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 :ةـــــمقدم

املعدل، واملتضمن  2105ديسمرب سنة  31املؤرّخ يف  20-05من القانون رقم  03تطبيقا ألحكام املادة 
 0املؤرخ يف  89-20القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يهدف املرسوم التنفيذي رقم 

 الربامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لتنفيذإىل وضع خمطط تطوير متعدد السنوات  2120مارس 
 :أيتكما ي  احملددةذات األولوية الثالثة وير التكنولوجي الربامج الوطنية للبحث العلمي والتطلتنفيذ 
  للبحث حول األمن الغذائي الوطينالربنامج،  
  للبحث حول صحة املواطن الوطينالربنامج، 
  للبحث حول األمن الطاقوي الوطينالربنامج . 

 وكذلك واحملتوى هدافاأل يتضمن هذا الدليل املعلومات املتعلقة بالربنامج الوطين للبحث يف األمن الغذائي،
  .املتوقع التأثري

 الغذائي األمن برنامجأهداف  .1

  أهدافهتتمثل و  ،األمن الغذائي مع خمطط عمل احلكومةالوطين للبحث حول يتماشى هذا الربنامج 
 :يف االسرتاتيجية

 امليزان  ترسيخ سياسة زراعية مستدامة من شأهنا تعزيز األمن الغذائي للبلد وتقليص االختالل احلاصل يف
 ،يف تنويع االقتصاد الوطين ةمهاساملالتجاري للمنتجات الزراعية األساسية و 

  مساحة األراضي الزراعيةوتوسيع  الفالحيةي الوطين من خالل محاية األراضي فالحرفع مردود املنتوج ال 
 ،جديدة ياستصالح أراض عن طريق

  تقليص واردات املنتجات الزراعية والغذائية األساسية، 
  والصناعات الغذائية الفالحةيف جمال  تطوير املقاوالتية، 
  والتحكم يف تقنيات التجفيف على نطاق واسع، واليت تعد  املنتجات احلد من التبذير وعدم استغالل

 حمرًكا قويًا لتطوير املزارع الصغرية واملتوسطة،
  املكننة الفالحية وترقية حكامتهاية و فالحعصرنة اإلدارة ال، 
  إنتاج الربوتينات احليوانية والنباتية،زيادة   
 وتربية املائيات،سائل الصيد واالستخدام األمثل لو تطوير ال 
 تكثيف أنظمة اإلنتاج وتكييفها،        
 ،تطوير املعارف يف جمال ديناميكية األنظمة البيئية املستغلة عن طريق الصيد البحري 
 البحري والقاري الطبيعي واالصطناعي، وسطتثمني ال         
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 الغابات وحفظ الرتبة منها املتصلة بتدهور النظم البيئية الطبيعية السّيما التكفل مبختلف االحتياجات، 
 مكافحة التصحر والتسيري العقالين للموارد املائية ، 
 املائية املوارد ومحايةتغالل السدود اسوحسن من خالل صيانة السّيما  ،التحكم يف املوارد املائية املختلفة 

املوارد املائية  جتنيدو  املائيةللموارد املائية باستعمال األحواض  املتكاملالتسيري و  التلوث أشكال مجيع من
  ،   استخدام خمتلف أشكال التطهريبغري التقليدية 

  ّاستعمال مياه الصرف الصحي وإعادة  اإلمداد االصطناعي ملستودعات املياه اجلوفية وتقنيات الري
 .املعاجلة

     محتوى البرنامج:  .2
 
 
 
 
 

 هذا الربنامج فيما يأيت: ومواضيعتتلخص ميادين وحماور 
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 الميدان األول: الصناعات الغذائية

القدرة التنافسية للمؤسسات والصناعات الغذائية تشكل اليوم أنشطة البحث واالبتكار عاماًل حامسًا يف      
، إْذ ينبغي أن يتوىل البحث العلمي يف البداية مسؤولية تطوير وتنويع اإلنتاج الزراعي من جهة، وتعزيز الزراعية

  .التكامل الفعال هلذا اإلنتاج الزراعي مع صناعة األغذية الزراعية من جهة أخرى
اطم والبطاطا( )الطم الباذنجانياتو البقولو الحبوبوجيب أن يركز اجلهد على املنتجات ذات األولوية مثل 

 .البيضاء واحلمراء اللحومو مشتقاتهو الحليبو
وعالوة على ذلك، ينبغي للبحث العلمي يف جمال الصناعات الغذائية أن يشّجع الّشعب الفالحية اليت تنتج 

تثمني منتجات زراعية ذات قيمة مضافة عالية )خنيل التمر وزيت الزيتون واملنتجات احمللية األخرى( ويدّعم عملية 
 .املنتجات الثانوية الزراعية واألغذية الزراعية

 حماور وهي:  7وبالتايل، جيب أن تركز أولويات البحث يف السنوات العشر القادمة على 
  تكنولوجيات التحويل: 1المحور : 

طم التحكم يف شروط التخزين واحلفظ للمنتجات املرتبطة بالّشعب ذات األولوية: الباذجنانيات )الطما     
 والبطاطا( ومنتجات احملاصيل احملمية والفواكه الطازجة )التفاح والكمثرى واحلمضيات( والتمور.

  جودة األغذية وسالمتها الصحية: 2المحور : 
 التحكم يف جودة املنتجات الطازجة واملصّنعة )زيت الزيتون، احلبوب، احلليب، اللحوم(.     
  راعية:: تثمين المنتجات الثانوية الز 3المحور  

وهذا حىت من خالل تطبيق التكنولوجيات احليوية. وتتعلق هذه البحوث مبجموعة واسعة من املنتجات      
 الثانوية من الزراعة والصناعة الغذائية )فروقات فرز التمور، املنتجات الثانوية للطحن، صناعة البذور الزيتية، إخل(. 

  تثمين المنتجات الثانوية في الصيد وتربية المائيات    :4المحور 
  تحسين جودة المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية:5المحور : 
ويتعلق األمر بتحديد وإنتاج املواد املضافة واملواد املساعدة الطبيعية الحتياجات الصناعات الغذائية. وسيمّكن      

التوصيف الكّمي والّنوعي لقدرات مضادات األكسدة اليت تتوفر عليها  استكشاف التنوع البيولوجي الطبيعي من
  .األنواع النباتية ذات اخلصائص العطرية والغذائية والطبّية

  تثمين المعرفة والخبرة المحلية في مجال حفظ وتحويل المنتجات الزراعية والغذائية:6المحور : 
ويتعلق األمر بتحليل وتوصيف وتوثيق اآلليات التكنولوجية لتعزيز القيمة السوقية للمنتجات احمللية: األجبان      

 ، إخل(، الكسكس وزيتون املائدة  والتني اجملفف. » تاكماريت «، » بوحزة«التقليدية )
 

  تحسين نوعية المنتجات الصيدية وتربية المائيات7المحور :. 
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 التحسين الوراثي واالنتقاء: 2 الميدان

  التحسين الوراثي واالنتقاء النباتي:1المحور :  
دائًما ما يكون حتسني التنوع نتيجة لعملية طويلة من االنتقاء والبحث ويتضمن ذلك العديد من األنشطة      

ة ذات خصائص وراثية اليت هتدف، انطالقا من تقييم املوارد الوراثية األصلية واملتنوعة، إىل إنشاء أصناف جديد
جديدة للمقاومة احليوية و/أو التكّيف مع الضغوط الالأحيائية )اإلجهاد املائي، اجلفاف، امللوحة( أو ذات جودة 
حّسية. ويتطلب أيًضا التحسني الوراثي واالنتقاء تطوير طرق انتقاء فّعالة لتحقيق أعلى مكسب وراثي ممكن لكل 

 .لكوحدة من املوارد أو للوقت املسته
  تقييم ومعرفة التنوع الجيني1الموضوع :.     

وبالنظر إىل اإلمكانات اليت تزخر هبا اجلزائر فيما يتعلق بالتنوع اجليين والتهديدات اليت تؤثر عليها من حيث      
وارد تقلص التنوع البيولوجي بسبب الضغوط البشرية متعددة األوجه، فإنّه يتعنّي أن تركز جهود البحث على جرد امل

الوراثية النباتية وحفظها وتوصيفها وإدارهتا يف منظور احلفظ املستدام والتحسني الوراثي ملواردها فيما يتعلق بالدراية 
  .احمللية ذات الصلة

وبغّض النظر عن معرفة املواد البيولوجية، فإّن أنشطة البحث املخصصة للموارد الوراثية النباتية تشكل فرصة إلنشاء 
     :عية مواتية من أجلقواعد موضو 

 .تثمني النظم البيئية الصعبة على غرار املناطق الصحراوية والقاحلة وشبه القاحلة واجلبلية  -
 تنمية املناطق الرعوية وإمكانات العلف وخاصة املراعي وأنشطة الرتبية األساسية )األغنام واملاعز واإلبل(.   -
  .محاية وحفظ وحتسني خصوبة الرتبة  -
  .امتصاص البور عن طريق إدخال أصناف مقاومة  -
  .إنشاء أنشطة إنتاجية مدرة للدخل لفائدة سكان الريف )تربية احليوانات وتربية النحل(  -

 :تتمحور أنشطة البحث يف جمال املوارد الوراثية النباتية حول الديناميكية الوظيفية لبنك املوارد الوراثية املوّجهة حنو
 .التنقيب عن املوارد الوراثية النباتية ومجعها وجردها  -
 .توصيف وتقييم اإلمكانات اجلينية  -
  .احلفظ خارج املوقع الطبيعي  -

