادلؤرخ يف  89-25القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يهدف ادلرسوم التنفيذي رقم 

 الربامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لتنفيذإىل وضع سلطط تطوير متعدد السنوات  2325مارس 

 :يتكما أي  احملددةذات األولوية الثالثة وير التكنولوجي الربامج الوطنية للبحث العلمي والتطلتنفيذ 

  للبحث حول األمن الغذائي الوطينالربانمج،  

  للبحث حول صحة ادلواطن الوطينالربانمج، 

  للبحث حول األمن الطاقوي الوطينالربانمج . 

 وكذلك واحملتوى األىداف ،ادلواطن صحة حولابلربانمج الوطين للبحث يتضمن ىذا الدليل ادلعلومات ادلتعلقة 

  .ادلتوقع التأثري
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    برنايج انبحث حىل صحت انًىاطنأهداف  .1
الت االعتالل والوفيات ( تقليص العبء ادلزدوج دلعدّ أيربز الوضع الصحي للجزائر التحدايت الرئيسية التالية: 

 تقليص عبء( ببسبب االنتقال الوابئي من خالل االىتمام ابلوقاية والرعاية والبحث وادلراقبة، 

الصحة ببعدىا  رقية( تتاألمراض ادلتنقلة وأمراض النساء وأمراض فرتة ما قبل وما بعد الوالدة، 

حتدايت التحول  رفع( جعالج صحي منصف وفّعال ونوعي،  ضمان( ، ثادلتعدد القطاعات

( حغرايف الذي يتمّيز ابلشيووخة السريعة للسكان والذي ترافقو زايدة يف عدد الوالدات، الدمي

األوبئة واألمراض ادلستجدة أو تلك اليت تظهر من جديد ذات نسبة خطورة فعالة ضد مواجهة 

( التكّيف مع ادلتطلبات اجلديدة للوقاية من األمراض خطار جهاز ادلراقبة الصحية، إة يف متغريّ 

كافحتها مبقتضى اللوائح الصحية الدولية اجلديدة )ادلصدر: منظمة الصحة العادلية، ماي وم

2356.)    

 برانمج البحث حول صحة املواطن .2
 وتتمخص ميادين ومحاور ىذا البرنامج فيما يأتي:

 : األمراض غير المتنقمة واألمراض المتنقمة والمخاطر البيئية.  الخرائطيةوالوضعية .أ

األ .ب الوقاية، ) الرئوية، السرطان أمراض القمب واألوعية الدموية والقصبات المتنقمة:مراضغير

 االضطرابات العصبية واألعصاب الوعائيةأمراض ، أمراض الغدد الصماء، (الكشف  والتكفل

والعمى وضعف  واألسنان العصبية، أمراض االلتياب والمناعة الذاتية، صحة الفم واالضطرابات

 ،البصر
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 ة: األمراض المستجدة )البحث االستشرافي لمكشف عن العوامل المعدية الناشئ المتنقمةاألمراض . ث

عمى غرار الفيروسات، البكتيريا، الطفيميات والفطريات( واألمراض التي عاودت الظيور ودراستيا 

 . )ظيور العدوى التي تم القضاء عمييا(، السل، النظافة االستشفائية والعدوى المرتبطة بالعالج

 . اإلنسان صحة عمى البيئية التأثيرات ،البيولوجي التنوع عمى البيئية التأثيرات :البيئيةالتأثيرات .ث

 التسيير البيئية؛ المخاطر تقييم الحيوي؛ والرصد البيئية الجودة: البيئيوالتسييرالمخاطرتقييم .ج

 . البيئي

والجنين، طب األورام عند األطفال، صحة األم، طب حديثي الوالدة وطب األم : صحةاألموالطفل .ح

 . األمراض الوراثية واأليضية، نمو الطفل

الديموغرافي .خ والنمو : إمكانية اإلنجاب، الخصوبة، الزواج ، تباعد الوالدات )التنظيم السكان

  .األسري(، اليجرة، سّن اليأس

لدىالساكنة .د الرفاىية االجتماعية ، التبعية، المسّنين: تطوير عمم الشيخوخة )صحة الشيخوخة

    . ...(والعائمية، الحالة النفسية

؛ المخاطر المتعمقة جراثيمالسموم والعدوى و  ةوالكيميائي ةالفيزيائي عدوى : الغذيةلألاألمنالصحي .ذ