 هناك ثالث فئات من األنواع تعترب ذات أولوية وهي:   
)احلمص(  احلبوب )القمح مبا يف ذلك القمح الصحراوي والشعري والسرغوم( والبقوليات الغذائية :1الفئة 

 والبقوليات العلفية واألنواع الرعوية واألنواع الشجرية )أشجار الزيتون وخنيل التمر وأشجار التني واحلمضيات(.
 الفاصولياء العريضة والفول احلقلية والبازالء اجلافة والفاصوليا اجلافة والعدس. :2الفئة 
 العطرية والطبّية. املستعملة كبهارات يف الطبخ و  »اهلامشية «األنواع :3الفئة 
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  إنشاء و/أو توسيع التنوع الجيني لتحسين األنواع االستراتيجية2الموضوع :.  
تتعلق البحوث بتطبيق التهجينات الداخلية واملتعددة النوعية والطفرات الوراثية ودمج الربوتوبالزم إلنشاء أمناط      

وراثية جديدة تتكّيف مع السياقات الزراعية البيئية املختلفة يف اجلزائر. وتتمثل األنواع املستهدفة يف خنيل التمر 
  .يتون والبطاطا واخلضروات )الطماطم والطماطم الصناعية بشكل رئيسي(والقمح والشعري والبقوليات وأشجار الز 

  استراتيجية تكّيف النباتات مع الضغوط المختلفة :3الموضوع.     
هتدف البحوث اليت مت إجراؤها إىل ضمان الرتاكم العلمي قصد فهم اآلليات الفيزيولوجية والبيوكيميائية      

تكّيف مع الضغوط احليوية والالأحيائية، وخاصة بالنسبة ألنواع وأصناف خنيل التمر واملورفولوجية والفينولوجية لل
  .والقمح والشعري والبقوليات وأشجار الزيتون والبطاطا واخلضروات )الطماطم والطماطم الصناعية بشكل رئيسي(

  البحث والتحكم في طرق االنتقاء الفّعالة4الموضوع :.    
يندرج هذا البحث يف سياق حتديد واستخدام تقنيات االنتقاء والفرز الفّعالة )تطبيق طرق االنتقاء مبساعدة      

العالمات ومضاعفة الصبغية واالنتقاء يف املخرب، إخل( لتحّمل الضغوط املختلفة. وتتمثل األنواع املستهدفة يف 
يات، ويف املقام الثاين شجرة الزيتون والبطاطا وكذلك اخلضروات املقام األول يف خنيل التمر والقمح والشعري والبقول

  .)الطماطم والطماطم الصناعية بشكل رئيسي(
  انتقاء األصناف النباتية من خالل النهج التشاركي  5الموضوع : 

ري يفرتض هذا املوضوع تطبيق طريقة انتقاء جديدة، النهج التشاركي، يف التحسني الوراثي للقمح والشع     
 والبقوليات الغذائية وخنيل التمر. 

يف هذا املوضوع، يهدف البحث إىل حتديد حدود أساليب اإلدارة اإلجنابية وحتديد طرق حتسينها من خالل 
تصميم طرق أكثر مالءمة من خالل تطبيق تقنيات اإلجناب. يستهدف هذا البحث أبقار األلبان وأنواع املاعز 

 نظام مكثف أو شبه مكثف.وكذلك األغنام اليت أجريت يف 
 

  التحسين الوراثي واالنتقاء الحيواني:2المحور : 
ونظرًا للتأخر الكبري املسجل يف هذا اجملال وكذا األخطار اليت هتدد وجود بعض اجملموعات احليوانية، والسّيما      

تلك املعروفة باسم "األعداد الصغرية"، فإنّه يتعنّي بذل جهد كبري يف هذا املنظور خالل العقد املقبل. وجيب أن 
جية احليوانية يف سياق ممارسات اإلدارة اليت تربطها باملكّونات األخرى يندرج املسعى املتعلق بتحسني املواد البيولو 

 لنظام اإلنتاج/البيئة، املنتجات واملنتجات الثانوية الناجتة عن ذلك.  
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  :وتتمثل أنشطة البحث اليت سيتم تطويرها فيما يلي
  تحديد الموارد الوراثية الحيوانية والحفاظ عليها1الموضوع :.  

احتياجات القطاع بتوصيف/تقييم اجملموعات احليوانية هبدف وضع معايري وتدابري احرتازية لبعض اجملموعات  تتعلق
قزم  ،»)املزابية واملاعز ،(» ْدمن«، »احلمرا «،» تازقزوت«، »تاعدميت«احليوانية حسب األولوية مثل األغنام )

وبدرجة أقل الرتبية الصغرية )أنواع النحل واألرانب ( »ْرقييب«، »صحراوي«، »ترقي«) القبائل(، واألبقار واإلبل
   .احمللية(

  معرفة وتكييف اإلمكانات الوراثية للحيوانات في ظل مختلف ظروف التربية2الموضوع :. 
تتعلق توجهات البحث بتوصيف أداء حيوانات الرتبية احمللية واالسترياد والتهجني. وتتمثل الفئات املستهدفة      

  .حسب األولوية يف األبقار احللوب وتربية األغنام واإلبل وجمموعات األرانب والنحل احمللية
  تحسين الموارد الوراثية الحيوانية المحلية3الموضوع :. 

برامج وأنظمة لتحسني املوارد الوراثية احليوانية احمللية )االنتقاء حسب السالالت األصيلة، اختبار تصميم      
 .حيوانات التكاثر، إخل(، خاصة إلنتاج احلليب )األبقار واملاعز واإلبل( وإنتاج حلوم األغنام واألرانب

  البحث عن صفات ذات أهمية اقتصادية: 4الموضوع 
ث لتحديد الصفات الوراثية ذات األمهية االقتصادية )اإلنتاج، التكاثر، مقاومة األمراض( ُوّجهت هذه البحو      

عند احليوانات احمللية. وبتدقيق أكثر، فإّن األمر يتعلق بتحديد الصفات ودراسة االرتباطات احملتملة مع الصفات 
اجملرتات )األبقار احمللية واألغنام واملاعز  املظهرية املرئية. إْذ ينبغي أن تستهدف البحوث يف املقام األول جمموعات

 واإلبل( ويف املقام الثاين مزارع الرتبية الصغرية احمللية. 
  تحسين أداء التكاثر5الموضوع :. 

يف هذا املوضوع، يهدف البحث إىل حتديد حدود أساليب اإلدارة اخلاصة بالتكاثر وحتديد طرق حتسينها من      
خالل تصميم طرق أكثر مالءمة بفضل تطبيق تكنولوجيات التكاثر. ويستهدف هذا البحث األبقار احللوب 

 مكثف.وأنواع املاعز وكذلك األغنام اليت تتم تربيتها يف نظام مكثف أو شبه 
 

  
 

  



 9 البرنامج الوطني للبحث في األمن الغذائي

 

 : الفالحة والتنمية المستدامة:3 الميدان

يدور البحث في الزراعة والتنمية المستدامة حول معرفة وتحسين نظم اإلنتاج، والحفاظ  :1المحور 
 .على الموارد الوراثية والمعرفة المحلية والتقنيات الزراعية

 
  للموارد الوراثية الحيوانية والنباتيةالجرد والتقييم والحفظ واالستعمال المستدام  :1الموضوع 
 (.0)املوضوع  والكائنات الدقيقة المحلية والمدخلة           

    :ثالث فئات من األنواع معنية وهي 
احلبوب )القمح والشعري والسرغوم( والبقوليات الغذائية )احلمص( والبقوليات العلفية واألنواع الرعوية  :1الفئة 

  .والشجرية )أشجار الزيتون والنخيل والتني واحلمضيات(
 .الفاصولياء العريضة والفول احلقلية والبازالء اجلافة والفاصوليا اجلافة والعدس :2الفئة 
  .هملة" العطرية والغذائية والطبّية من جهة، وزراعة األشجار الريفية من جهة أخرىاألنواع "امل: 3الفئة 

  تقييم التآكل الوراثي: :2الموضوع 
هذا السؤال له أمهية كبرية خاصة بالنسبة ملزارع الرتبية اليت شهدت ارتفاع معدل إدخال املوارد األجنبية      

   .)األبقار، املاعز، الدواجن(
  نباتات طبية وعطرية وعلفية  معرفة وتثمين األنواع المهملة وغير المستغلة: 3الموضوع(

زراعة األشجار الريفية يف املناطق اجلبلية والقاحلة والمستعملة كبهارات في الطبخ، إلخ( / 
     .والصحراوية

  معرفة وتثمين الدراية المحلية في إدارة التراث الجيني :4الموضوع. 
  ن الدراية المحلية في إدارة التنوع البيولوجي الزراعي النباتي، والسّيما جرد وتثمي: 5الموضوع

 .بالنسبة لمنتجات المناطق الجبلية والسهبية والصحراوية
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 : اإلنتاج والصحة الحيوانية4 الميدان

ويف السياق االقتصادي للجزائر، فإّن تربية احليوانات مدعوة لزيادة إنتاجية وإنتاج املنتجات احليوانية      
 .االسرتاتيجية )احلليب واللحوم( من أجل ضمان تغطية االحتياجات الغذائية للسكان من الربوتينات احليوانية

مجايل، ويلعب دورًا حامًسا يف كل من املناطق الزراعية ٪ من الناتج احمللي اإل51ميثل اإلنتاج احليواين أكثر من 
البيئية املواتية والصعبة )اجلبال والسهوب واملناطق الصحراوية(. ويف احلالة األخرية، جيب أن يقرتح البحث يف جمال 

نشطة االقتصادية علوم احليوان طرقًا لتثمني السكان احملليني والدراية احمللية ذات الصلة لدعم اسرتاتيجيات تنويع األ
  .املدرة للدخل واملسامهة يف احلفاظ على املوارد الطبيعية

وعليه، فإّن التحديات اليت تواجه البحث يف اإلنتاج احليواين تتمثل يف تلبية االحتياجات احلالية واملستقبلية      
 :من خالل

إجياد حلول تقنية وتنظيمية لتحسني مستويات اإلنتاج والغلة وكذلك جودة املنتجات احليوانية مع ضمان   -
احلفاظ على املوارد الطبيعية واحليوانية والنباتية. ولتحقيق هذه الغاية، فإّن األعالف احليوانية وتنمية املوارد العلفية 

  .يف اجلزائرهي على رأس األولويات لتنمية اإلنتاج احليواين 
 .نظمة احلالية لرتبية احليوانات بالنسبة للمناطق اجلبلية والسهبية والصحراويةألاقرتاح بدائل مستدامة وجمزية ل - 
استباق املسائل الرئيسية اليت ستطرح يف السنوات القادمة خبصوص اإلنتاج احليواين يف اجلزائر يف سياق  -  

   .املية الكربىالتغرّيات االقتصادية واملناخية الع
هذه التحديات متنوعة وتتعلق مبجاالت حبث واسعة. ويف الواقع، يُعد جمال اإلنتاج احليواين جمااًل واسًعا  إنّ      

فهو يتعلق باألنواع احليوانية املختلفة من خالل املوارد  ،تلتقي فيه العديد من أّمهات العلوم والتخصصات الفالحية
الوراثية املشاركة أو تلك الواجب إشراكها وعمليات اإلنتاج )من األعلى إىل األسفل( والتفاعالت مع السياق 

       .االجتماعي واالقتصادي والبيئي
أعاله، فقد مّت حتديد أولويات البحث  وانطالقًا من هذه العناصر ومن أجل االستجابة للتحديات املذكورة     

 ( وأنظمة تربية احليوانات والغذاء وصحة احليوان.    2حماور رئيسية ترتبط بتثمني الرتاث اجليين )اجملال  3بناًء على 
  أنظمة تربية الحيوانات:1المحور : 

  معرفة وتحسين انظمة تربية الحيوانات: :1الموضوع 

مة تربية احليوانات يف املناطق الزراعية اإليكولوجية املختلفة وطرق حتسني األداء حتديد عراقيل ومزايا أنظ     
  .بشكل مستدام )األبقار احللوب، الرتبية املوسعة يف املناطق اجلبلية والسهبية(

  البحث عن أنظمة متكاملة ومستدامة :2الموضوع: 
دراسة احتماالت إدراج تربية احليوانات على مستوى املزرعة أو املنطقة، خاصة بالنسبة للتغذية )األبقار      

  .واألغنام واملاعز(
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  إنشاء مراجع تقنية واقتصادية :3الموضوع  
 إنشاء خرائط خاصة بأنظمة تربية احليوانات مع املراجع التقنية السياقية؛ -
 .حمددة واقرتاح آليات لتنفيذ املشورة التقنية تصميم دعائم تشخيصية تقنية -

  تأثير مختلف أنظمة تربية الحيوانات على البيئة4الموضوع : 
  .تأثري تربية احليوانات على املراعي السهبية وعالقتها بالتصحر )تربية األغنام واملاعز(  

  تكييف أنظمة تربية الحيوانات مع التغّيرات المناخية :5الموضوع 
اسة قدرات التكّيف ألنظمة تربية احليوانات املوسعة )األغنام واملاعز واإلبل واملزارع الصغرية لرتبية در      

 .احليوانات(
  التحكم في التكاثر  :6الموضوع 

  .حتديد معوقات التحكم يف التكاثر )األبقار(    
 

  التغذية 2المحور : 
  تحسين أنظمة التغذية لحيوانات المزرعة :1الموضوع 

معرفة وتشخيص أنظمة التغذية حليوانات املزرعة وعالقتها مع أنظمة تربية القطيع )التكاثر، التحسني الوراثي،      
 اإلسكان احليواين، الصحة )األبقار، األغنام(.

  تحديد الموارد الغذائية وتحسينها :2الموضوع 
رع الرتبية احليوانية الصغرية، شعبة تربية الدواجن جرد وجودة األعالف بالنسبة حليوانات املزرعة )اجملرتات ومزا     

  .على وجه اخلصوص(
  تثمين المنتجات الثانوية في العلف الحيواني :3الموضوع 

جرد وجودة األعالف بالنسبة حليوانات املزرعة )اجملرتات ومزارع الرتبية احليوانية الصغرية، شعبة تربية الدواجن      
   .على وجه اخلصوص(

 صحة الحيوان :3 المحور 
  علم أمراض حيوانات المزرعة :1الموضوع  

 حتديد أسباب األمراض والعوامل املسببة لألمراض ووسائل املكافحة والوقاية )اجملرتات(. 
  علم األوبئة والوقاية :2الموضوع 

 معرفة عوامل اخلطر من خالل إجراء دراسات وبائية.
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 النباتية: العوامل الحيوية لألنواع 5 الميدان

 
٪ من 35إّن جملال البحث هذا أمهيًة بالغًة ال تستدعي أّي استدالل نظرًا للخسائر االقتصادية املقدرة حبوايل      

حجم اإلنتاج واليت تسببت فيها األنواع املختلفة من اآلفات واألمراض. ويعد تطوير البحث يف جمال محاية 
الت اجلذرية اليت حتمل خماطر تفاقم العدوان البيولوجي بسبب احملاصيل أكثر من ضروري بكونه يستجيب للتحوّ 

 .اخلارجيةاالجّتاه حنو االحتباس احلراري وتغيري أنظمة اإلنتاج حنو التكثيف وفتح التجارة على األسواق 

مهة يف ويُنتظر من البحث الزراعي تقدمي احللول اخلاصة بتغيري وتطوير األساليب األكثر فعالية والقادرة على املسا
احلد من خسائر اإلنتاج وترقية زراعة أقل اعتماًدا على "احلماية النباتية" الكيميائية، يف إطار تنمية زراعية مستدامة 

 تويل األمهية للحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي مًعا.   

  معرفة العوامل الحيوية وعوامل تطورها1المحور : 
  والمتعايشات: تحديد مسببات األمراض 1الموضوع  

الديدان ، ...(، القمح )الصدأ والسبتوريا، ...(، الشعري )»بيوض«يستهدف هذا املوضوع خنيل التمر )     
 ، ...(، احلمص )الفيوزاريوم، األنثراكنوز، ...(، الربسيم، البطاطا وشجرة الزيتون. الطفيلية

 
 محاربة آفات المحاصيل2 المحور : 

مّت الشروع يف حبوث مهمة هتدف إىل التصدي لآلفات واألمراض اليت تشكل خطرًا كبريًا على احملاصيل      
الزراعية )احلبوب والبقول، الباذجنانيات، زراعة أشجار الفاكهة وأشجار الريف، إخل(، وبالتايل فهي هتدد األمن 

االشكاليات اليت يتطرق إليها حمور البحث هذا. الغذائي الوطين. ويُعد تصميم طرق املكافحة وحتسينها جوهر 
حيث جيدر تعزيز هذه البحوث خالل العقد القادم من خالل دمج منظور التطورات اليت ستحصل بال شك 

   :نتيجة التغرّيات املناخية وحتّول أنظمة اإلنتاج. وقد مّت حتديد تسع مواضيع ذات أولوية وهي مرتبة حسب األولوية
  كافحة المتكاملة للجرادالم :1الموضوع  

 .استخدام املبيدات احلشرية االصطناعية واملبيدات احليوية النباتية  -
دراسة البيئة احليوية والتوزيع املكاين والزماين للجراد الصحراوي يف فرتة تقلص التكاثر العددي يف البيئات   -

   .احليوية الطبيعية يف اجلنوب اجلزائري
 .ملمرضة للحشرات ضد اجلراداستخدام الفطريات ا  -

  المكافحة المتكاملة ضد آفات الحبوب )القمح والشعير( :2الموضوع 
 .املسببات وعلم األوبئة وآثار األمراض الرئيسية اليت تصيب احلبوب الشتوية

  الحماية المتكاملة لبساتين النخيل :3الموضوع  
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بوفروة" "تركز البحوث على تطوير أساليب مكافحة متكاملة ضد ذبول الفيوزاريوم ومرض األوراق اهلشة و     
(Oligonychus)  . 

  المكافحة المتكاملة ضد آفات وأمراض البقول :4الموضوع  
  دراسة طريقة عمل الكائنات الدقيقة املضادة لذبول الفيوزاريوم يف احلمص. 

  ة المتكاملة للمحاصيل المحميةالحماي :5الموضوع 
واختبار املكافحة البيولوجية يف   Tutta Absolutaدراسة البيولوجيا احليوية حلفارة أوراق الطماطم،      

بشكل خاص )البطاطا  (Solanaceaeمناطق زراعية حمتملة )مشال وجنوب(. واُستهداف فصيلة الباذجنانيات )
 والطماطم ...إخل.(.  