 .ئيةمراض الغذااألالتغذية و  ،القذرة باستخدام المبيدات والمياه

  . واإلدمان، العالج النفسي: التوحد، حاالت االكتئاب، المراىقة الصحةالعقمية .ر

المستشفيات .ز في خطر : النظافة والمحيط االستشفائي، األمراض المرتبطة بالعالج، النظافة

             . بيولوجيةسوائل الاللدم و با المرتبطة الحوادث

العالقة بين  : العقرب ومحيطو الحيوي، سوسيولوجيةلدغاتالعقاربواألمراضالحيوانيةالمنشأ .س

 . األمراض الحيوانية المنشأم العقربي، م العقربي واألدوية المضادة لمتسمّ العقرب والمواطن، التسمّ 
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األدوية .ش : عمم السموم الدوائية، التكافؤ الحيوي، عمم األدوية السريرية، األخطاء الدوائية، عمم

 .العالج باألعشاب والطب التقميدي

الخاليا التي يتبرع  زرع األعضاء التي تنزع من الجثث، زرع األعضاء أو :نقلوزرعاألعضاءص.

 .بيا األحياء، تطوير زرع األعضاء الحيوية

: الصحة اإللكترونية، المحاكاة الرقمية في الصحة، الممف اإللكتروني لممريض، الرقمنةوالصحةض.

رقمنة: الممارسات الجيدة، تطوير تأثير الرقمنة عمى مجال الصحة، التطبيب عن بعد، الروبوتيك، ال

أرضية لمتطبيب عن بعد حول السحاب اإللكتروني وتطوير التطبيب عن بعد لفائدة سكان الجنوب 

  . واليضاب العميا

 الصحة:ط. في الجودة واألمن والتقييس االستشفائي، تنظيم  اقتصاد الصحة والمناجمنت، التسيير

، التعاقد، االستشفاء المنزلي، مسار العالج، اليندسة االستشفائية، التغطية الصحية في االستعجاالت

  .العالج، أمن المرضى عروضالجزائر، 

اإلنسانالبيوتكنولوجيا . ظ تطوير أدوات التشخيص الجزيئية ومراقبة  ،: التوصيف الجزيئيوصحة

 الدم االصطناعي. الجودة؛

 تنظرر األاثر امل .3
التطوير ادلتعدد السنوات اخلاص ابلربامج الوطنية للبحث لتعزيز رؤية احلكومة يف رلال التنمية جاء سلطط  

االقتصادية والنمو، ابإلضافة إىل دعم طموح الباحثني والفاعلني االقتصاديني على العمل سواًي لتوحيد أىدافهم من 
ذا ادلوطط بصفة إجيابية ومنسجمة ومتوازنة أجل أن تعود أبكثر فائدة شلكنة على اجملتمع اجلزائري. ويستجيب ى

واألولوايت االجتماعية من خالل االستناد على مجلة من التدابري والعناصر ادلرتبطة مببادئ القانون التوجيهي حول 
 البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
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 الرزانمة .4

 

 سري عملية تتنفيذ الربامج الوطتنية للبحث .5
للبحث حتت إشراف ادلديرية العامة  تتم عملية إطالق الدعوة ومتابعة سري التنفيذ من قبل الوكاالت ادلوضوعاتية

للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وابلتنسيق مع اللجان القطاعية ادلشرتكة لتنسيق البحث والتطوير واليت تضم 
 سلتلف الوزارات.   

 تتم عملية انتقاء ادلشاريع عرب مرحلتني: يراحم فحص وانتقاء انًشاريع: .1.1

 األويل من خالل فحص جدوى ادلشروع من قبل اخلرباء.تتضمن االنتقاء : المرحمةاألولى

 مراحل سري العملية تواريخ مؤقظة
 ادلسبقة األوىلنشر الدعوة  11/02/2021اخلميس 
 نشر الدعوة ادلسبقة الثانية 06/04/2021الثالاثء 
 نشر الدعوة الرمسية مع دفرت الشروط 08/05/2021السبت 
 عرب األرضية استقبال ادلقرتحات 20/05/2021اخلميس 
على الساعة   10/07/2021السبت 

 د 00سا 23
 موعد انتهاء استقبال مقرتحات ادلشاريع.