  مكافحة المتكاملة ضد آفات وأمراض البطاطاال :6الموضوع  
 .املرتبطة بزراعة البطاطا Globodera دراسة الديدان األسطوانية يف احلجر الصحي من جنس

  الحماية المتكاملة في بساتين الورداوات والحمضيات :7الموضوع 
 .تآفات احلمضيات: اجلرد وعلم البيئة احليوية واسرتاتيجية مكافحة آفات احلمضيا -
 املكافحة الذاتية لعثة التفاح وال -

 .    (TIS)، باستخدام تقنية احلشرات العقيمة  .Cydia pomonella Lكمثرى،
  توصيف وإدارة ظواهر مقاومة اآلفات واألمراض لمبيدات اآلفات :8الموضوع 

دراسة التأثري السمي للمبيدات على اآلفات احلشرية وتقدير اإلنزميات املشاركة يف مقاومة املبيدات      
   .)الطماطم، احلمضيات، أشجار الزيتون(

  حماية الصحة النباتية للبذور والمواد الغذائية المخزنة من آفات الالفقاريات9الموضوع : 
  لشعري(.جرد اآلفات ووسائل مكافحتها )القمح وا

  
 معرفة التطور المشترك للكائنات الحية الدقيقة النباتية3المحور : 

  دراسة العالقات بين النباتات والكائنات الحية الدقيقة :1الموضوع 
يهدف البحث إىل حتليل آليات الدفاع والتفاعل عند احملاصيل. األنواع املستهدفة حسب األولوية هي خنيل      

، القمح )الصدأ والسبتوريا، إخل(، الشعري )داء الديدان الطفيلية، إخل(، احلمص )الفيوزاريوم، ، إخل(»بيوض«التمر )
 األنثراكنوز، ...(، البطاطا وشجرة الزيتون. 
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 : األوساط الطبيعية والمناخ والزراعة6ن الميدا

 
ينصب الرتكيز على عوامل وآليات تدهور املوارد الفيزيائية والقضايا املتعلقة بالرّي وتدهور األراضي والتصحر       

 وعالقتها باألمن الغذائي. 
تؤدي مكونات البيئة املادية دورًا أساسًيا يف سري النظم البيئية واحلفاظ على وظائفها البيئية، وللتذكري فهي األساس 

 .حتياجات االجتماعية واالقتصادية للسكانلتلبية اال
وتعترب دراسة هذه املكونات وكذا التحكم فيها أمرًا بالغ األمهية ألهنا حتدد مرونة النظم الزراعية واستدامتها      

وإنتاجيتها. وهذا التأكيد هو أكثر من مقنع ألنّه غالًبا ما خيص النظم البيئية املعروفة هبشاشتها الشديدة مثل 
  .نظم البيئية السهبية والصحراوية واجلبليةال

ثالث مسائل رئيسية تربز أمهية البحث الزراعي يف هذا اجملال وتتمثل يف حتليل عوامل وآليات تدهور املوارد املادية، 
  .مسألة املياه والزراعة وكذلك تدهور الرتبة والتصحر

 عوامل وآليات تدهور الموارد الفيزيائية
 :املوارد الطبيعية املادية ختضع لعملية تدهور شديدة مرتبطة بالعديد من العوامل على غراريثبت الواقع أّن 

 .الضغوط البشرية: الدميوغرافيا والتنمية احلضرية والتصنيع وحتّول مناذج االستهالك وأمناط حياة الناس  -
رث وامليكنة خاصة يف املناطق القاحلة املمارسات الزراعية اليت ال تتماشى مع هشاشة النظم البيئية )الرّي، احل  -

 وشبه القاحلة، التناوب(.  
 .االجنراف بفعل الرياح واملاء ونتيجتهما الطبيعية، التصحر  -
 .تلّوث املياه اجلوفية والرتبة فيما يتعلق بتصريف املياه العادمة غري املعاجلة  -

مثل يف التغرّيات املناخية اليت تساهم يف تفاقم وعالوة عن كل هذه العوامل، ميكن أن نضيف عامل تدهور آخر يت
  .عملية تدمري املوارد املائية والرتبة

 مسألة المياه والزراعة
حالة من   SNATحسب حمّرري املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم 2105ستشهد اجلزائر اعتبارًا من سنة      

، والسّيما 22تأكيد على مجيع القطاعات االقتصاديةاإلجهاد املائي املعمم يف سياق تغرّي املناخ الذي سيؤثر بال
   .الزراعة

ميثل الضعف والتباين الزماين واملكاين هلطول األمطار ضغوطًا دائمة على النظم البيئية الطبيعية واحملاصيل      
البعلية. حيث تسّببت الزيادات األخرية يف تواتر وشّدة حاالت اجلفاف وكذلك يف درجات احلرارة املنسوبة إىل 

 التغرّيات املناخية يف حّدة اجلفاف.
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ف منذ السبعينيات بصفة شديدة ومستمرة وبدأ الشعور بتأثري هذا اجلفاف على املوارد املائية من فقد بدأ اجلفا 
خالل تفاقم العجز يف املوارد املائية واخنفاض منسوب خزانات املياه واخنفاض احتياط املياه اجلوفية يف اخلزانات 

   .اجلوفية الرئيسية
ظاهرة تدهور الرتبة والنظام البيئي ممّا سيؤدي إىل تصّحر املناطق اهلّشة  وبالتايل، فإّن تزايد اجلفاف سيزيد من     

    .مثل السهوب واملرتفعات
وباإلضافة إىل النقص يف وفرة املياه، فإّن البلد يواجه قيوًدا مزعجة تتعلق باجلودة. وفيما يتعلق بالتلوث، فقد مّت 

املعاجلة سنويًا يف األهنار واليت تؤثر على الرتبة مليون مرت مكعب من مياه الصرف الصحي غري  611تصريف 
      .واملوارد املائية ويعترب هذا العامل حالًيا مصدر قلق كبري

 تدهور التربة والتصّحر:
ز اجلزائر بتنوّع أنواع الرتبة اليت تظل املعرفة العلمية هبا حمدودة، وختضع هذه الرتبة لعملية تدهور شديدة تتميّ      

 .االجنراف والتلّوث والتمّلحبسبب 
٪ أراضي صاحلة للزراعة. أّما 53وتقدر األراضي اليت ُُيتمل أن تتضّرر بالتعرية املائية بأربعة ماليني هكتار، منها 

٪ من األراضي املروية تتأثر هبذه 51بالنسبة لألراضي املتضّررة بامللوحة، فإّن اإلحصائيات تشري إىل أّن أكثر من 
 الظاهرة.

 محاور رئيسية: 9وينقسم ميدان البحث المخّصص للبيئة الطبيعية والمناخ والزراعة إلى  

 تغّير المناخ 1المحور : : 
حيث يشكل تقييم املخاطر املرتبطة بتغرّي املناخ وحتديد املناطق الزراعية عالية اخلطورة، مع التفكري يف تطوير      

ة، أهم املتطلبات األساسية للبحث الزراعي يف اجلزائر. فقد مّت إعداد نظم زراعية جديدة تتكّيف مع الظروف البيئي
 :موضوعني رئيسيني هلذا الغرض

  آثار التغّيرات العالمية على نظم اإلنتاج الزراعي واألنظمة اإليكولوجية للغابات1الموضوع :. 
  النباتية وصحة : تطوير أنظمة ومؤشرات اإلنذار المبكر: األرصاد الزراعية، الصحة 2الموضوع

 .الحيوان
 

 الدراسات المناخية الزراعية واألرصاد الجوية الزراعية  2المحور : 
(، ينبغي 2من بني املواضيع الستة املتعلقة بالدراسات املناخية الزراعية والدراسات اجلوية الزراعية )أنظر املربع      

والتوصيف املناخي الزراعي ملناطق اإلنتاج الزراعي يف أن يركز البحث كأولوية على حتليل تواتر املؤشرات املناخية 
 املناطق الشمالية والسهبية للبلد.   
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  حالة مشال تحليل تواتر البرامترات المناخية وتأثيراتها على اإلنتاج الزراعي:  1الموضوع :
 .اجلزائر والسهوب

  نمذجة البرامترات المناخية الزراعية:  2الموضوع . 
  تأثير التغّيرات المناخية على المحاصيل وتطوير تقنيات المكافحة  دراسة:  3الموضوع

 .المالئمة
  التوصيف المناخي الزراعي لمناطق اإلنتاج الزراعي: حالة شمال الجزائر :  4الموضوع

 .والسهوب
  البحث حول تحسين شبكة األرصاد الجوية الزراعية:  5الموضوع. 
  ألنواعشبكة المراقبة الفينولوجية ل:  6الموضوع . 

 
  المحاصيل المحمية3المحور : 

شهدت الزراعة البالستيكية طفرة ال ميكن إنكارها منذ بداية الثمانينيات، حيث بدأت على مستوى مناطق      
التل استجابة لطلب السوق املتزايد. وقد توّسع هذا النشاط ليشمل أحواض البستنة األخرى مثل تلك املوجودة يف 

 البيت البالستيكي«البحث حنو إدارة النظام الزراعي اجلنوب. وفيما يتعلق باملواضيع الستة للمحور، فيجب توجيه 
   يف خمتلف املناطق اإليكولوجية الزراعية يف الشمال، وثانًيا على مستوى اهلضاب العليا واملناطق اجلنوبية.»

  دراسة المناخ المحلي للبيوت البالستيكية وأثاره على تنمية المحاصيل 1الموضوع :. 
  لبيوت البالستيكية في مختلف المناطق اإليكولوجية ا: دراسة أداء نماذج  2الموضوع

 .الزراعية
  مصّدات الرياح، إخل(.   دراسة مختلف أنظمة حماية المحاصيل :  3الموضوع( 
  التجليل العضوي، حفر األنفاق، التسميد،  اإلدارة المثلى للمحاصيل المحمية:  4الموضوع(

 .إخل(
  البيت البالستيكي»نمذجة تبادل الطاقة والكتلة الحيوية في النظام الزراعي :  5الموضوع» 

إدارة النظام الزراعي "البيت البالستيكي " يف خمتلف املناطق اإليكولوجية الزراعية يف الشمال واهلضاب العليا      
  .واجلنوب

  تقييم تأثيرات البيئة على خواص مواد التسقيف:  6الموضوع . 
 

  تثمين الطاقات المتجددة4المحور : 
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املخّصص الستخدام الطاقة غري األحفورية  0لقد مّت التكفل باحملور املتعلق بتثمني الطاقة من خالل املوضوع      
 لتدفئة البيوت البالستيكية وثانًيا ملباين املواشي والرّي الزراعي.

  ألرضية لتدفئة البيوت البالستيكية استخدام الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية ا: 1الموضوع
   .(2( ومباني المواشي والرّي )1)
  تثمين النفايات العضوية )الزراعية والمنزلية( إلنتاج الغاز الحيوي2الموضوع :. 
  استخدام الطاقة الشمسية لتجفيف المنتجات الزراعية3الموضوع :.   
  مياه الرّي وسقي الحيوانات وإنتاج  : تثمين طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية لضخّ 4الموضوع

 الطاقة
  االستعمال العقالني لمياه الرّي والصرف5المحور : 

تشكل البحوث املركزة على مسائل االستعمال العقالين ملياه الرّي والصرف أولوية واضحة للعشرية القادمة، إْذ      
ن خالل إدخال تكنولوجيات "مقتصدة" تعمل البحوث اليت مّت الشروع فيها على حل املشكالت املطروحة م

للمياه، جرد وتثمني الدراية احمللية يف أنظمة إدارة املياه يف الزراعة ودراسة دينامية منسوب املياه اجلوفية ونظام 
 الصرف ذات الصلة بالرّي وكذلك معايري استعمال املياه العادمة املعاجلة يف الزراعة . 

ومع ذلك، سنحتفظ باحلقائق اليت تفيد بأّن التحقيقات املتعلقة بتقييم االحتياجات املائية للمحاصيل      
الوكالة الوطنية ''( واليت مل حتظى بالدعم الكايف، جيب أن حتظى بعناية خاصة يف إطار هنج تعاوين مع 0)املوضوع 

 .    (ANRH)للموارد املائية"
وخبصوص تأثريها على البيئة، فإّن املسائل املتعلقة بتثمني املياه غري التقليدية ومياه الصرف على وجه      

 اخلصوص ستحتاج إىل أن تكون موضوع حبوث مكثفة جتمع بني اجلوانب املعيارية والتكنولوجية. 
  دراسة االحتياجات المائية للمحاصيل:  1الموضوع. 
  إدارة الريّ 2الموضوع :. 
  تحسين تقنيات الرّي وتكييفها مع الظروف المناخية والزراعية 3الموضوع :.  
  جرد وتثمين الدراية المحلية في نظم إدارة المياه الزراعية. 4الموضوع : 
  ماجنس»، «جوب»: جمع مياه األمطار وتثمينها في الزراعة )مقاعد،  5الموضوع» ،

 الخزانات، إلخ(. 
  ة منسوب المياه الجوفية ونظام الصرف ذات الصلة بالرّي.  : دراسة دينامي 6الموضوع 
  تثمين المياه غير التقليدية في الزراعة 7الموضوع : : 

  .معايري استعمال املياه العادمة املعاجلة يف الزراعة/ تكنولوجيا املعاجلة/مقاومة احملاصيل للملوحة       
  تثمين المياه المالحة في الزراعة:  8الموضوع. 
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 نظام الصرف وتثمين مياه الصرف9لموضوع ا :. 
  االستفادة بشكل أمثل من التسميد من خالل السقي في النظم الزراعية 11الموضوع :

 .المختلفة
  تأثير األسمدة والمبيدات على المياه السطحية والجوفية11الموضوع :     . 

 
 جرد و توصيف ورصد الموارد الطبيعية المادية:  6المحور : 

 :يندرج جرد وتوصيف املوارد الطبيعية املادية )الرتبة واملياه واملناخ( يف موضوعني إثنني     
  المساهمة في إنشاء شبكة مراقبة التربة والمناخ والمحاصيل والممارسات  :1الموضوع

 الزراعية لتشخيص تطّورات البيئات: التشخيص والمرافقة 
  ختلف المناطق المناخية الزراعية.توصيف الموارد المائية في م :2الموضوع 
 .(13( وجودة املياه )13تقييم توافر املياه )  

 
 حماية وتسيير التربة7المحور   : 

تندرج أنشطة البحث اليت مت تطويرها حول هذا احملور يف سياق توصيف ودراسة عملية التدهور وحتديد      
 ممارسات الزراعة وتقنيات الرّي املالئمة للحفاظ على الرتبة. 

  جرد وتوصيف التربة :1الموضوع. 
  الريحية والتلّوث: دراسة عمليات تدهور التربة: التملح، التصحر، التعرية المائية و 2الموضوع.   
  تحديد وتكييف ممارسات الزراعة من أجل الحفظ واإلدارة المستدامة للتربة3الموضوع : . 
  دراسة تطّور التربة المروية وإدارة التملح والقلونة :4الموضوع. 

 
  تحسين الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للتربة8المحور : 
الفيزيائية والكيميائية واملائية والبيولوجية للرتبة هبدف حتسني خواصها الزراعية من خالل دراسة التوازنات      

 اعتماد التسميد البيولوجي والتسميد املعدين والعضوي.
  التوصيف والوظائف الفيزيائية المائية والكيميائية والبيولوجية للتربة المزروعة :1الموضوع. 
  المعدنية للتربة المزروعة: إدارة الخصوبة 2الموضوع. 
  جودة المواد العضوية الداخلية والخارجية وعدم إضرارها بالزراعة: السماد 3الموضوع :

األخضر، الحمأة المتبقية، النفايات المنزلية الحضرية، فضالت الدواجن، ... التي تّم تثمينها 
  في الزراعة
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  االستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية 9المحور : 

مواضيع البحث املوّجهة حنو تصميم وتكييف أدوات املتابعة والتقييم واملساعدة يف صنع القرار واملتعلقة بإدارة      
 ثروة املائية .  املوارد الطبيعية املادية: تقسيم الرتبة، القدرات الزراعية للرتبة، رسم خرائط الغطاء النبايت وال

  رسم خرائط القدرات الزراعية للمناطق الزراعية واملناخية :1الموضوع. 
  تطوير نظم املعلومات اجلغرافية ومنهجيات حتليل البيانات :2الموضوع.  
  استخدام االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية لتقييم موارد مياه الرّي والرتبة  :3الموضوع

 .واملناخ
  توصيف أنواع الرتبة هبدف تقسيم الرتبة :4ضوع المو 
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 : االقتصاد الفالحي والغذائي وعلم االجتماع الريفي7 الميدان

تندرج أنشطة البحث في مجال االقتصاد الزراعي واألغذية الزراعية وعلم االجتماع الريفي في سياق       
 :محاور 4اإلطار المنطقي الذي يتمّيز بتنفيذ سياسة التجديد الزراعي والريفي ويتمحور حول 

  معرفة وتحسين أنظمة اإلنتاج1المحور :  
حتتاج السياسات الزراعية إىل تسليط الضوء على دينامية أنظمة اإلنتاج وعمليات التمايز اليت تؤثر عليها من      

  :أجل حتديد األهداف املناسبة للتنمية. وتتعلق املواضيع املدرجة يف هذا احملور مبا يلي
  تشاركية من أجل تحسين أنظمة اإلنتاج في المناطق الريفية والبحث عن مناهج  :1الموضوع

 .تنمية زراعية مستدامة )نهج وفق أنظمة اإلنتاج والمناطق الزراعية اإليكولوجية(
إّن عدم كفاية األعمال املوجودة وطبيعتها املتباينة يربّران األنشطة اليت سيتم تطويرها حول هذا املوضوع،      

  .ى التكثيف واألداءالسّيما تلك املتعلقة بتحليل اهلياكل والتوّجه اإلنتاجي ومستو 
  المؤشرات والمعايير الخاصة بتطوير المزارع وفق أنظمة اإلنتاج والمناطق  :2الموضوع

 .الزراعية اإليكولوجية
يُعد إنتاج املعايري التقنية واالقتصادية واملالية املوثوقة وفًقا ألنواع املزارع املوجودة شرطًا أساسًيا لتطوير أدوات      

 ة لالستشارات الزراعية وتنفيذ برامج التنمية الزراعية والتكوين وكذلك لتمويل املزارع.اإلدارة األساسي
  تحليل السياسات الزراعية2المحور : 

سيخص التحليل مجيع مكّونات السياسة الزراعية مبا يف ذلك سياسات األراضي والتنظيم االقتصادي      
والتحفيز واملياه الزراعية والتكوين والبحث واإلرشاد وختطيط استغالل األراضي والعمالة الزراعية والريفية والدخل 