 اختتام التقييم العلمي من قبل اخلرباء 08/08/2021األحد 
 تبليغ نتائج اخلربة العلمية )الفحص األويل( 20/08/2021اجلمعة 

 تقدمي الطعون دلرحلة الفحص األويل 01/09/2021إىل  21/08/2021من 
 تبليغ نتائج الطعون 15/09/2021ابظداء من 

للمشاريع من قبل القطاعات والوزارات  الفحص النهائي 14/10/2021إىل  01/09/2021من 
 ادلعنية

إمضاء عقود الربامج بني ادلديرية العامة للبحث وادلؤسسات  02/11/2021
 ادلوطّنة للمشاريع 

 إمضاء عقود واتفاقيات البحث وانطالق تنفيذ ادلشاريع 15/11/2021الثالاثء 
 2322اإلعالن ادلسبق عن الربامج الثالث لسنة  2021ديسمرب 
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تتضمن االنتقاء النهائي من خالل فحص جدوى ادلشروع وأمهيتو من الناحية  المرحمةالثانيةواألخيرة:
 االقتصادية واالجتماعية، ويتم ىذا االنتقاء من قبل الوزارات ذات الصلة. 

  :0202بالنسبةلسنة. عدد انًشاريع انًقبىنت: 2.5

 53 طاقويمشروعا ابلنسبة لربانمج األمن ال، 

وجتدر اإلشارة إىل أّن عملية انتقاء ادلشاريع جتري يف إطار تنافسي، ويتم توزيعها تبعا دلواضيع البحث ادلقّررة يف 
 . زلتوايت الدعوة الرمسية

 . ين بئيكانه االنضًاو في يشروع انبحث انًتعهق باندعىة؟ 5.3

  ،الباحثون الدائمون اجلزائريون ابجلزائر وابخلارج 
 ،األساتذة الباحثون االستشفائيون اجلامعيون اجلزائريون ابلداخل واخلارج 
 ،األساتذة الباحثون اجلزائريون ابلداخل واخلارج 
  + سنوات جامعية على األقل مثل: 5شلثلي قطاعات النشاط ادلوتلفة ابجلزائر ادلتحصلني على بكالوراي 

 مهندس دولة، ماسرت، طبيب... 

 : . شروط انًشاركت5.4

  ينبغي أن تضم الرتكيبة البشرية لفرقة البحث عددا متوازان بني الباحثني والكفاءات اليت حتوزىا قطاعات
 النشاط،

 إىل جانب توفر الكفاءة العلمية، ينبغي أن تتوفر الكفاءة التسيريية يف تصميم وتنفيذ ادلشروع وكذا يف تسيري 
 فرقة البحث وصرف االعتمادات ادلالية ...

  ينبغي أن تكون ادلشاريع ادلقرتحة ذات منط حبثي تنموي، لذلك ال ميكن قبول أّي مشروع مل يصل نضج
 .منتوجو التكنولوجي إىل ادلستوى الثالث على األقل
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 مراحلتصميمالمشروع:

 PNRبحث في إطار  يراحم تصًيى يشروع. 5.5

  ّإىل ادلبادرة لدى سلتلف ادلؤسسات  مدعوين، بتنمية البالد عتبارىم مواطنني معنينيالباحثني، اب إن
ابلبلد للوقوف على االحتياجات احلقيقية بغية ترمجتها يف مشاريع حبث وتطوير  واالجتماعية االقتصادية

ات لديها إشكاالت زلددة بعض ادلؤسسف ،لإلشارةو  مهيكلة وموجهة مباشرة لتلبية االنشغاالت اجملتمعية.
 وواضحة كما ىو الشأن لدى قطاع ادلوارد ادلائية والطاقة والصحة...

   عنها من قبل الحتياجات ادلعرّب لطار الربامج الوطنية للبحث تبعا إيتم تصنيف مشروع البحث يف 
كما تعد  نشغال حيتاج إىل احلل،ا إشكالية البحث عن ، على أن تعرّب واالجتماعي االقتصاديالشريك 

   جتماعي.قتصادي واالاحللول والنتائج ادلتوقعة مطابقة دلطالب الشريك اال
  ات سدلتاحة لدى ادلؤسالكربى اخالل تصميم ادلشروع، ينبغي األخذ ابحلسبان توفر اذلياكل والتجهيزات

ميزانية صة للمشروع ىي ادليزانية ادلوصّ  ات األخرى على ادلستوى الوطين ألنّ سالشريكة وكذا ادلؤس
 تسيري.