   .واملؤسسات والتكامل اإلقليمي )املغرب، االحتاد األورويب/املغرب ...(
ويغطي موضوع البحث هذا جمااًل واسًعا للتحقيق خمّصًصا لتحليل السياسات الزراعية واسرتاتيجية تطوير الُشَعب 
والنمذجة واملساعدة يف صنع القرار وحتليل األسواق الزراعية وحتليل تأثري العوملة ودراسة تأثري سياسات األراضي 

   .لريفية املتكاملةوتقييم مشاريع التنمية الزراعية وا
اإلطار اجلديد واألدوات  النظر يفوفيما يتعلق بالتطّورات األخرية، فيجب أن يركز حتليل السياسات الزراعية على 

سياسات األراضي والقروض الفالحية  :(PRAR)التنظيمية اليت أدخلتها سياسة التجديد الزراعي والريفي 
ضبط األسعار،  ،(ETTAHADI) والقرض االستثماري التحدي  (R’FIG) )القرض املومسي الرفيق

 .الضرائب الفالحية، أنظمة التأمني ضد املخاطر االقتصادية والطبيعية، تعزيز التعاون الفالحي واملنظمات املهنية
ة نظام ضبط املنتجات الفالحية الواسع وبتعبري أدق، ينبغي أن يركز حتليل السياسات الزراعية على سري وتأثري

 .من حيث تأمني األسواق واستقرارها وكذلك محاية مداخيل املزارعني  (SYRPALAC)االستهالك  
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وأخريًا، ينبغي إجراء دراسات وحتليالت متعمقة خبصوص حتليل تأثري اتفاقيات الشراكة مع االحتاد األورويب 
  .غذائيةواحتمال انضمام اجلزائر إىل منظمة التجارة العاملية على ُشَعب الزراعة ال

وجيب أن تستهدف هذه التحليالت مجيع برامج تكثيف وحتديث الُشَعب االسرتاتيجية )أنظر أعاله( وكذلك 
  .الربامج املتعلقة بالبذور والنباتات واقتصاد املاء

 ويف النهاية، سيتمحور احملور املوّجه حنو حتليل السياسات الزراعية حول املواضيع الرئيسية اآلتية:
  تحليل السياسات الزراعية واستراتيجية تطوير الُشَعب الزراعية : 1الموضوع.  

جيب ربط املوضوع بضرورة بناء القدرات لتصميم وتنفيذ ومراقبة وتقييم السياسات، والسّيما بالنسبة للُشَعب 
  .االسرتاتيجية: احلبوب والبطاطا واحلليب واللحوم وخنيل التمر وشجرة الزيتون

  ة والمساعدة في صنع القرار في االقتصاد الزراعيالنمذج : 2الموضوع 
واجلزئي، إْذ تُعد منذجة أنظمة إدخال مناذج املساعدة يف صنع القرار على مستويات االقتصاد الكلي واملتوسط 

  .اإلنتاج واستغالل املوارد املائية على مستوى املناطق والنظم الزراعية أولوية مؤكدة خالل السنوات العشر القادمة
  تحليل األسواق الزراعية : 3الموضوع. 

املوضوع موّجه حنو معرفة الدوائر النهائية للُشَعب االسرتاتيجية والفاعلني املؤثرين وعمليات ضبط األسعار وتقاسم 
 .القيمة املضافة على مجيع الُشَعب

  العولمة والتنظيم والتنمية الزراعية المستدامة : 4الموضوع. 
املتزايد لالقتصاد الزراعي الوطين يف هياكل االقتصاد العاملي هي حقيقة ال ميكن إنكارها تتجلى يف إّن االندماج 

تطّور التدفقات التجارية فيما خيص معّدات التجهيز واملواد االستهالكية. وينعكس االنفتاح االقتصادي بشكل 
مال انضمام اجلزائر إىل منظمة واحت (AAUE) خاص من خالل توقيع اتفاقية شراكة مع االحتاد األورويب

التجارة العاملية. وسيتطرق هذا املوضوع إىل حتليل تأثري هذه العوملة على االقتصاد الزراعي والعامل الريفي، وستعطى 
  األولوية للُشَعب/األسواق االسرتاتيجية مبوجب اتفاقية الشراكة مع االحتاد األورويب.  

  يلها وتأثيرها على النظم الزراعية. استعراض الحالة الراهنة : األراضي الزراعية وتحل 5الموضوع
  .ومراقبة وتحليل تنفيذ قانون األراضي الجديد

جيب أن يركز البحث على متابعة تنفيذ وحتليل تأثري قانون األراضي الذي مّت سّنه مؤخرًا، كما سيعمل على سّد 
 .الفجوات املعرفية يف هذا اجملال

  ريع التنمية الزراعية والريفية المتكاملة: تقييم مشا 6الموضوع.  
أدوات  (PPLCD( وكذا مشاريع مكافحة التصحر )PPDRIتُعد مشاريع التنمية الريفية املتكاملة اجلوارية )

لتنفيذ سياسة التجديد الريفي اليت انبثق منها نظام وعمليات ينبغي دراستها وتقييمها وحتسينها فيما يتعلق باإلطار 
 ملعمول به. املؤسسايت ا
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  التنمية الريفية3المحور : 
الزراعة واألغذية وتنمية املناطق القاحلة «تندرج مواضيع البحث املوّجهة حنو التنمية الريفية ضمن برامج      

. حيث تستهدف هذه البحوث النظم البيئية واملساحات اهلشة واحملرومة »وشبه القاحلة واجلبلية ومكافحة التصحر
البيئية القاحلة وشبه القاحلة والصحراوية واجلبلية(، واليت تتمّيز بظروف املعيشة الصعبة اليت تواجه السكان )النظم 

  .الذين يعيشون فيها
الذي يظل السؤال اجلوهري فيه دراسة العالقات  »اجلنس«وتستخدم أنشطة البحث املتعلقة بالتنمية الريفية هنج 

وع البيولوجي واملوارد املائية واألنظمة البيئية مع كل الدراية الريفية ذات الصلة. بني اجلنس وضرورة احلفاظ على التن
للتنمية الريفية  »اجلنس«ويتعلق األمر بدراسة مستوى إدراج اجلنس يف عملية التطوير املؤسسايت. ويهدف هنج 

 إىل ما يلي:  املوّجه حنو تطوير النظم اإليكولوجية للسهوب واجلبال من خالل األدوات املناسبة 
 .إنشاء قاعدة بيانات مصنفة حسب اجلنس  -
مراعاة املشكالت واالحتياجات العملية واالسرتاتيجية ملختلف فئات اجلنس يف قطاع الزراعة والتنمية   -

 الريفية؛
 إعداد اسرتاتيجية إمنائية على أساس فروق اجلنس؛    -

 منهجة إدراج اجلنس يف سياسات وبرامج التنمية.  -
  توصيف المناطق الريفية من خالل استخدام مناهج وأدوات منهجية جديدة 1الموضوع : 

التنمية الريفية  ينبع املوضوع من احلاجة إىل جتديد أدوات حتليل املناطق الريفية أين سيتّم فيها جتسيد مشاريع     
بط بتنفيذ سياسة والذي يرت (PPLCD( وكذا مشاريع مكافحة التصحر )PPDRIاملتكاملة اجلوارية )

  .التجديد الريفي
 الجوارية  : تطوير المناهج وتقييم مشاريع التنمية الريفية المتكاملة2 الموضوع

(PPLCD،PPDRI)  
 (PPLCD( وكذا مشاريع مكافحة التصحر )PPDRIتُعد مشاريع التنمية الريفية املتكاملة اجلوارية )     

أدوات لتنفيذ سياسة التجديد الريفي اليت انبثق منها نظام وعمليات ينبغي دراستها وتقييمها وحتسينها فيما يتعلق 
 باإلطار املؤسسايت املعمول به. 

  المؤسسات واستراتيجيات الفاعلين في المناطق الريفية 3الموضوع :.   
يفرتض هذا املوضوع حتليل صياغة دينامية املؤسسات واسرتاتيجية الفاعلني الريفيني، حيث تعترب معرفة 

 اسرتاتيجيات ومنطق الفاعلني شرطًا أساسًيا لتحديد السياسات املناسبة.         
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  تطوير األغذية الزراعية4المحور : 
والعمليات ضمن جمال هندسة األغذية الزراعية، ويهدف  يعكس تطوير األغذية الزراعية جمموعة من األنشطة     

 إىل تصميم منتجات جديدة استجابة الحتياجات السوق.
وتنقسم البحوث املخّصصة هلذا احملور إىل أربعة مواضيع رئيسية. وباستثناء األعمال املوّجهة لتثمني املنتجات  

احمللية )التمور، األجبان التقليدية، حلوم األغنام، زيت الزيتون(، فإّن البحوث حول هذه املواضيع ال تزال غري 
 متطّورة.    
  لمحلية والدراية التقليدية )التمر، األجبان التقليدية، لحم : معرفة وتثمين المنتجات ا1الموضوع

 األغنام، زيت الزيتون
  الجودة والتقييس في الزراعة واألغذية الزراعية 2الموضوع : 
  أنظمة إمداد وتوزيع المنتجات الزراعية والغذائية3الموضوع : 
  ألغذية الزراعية: الجودة والتقييس في التكوين والبحث في مجال الزراعة وا4الموضوع 
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 : البحث في التفاعالت بين البيئات والموارد8الميدان 

 التبرير: 
معرفة النظم اإليكولوجية املائية البحرية والقارية والسّيما التفاعالت بني البيئات واملوارد )الصيد البحري وتربية      

األحياء املائية، إخل.( وفًقا هلدف رئيسي يتمثل يف اإلدارة املتكاملة واملستدامة هلذه البيئات املائية املتغرّية وغري 
        .(…دة من االستغالل أو التدهور )التلوثاملعروفة واخلاضعة لضغوط شدي

أّما األنواع املستهدفة ذات األولوية هي )الصيد البحري والزراعة، البحر واملياه العذبة(: أمساك السطح      
   .الصغرية، أمساك القاع، القشريات، الرخويات، الطحالب، إخل
املة مشرتكة ما بني القطاعات ومتعددة التخّصصات ويتعلق األمر هبيكلة فرق حبث ذات صلة حول مشاريع متك

   .يف جمال البيئة بشكل عام والنظام البيئي البحري والقاري على وجه اخلصوص وتفاعلها مع املوارد املائية
وسيضمن هذا اجملال تطوير أنظمة مجع البيانات املتعلقة مبجمل البيئات املذكورة، ممّا سيمّكن من احلصول      

    .السل على املدى البعيدعلى الس
 وتتمثل المحاور الرئيسية للمجال فيما يأتي: 

  جودة البيئات المائية :1المحور 
  صحة مناطق الصيد البحري وتربية األحياء المائية.1الموضوع : 
  المنهج البيولوجي في عملية تقييم جودة البيئات المائية.  2الموضوع : 
  األنواع السامة والمدخلة. 3الموضوع : 

  آثار تغّير المناخ على الموارد المائية. 2المحور : 
  تأثير البارامترات البيئية على الموارد المائية.1الموضوع : 
  نمذجة المناخ في المياه البحرية والقارية.2الموضوع : 

  رصد البيئة المائية: 3المحور. 
ال ميكن الوصول إىل فهم أفضل لعمل النظم البيئية وفهم املشكالت البيئية إاّل من خالل املراقبة، ومن      

الضروري أن يكون لدى كيانات البحث برنامج مراقبة يتضمن التحليل الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي للبيئة )مبا 
ًيا شبكة من املخابر تابعة هلياكل ووزارات خمتلفة تقوم يف ذلك األنواع غري احمللية و/أو السامة(. وتوجد حال

  .بتحليل البيئة واملنتجات: شبكة مراقبة جودة مناطق الصيد البحري وتربية األحياء املائية
  تطوير استراتيجية مراقبة شاملة، بما في ذلك المنطقة الساحلية وموارد المياه 1الموضوع :

 والمتوسطية، العذبة لالستجابة للرهانات الوطنية
  قابلية التشغيل البيني والمعايرة البينية مع الشبكات الدولية الكبرى، والمشاركة 2الموضوع :

 . المتزايدة في شبكات رصد وقياس التغّير العالمي
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 الوسائل الواجب تسخيرها:  
  :ولتنفيذ هذا امليدان، فمن الضروري مبكان

  ،توفري الوسائل البحرية املناسبة لإلشكالية )الزورق، إخل( وحمطات القياس واملراقبة وأدوات معاجلة البيانات 
  ،تعزيز تكوين الباحثني بشكل كبري يف ختّصصاهتم وترابطهم 
  توسيع الكفاءات الوطنية من خالل تطوير الشراكات الوطنية وإضفاء الطابع الرمسي عليها، السّيما بني

 اجلامعات ومعاهد البحث واملصاحل املتخّصصة يف الوزارات. 
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 : تنمية تربية المائيات البحرية والقارية9الميدان 

 التبرير   
يّتجه السوق اجلزائري للمنتجات املائية حنو النمو، ومن املتوقع أن يستمر هذا االجتاه يف املستقبل بسبب      

الزيادة السكانية ومستوى املعيشة فيها. إْذ ال ميكن للصيد البحري وحده أن يكون كافيا لتزويد هذا السوق 
ذا العجز. تتمتع اجلزائر مبيزة وجود عدد كبري من واجلزائر ال تريد االعتماد على الواردات وحدها لتعويض ه

مسطحات املياه العذبة اليت ينبغي أن تزداد يف املستقبل القريب. ولذلك، فمن الضروري تشجيع استخدام هذه 
املوارد يف اإلنتاج املائي املوّجه بشكل أساسي لتغطية احتياجات السوق احمللي. وللقيام بذلك، حنتاج إىل معرفة 

والبعيد يف االستجابة اهلدف على املدى املتوسط ويتمثل  .ذه البيئات والظروف اخلاصة مبزارع األمساكأفضل هل
      .لطلب السلطات بتنويع اإلنتاج وتشجيع التنمية احمللية يف املناطق الداخلية

وبالنسبة لألنشطة اليت سيتم تنفيذها فهي تتمثل يف برنامج حبث ومراقبة يهدف إىل حتسني املعرفة خبصوص      
البيئات من أجل املسامهة يف إعداد خمّططات تسيري تتماشى مع كل مسطح مائي )البذر، مراقبة التوظيف 

    .الطبيعي، النمو والوفيات، الصيد البحري(
السوق اجلزائري للمنتجات املائية يّتجه حنو النمو، ومن املتوقع أن يستمر هذا االجتاه يف فإّن  ،وباإلضافة إىل ذلك 

املستقبل بسبب الزيادة السكانية ومستوى املعيشة فيها. إْذ ال ميكن للصيد البحري وحده أن يكون كافيا لتزويد 
هذا العجز. وميكن أن تتطّور تربية األحياء هذا السوق واجلزائر ال تريد االعتماد على الواردات وحدها لتعويض 

املائية إّما عن طريق إنتاج األنواع املنخفضة التكلفة )لكنها قّيمة( لتسويقها على نطاق أوسع، أو عن طريق األنواع 
ذات القيمة املضافة العالية لبعض املستهلكني، حيث ميكن تطوير هذا اإلنتاج على أساس نقل التكنولوجيا )مسكة 

ب، مسك الدنيس، مسك الشبوط، السمك البلطي( أو على أساس نتائج البحث حول األنواع اليت ال تزال الذئ
    .غري مفهومة جيًدا

السوق اجلزائري للمنتجات املائية يّتجه حنو النمو، ومن املتوقع أن يستمر هذا االجتاه يف املستقبل فإّن أخريًا، و      
عيشة فيها. إْذ ال ميكن للصيد البحري وحده أن يكون كافيا لتزويد هذا السوق بسبب الزيادة السكانية ومستوى امل

واجلزائر ال تريد االعتماد على الواردات وحدها لتعويض هذا العجز. حيث ميكن أن يستجيب استزراع بلح البحر 
وقليل التأثري على  هلذه احلاجة بسرعة ممّا يوفر منتًجا عايل اجلودة بسعر معتدل من دون احلاجة إىل املدخالت

البيئة. ويتمّيز الساحل اجلزائري بوفرة أحواض بلح البحر الطبيعية واملناطق اليت ُيتمل أن تكون مواتية هلذا اإلنتاج. 
  .ويستجيب أيضا هذا الربنامج لطلب السلطات بتنويع اإلنتاج وتشجيع التنمية احمللية
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حبث ومراقبة يهدف من جهة إىل حتصيل معرفة أفضل لظروف وبالنسبة للربنامج الذي سيتم تنفيذه فهو برنامج 
تكاثر ومنّو بلح البحر يف املياه اجلزائرية، ومن جهة أخرى رسم خرائط ألحواض بلح البحر الطبيعية واملناطق 

 املالئمة هلذا االستغالل.    
   وتتمثل المحاور الرئيسية للميدان فيما يأتي:

  المائية في المياه الداخلية: موارد تربية األحياء 1المحور 
  توصيف المسطحات المائية ورسم خرائط لها 1الموضوع : 
  دينامية وإنتاجية المسطحات المائية 2الموضوع : 
  تكاثر األنواع ذات األهمية االقتصادية3الموضوع : 

  تثمين منتجات تربية المائيات  :2المحور 
  تصنيع علف الماشية 1الموضوع : 
  منتج االستزراع المائي إلى التصنيع : تحويل2الموضوع 

  تربية األحياء المائية البحرية :3المحور 
  سمك البوري، كونه نوع معروف عند المستهلك الجزائري يمكن استخدامه 1الموضوع :

 لتعزيز إنتاج العديد من السدود وخزانات المياه العذبة الجزائرية عن طريق استزراعه.   
  كونه نوع رفيع وأّن الجزائر ال تزال لديها أرصدة طبيعية كافية : سمك الهامور،  2الموضوع

 لتزويد سمك التفريخ مستقبال من أجل تكاثره الخاضع للرقابة.
  تطوير شعبة جزائرية متخصصة الستزراع بلح البحر.       4المحور : 

  التنقيب عن أحواض بلح البحر على الساحل الجزائري ورسم خرائط لها. 1الموضوع : 
 دراسة دينامية أحواض بلح البحر التي انطلقت فعال في منطقة الوسط وامتدت 2لموضوع ا :

 إلى الساحل الجزائري بأكمله.
  مراقبة دورة التكاثر وظروف االستخراج. 3الموضوع : 
  تحليل نمّو بلح البحر المربى على الحبال الطويلة4الموضوع :.  