  ينبغي على أعضاء ادلشروع دراسة كل التدابري ادلتعلقة جبدوى ادلشروع وانسجامو مع الفرتة احملددة للتنفيذ
  . شهرا( 36)
  ستمارة اليت تشهد من خالذلا اال مبلءعتبارىا صاحبة ادلشروع اب االجتماعيةو  االقتصاديةتلتزم ادلؤسسة

تنفيذ ادلشروع يدخل ضمن برانمج نشاطاهتا  الحتياجاهتا، كما أنّ ادلشروع يرمي إىل االستجابة  أبنّ 
  .ووتعمل على إصلاح

  عضاء مع حتديد ادلهام بدقة األينبغي حتديد سلتلف نشاطات وأعمال ادلشروع بوضوح وتوزيعها على كل
   التقييم السنوي لألعمال يتم فرداي، وعلى أساس ىذا التقييم الفردي متنح ادلكافأة السنوية. ألنّ 

 تقديى انًشاريع : . 5.6

 لءحرتام م. ويرسل ادلشروع عرب اخلط اب2021ماي لدعوة خالل شهر ليتم تقدمي ادلشاريع بعد ادلوعد الرمسي 
 م العناصر األساسية التالية: ضادلوصصة للمشروع واليت ت االستمارةفقرات 

 الشق األول: الظعريف ابملشروع
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 ـ معلومات عامة حول ادلشروع.
 ـ مدخل يتضمن عرض حال عن ادلشروع والدوافع واألىداف.

  .ادلنهجية ادلعتمدةـ 
  .االجتماعيو  االقتصاديـ النتائج ادلتوقعة وآاثرىا مع حتديد الشريك 

  ـ مراجع األعمال.
   وزيع ادلهام.ـ الرزانمة وت

الشق الثاين: الظعريف ابلفرقة وقدرهتا على تتنفيذ املشروع وتوزيع التنشاطات واملهام 
 على األعضاء 

 ـ التعريف حبامل ادلشروع )ابحث أو شريك(.
  ـ التعريف ابلباحثني األعضاء ادلنتمني إىل ادلشروع.

.االجتماعيو  االقتصاديلقطاع لـ التعريف ابألعضاء ادلمثلني   
  

آخرين ( أعضاء يتقاضون ادلكافأة، ويف حالة وجود أعضاء 6تشمل الرتكيبة البشرية لفرقة البحث ): مالحرة
 معنيني ابدلكافأة. فهم ليسوامشاركني يف إصلاح ادلشروع 

 

ينبغي حتديد اذلياكل والتجهيزات الكربى ادلتاحة على مستوى ادلؤسسات ادلعنية ابدلشروع  الوسائل املادية:
  .وادلؤسسات األخرى على ادلستوى الوطين

 جزائري يتم صرفها بناءً  مليون دينار 5 ـــلمشروع ىي ميزانية تسيري تقدر بلة صادليزانية ادلوص :تكلفة املشروع
طار الصندوق الوطين للبحث العلمي والتطوير إنة النفقات ادلعمول هبا يف على بعض الفقرات احملددة يف مدوّ 

  يت:  كاآلادليزانية   توزيع ىذهويتم ، التكنولوجي

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

( 1250 000 .00) أي℅  25ـ الشطر الثالث:   
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 مكافأ  أعضاء املشروع: 

االستشفائيون و  الباحثون يستفيد من ادلكافأة الباحثون الدائمون اجلزائريون ابلداخل واخلارج وكذا األساتذة
كما يستفيد من ادلكافأة إطارات سلتلف قطاعات النشاط ابجلزائر . اجلامعيون اجلزائريون ابلداخل واخلارج

  السنوية كما يلي: وتدفع ادلكافأة سنوات جامعية ادلنتمني إىل ادلشروع كأعضاء. 5ادلتحصلني على بكالوراي +

  أشهر. 36هاء نتامن ادلكافأة السنوية بعد  ℅ 25ـ 
  السنوية. ةحصيللمن ادلكافأة السنوية بعد تقييم فردي إجيايب ل ℅ 75ـ 

  الظزام املؤسسات املعتنية ابملشروع :
.ذج )...(و ـ شهادة توطني ادلشروع حسب النم  

.  حسب النموذج )...( االجتماعيو  االقتصاديـ التزام الشريك   
  قرار اإلنشاء:

بعد قبول ادلشروع يتم إنشار فرقة البحث اخلاصة مبؤسسة إحلاق ادلشروع بقرار وزاري. ويتم صب االعتمادات 
 ادلالية ابسم فرقة ادلشروع. ولذلك، فالبد من التدقيق يف اختيار مؤسسة اإلحلاق. 

 واالنظقاء معايري الفحص  .6
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 األولً االنتقاءمرحلة 

 الخبراءمعاٌٌر الفحص العلمً للمشروع من قبل 

 معاٌٌر عامة
I. مدى تناسب المشروع مع االستشارة الخاصة بالمشاريع 

II. ﴾ ... القيمة العلمية للمشروع ﴿ الموضوع، األهداف ، اإلجراءات، النتائج و اآلثار المرتقبة 

III.  ،المصادر...﴾انتقاء ، اختيار األرضيةالمنهجية ﴿المقاربات   
 

IV. تهانسجام تركيباومدى  ، نوعية الفرقةلمؤهالت العلمية للمشاركين في المشروع 

VI. اإلمكانات البشرية.  

 المشروع
 .أهمٌة الحلول المقترحة1

 الجتماعً واالقتصادي للمشارٌعا .أهمٌة التحوٌل والتثمٌن2

 .آثار المشروع على تقل الخبرة االجتماعٌة واالقتصادٌة.3

 (المؤسسات وإشراك الباحثٌن.أهمٌة ونجاعة الشراكة بٌن أعضاء الفرقة )التعاون بٌن 4

 . توفر مستوى نضج المنتوج )االنطالق من المستوى الثالث على األقل(5

 تنظٌم المشروع
 . انسجام تركٌبة فرقة البحث وتفر التعداد المتوازن بٌن الباحثٌن وممثلً القطاع المستعمل6

 تصمٌم إشكالٌة المشروع من قبل القطاع المستعمل. تم 7

 تم إعداد المشروع بالشراكة بٌن القطاع المستعمل والباحثٌن .8

 توزٌع المهام على أعضاء المشروع تم بوضوح  9. 

 يتوفر الفريق على التجهيزات الالزمة إلنجاز المشروع 10.

 النتٌجة:

         مرفوض                                                مقبول

 



المواطن صحة حولالبرنامج الوطنً للبحث   13 

 

 االنتقاء النهائً للمشروع

 

 معاٌٌر القبول النهائً للمشروع من قبل اللجنة القطاعٌة المشتركة المعنٌة

 أثر المشروع على التنمٌة، -

 أهمٌة المنتوج، -

 جدوى الحلول المقترحة، -

 المقترح وانشغاالت القطاع االقتصادي واالجتماعً.االنسجام الضروري بٌن المنتوج  -

   

 لالتصال:   

   .املديرية العامة للبحث العلمي والظطوير الظكتنولوجي

325.27.78.86.  

325.27.98.83 . 
 pnr2021@dgrsdt.dzالربيد اإللكرتوين:

        

 الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة

 www.Atrss.dz 
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نجًهىريــت انجسائريــت انديًقراطيــت انشعبيـــتا  
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وزارة انتعهيــى انعانــي و انبحــث انعهًــي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

  التكنولوجــًالمدٌرٌـة العامـة للبحـث العلمـً و التطوٌــر 
 Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique  

 
 

 شهادةتوطينالمشروع 

  أنا الممضي أسفمو:

 

 رئيس المؤسسة:

 

 

 أشهد أن المشروع الموسوم ب:

 

 

 قد تم تقدٌمه تحت وصاٌة*

 

 

 بموافقتنا.

وفق التشريعات سارية المفعول. لضمان نجاح المشروعاستعدادنا  موافقتنا عمى توطين المشروع بمؤسستنا ونؤكد نؤكدو نشيد           

 

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

 

 
 
 
 
  مصادقة رئٌس مؤسسة إلحاق المشروع
 
 
 
 

  ي انًشروع أذكر انًؤسست انتي ستىطن ييسانيت انًشروع.أذكر يؤسست تىطين انًشروع، وفي حانت وجىد عدة يؤسساث يشاركت ف
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نجًهىريــت انجسائريــت انديًقراطيــت انشعبيـــتا    
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وزارة انتعهيــى انعانــي و انبحــث انعهًــي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

  المدٌرٌـة العامـة للبحـث العلمـً و التطوٌــر التكنولوجــً
 Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique  

 

 

 شهادةالمؤسسةاالقتصاديةواالجتماعية 
سسةالمؤ  

 العنوان
 
 

 أنا الممضي أسفمو:
 

 رئيس مؤسسة 

 
بحث بعنوان:ال مشروعأصرح أن إشكالية   

 

 

 
 قد تم اقتراحو من قبل مؤسستنا

 
 وأن النتائج المنتظرة تساىم في حل انشغاالت المؤسسة

 
 
 

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

 

 

 مصادقة رئٌس مؤسسة إلحاق المشروع

 

 
 