  تسويق منتجات الصيد البحري وتربة المائيات. 5المحور : 
  تحليل قناة التسويق. :1الموضوع 
  دراسة األداء االقتصادي للصناعة التحويلية وتثمين منتجات الصيد البحري 2الموضوع :

 واالستزراع المائي.
  المائية. : التحليل االجتماعي واالقتصادي ألنشطة الصيد البحري وتربية األحياء3الموضوع   

 



 28 البرنامج الوطني للبحث في األمن الغذائي

 

 الوسائل الواجب تسخيرها: 
الوسائل املادية: تعبئة الوسائل البحرية يف املوقع وحمطات مراكز الصيد البحري وخمابر التحليل التابعة للمركز الوطين • 

( وخمرب مراقبة اجلودة يف عني البنيان واملخابر CNRDPAللبحث والتنمية يف الصيد البحري وتربية املائيات )
 اجلامعية الناشطة يف هذا اجملال.
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 . ديناميكية األنظمة اإليكولوجية التي يستغلها الصيد البحري01الميدان 

 
 : ديناميكية النظام اإليكولوجي البحري السطحي المستغل1المحور
 التبرير

٪ من عمليات تفريغ األمساك املصطادة 81متثل أمساك السطح الصغرية اليت تعترب املصيدة الرئيسية يف اجلزائر      
اليت تتم يف موانئ الصيد البحري، ومن هنا تأيت األمهية االقتصادية واالجتماعية من حيث مناصب العمل اليت 

نات )األمن الغذائي(، ومن هنا تظهر احلاجة إىل تعميق يولدها نشاط الصيد هذا ودوره يف تنويع مصادر الربوتي
   .املعرفة ومراقبة وفرة هذه األنواع وتطّوراهتا املكانية والزمانية وبيئاهتا

  .وتتمثل األنواع املستهدفة يف هذا النظام البيئي يف مسك السردين ومسك العالش ومسك األنشوجة

  الصوتية السنوية(:: التقييم المباشر )الحمالت 1الموضوع  
مؤشرات الوفرة لألنواع البحرية املستغلة، اهلياكل الدميغرافية، املعايري البيولوجية، مراقبة التوظيف             

 واالرتباط بالبيئة.  
  التقييم غير المباشر )طرق التحليل(:2الموضوع :  

حالًيا، ال يتم أخذ عّينات من عمليات تفريغ األمساك السطحية املصطادة وفًقا لإلجراءات اليت  
تسمح بتقييم األرصدة، يستدعي األمر التفكري يف وضع بروتوكول ألخذ عّينات من حماصيل الصيد 

 التجاري. 

  انات قليلة : تطوير مناهج تقييم تمّكن من إجراء التشخيص حتى عندما تكون البي3الموضوع
وذلك من خالل االستفادة من جميع المعارف «( حاالت االفتقار إلى البيانات)»وجزئية 
  .المتاحة

 
 ديناميكية النظام اإليكولوجي ألعماق البحر المستغل2المحور : 
 التبرير

املرتفعة والسّيما منها إّن حمرتيف الصيد البحري يرغبون كثريًا يف صيد أمساك قاع البحر نظرًا لقيمتها السوقية 
اجلمربي والبوري األمحر ومسك النازيل، فهذه األرصدة ختضع لضغط صيد كبري، وإّن ضعف هذه املوارد وموائلها 

 .يستدعي تقييم الوضع من خالل مراقبة مؤشرات الوفرة لألنواع الثمينة وتطّورها وتوزيعها املكاين والزماين وبيئتها
الباجو، السمك البوري األمحر، مسك النازيل، مسك الُغرَب األزرق، مسك اجلمربي،  األنواع املستهدفة هي: مسك

  .مسك احلبار، مسك األخطبوط، مسك السبيدج، مسك املوستيل، ومسك البودرويز
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  التقييم المباشر )الحمالت السنوية للصيد بشباك الجر(:1الموضوع :  

 الدميغرافية، املعايري البيولوجية، مراقبة التوظيف.مؤشرات وفرة أنواع القاع املستغلة، اهلياكل 
  إطالق حمالت التقييم في المناطق الجبلية )معّدات نائمة(2الموضوع :.  
  التقييم غير المباشر )طرق التحليل(:3الموضوع :  

حالًيا، ال يتم أخذ عّينات من عمليات تفريغ أمساك القاع املصطادة وفًقا ملخّططات أخذ العّينات 
ليت تسمح بإجراء تقييم غري مباشر لألرصدة، ينبغي التفكري يف بروتوكول ألخذ عّينات املصيد ا

 التجاري مع مراعاة خصوصيات املصايد اجلزائرية.
 

 دينامية أسماك السطح الكبيرة( : ديناميكية األسطح الكبرى3المحور( 
 التبرير  

 (ICCAT) تعترب اجلزائر ضمن الدول اليت وقّعت على اتفاقية اللجنة الدولية حلفظ تونة احمليط األطلسي     
وهي ُملَزمة باالستجابة لطلبات اللجنة الدولية حلفظ تونة احمليط األطلسي مبوجب املبادئ التوجيهية والتوصيات 

ت تفريغ األمساك املصطادة وبيولوجيا هذه األنواع، والسّيما الصادرة عنها واملتعلقة جبمع وتقدمي البيانات عن عمليا
مسك التونة الزرقاء الزعانف ومسك السيف، أنواع ذات قيمة جتارية عالية، واليت يُدار بعضها عن طريق نظام 

  .احلصص )أرصدة مشرتكة(
  إنشاء نظام لجمع وتحليل البيانات اإلحصائية )بيانات بيولوجية عن هذه 1الموضوع :

   األنواع، بيانات عن األسطول، بيانات عن المعّدات المستخدمة ومجهود الصيد البحري(. 
  دراسة التوزيع المكاني والزماني لمصايد األسماك السطحية الكبيرة.2الموضوع :           

 
  دينامية أنظمة التشغيل4المحور : 
   التبرير

تُعد معرفة نظام التشغيل أمرًا ضروريًا لتنفيذ أعمال البحث واخلربة للمساعدة يف صنع القرار خبصوص إدارة      
مصايد األمساك. كما يستوجب أيضا فهم وحتديد وحتليل ُشَعب وأنظمة الصيد البحري والتسويق للتكفل 

علق األمر بفهم دينامية املزارع والتفاعالت بني بالفاعلني والعوامل اليت تدخل يف استغالل املوارد الصيدية. ويت
املستعملني والعالقة بني االستغالل وحالة املوارد والنظم البيئية واجلوانب االقتصادية للشعبة )األسواق واألداء 

 االقتصادي(، ومدى قدرة هذه الُشَعب على التكّيف مع التطّورات االجتماعية واالقتصادية واملؤسساتية.
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ويستحق الصيد البحري احلريف رعاية خاصة: حبكم أنّه يزاَول بالقرب من الساحل ويستخدم تقنيات تقليدية     
ويستهدف أنواًعا متعددة ويستخدم جمموعة متنوعة من معّدات الصيد وطرق الصيد، وأحيانًا بسيطة نسبًيا، ممّا 

ات حول املسامهة احلقيقية للصيد البحري احلريف يف سبل جيعله نشاطًا حيويًا ومتغيّ رًا. وعلى الرغم من قلة الدراس
العيش واالقتصاد الوطين، وهناك اعرتاف بإمكانية إسهامها بشكل كبري يف احلفاظ على العمالة واألمن الغذائي. 
وبالتايل، ال ينبغي اختزال مصايد األمساك احلرفية يف نظم منعزلة الستخراج املوارد، بل جيب اعتبارها أنظمة 
متكاملة ومتنوعة ومصدًرا للخدمات مستدامة. وقد يكون من املفيد جلب املزيد من اخلربة إىل الصيد البحري 

           .احلريف ووضع برنامج حبث خاص )السّيما بشأن انتقائية وفعالية معّدات الصيد وتركيب املصايد، إخل(
ولوجية لعملية الصيد بشباك اجلر والصيد بالشباك وقد تطّرق البحث يف املقام األول إىل دراسة الرهانات البي

اجلرافة. ويبدو أّن التغيريات اليت يعرفها اليوم قطاع مصايد األمساك مل تؤخذ يف االعتبار بشكل كاٍف عند صياغة 
          .وتنفيذ برامج البحث املتعلقة بالصيد البحري احلريف

  المستخدمة واألنواع المستهدفة، : توصيف األساطيل حسب المهن والمعّدات1الموضوع 
  توصيف وقياس جهد الصيد البحري،2الموضوع : 
  رسم خرائط التوزيع المكاني لألساطيل،3الموضوع : 
  التفاعالت بين األساطيل ومستخدمي البحر اآلخرين.  4الموضوع : 
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 : حماية الموارد الطبيعية وتطويرها00 الميدان

 
 معرفة الموارد البيولوجية. تعزيز 1المحور 

 جرد وحتيني املعارف حول املوارد البيولوجية الغابية: 1الموضوع  
 حتديد املوائل ورسم خرائطها لدراسة أنواع النباتات واحليوانات: 2الموضوع 
 احلفاظ على املوارد البيولوجية الغابية وتثمينها: 3الموضوع  
 باملوارد البيولوجية الغابيةإعداد كتّيبات مرجعية خاصة : 4الموضوع   
 

  حماية الموارد البيولوجية2المحور : 
  تطوير تقنيات احلفاظ على األصناف املهددة باالنقراض:  1الموضوع 
  إنشاء نظام الرصد البيئي على مستوى املناطق األكثر حساسية: املناطق احملمية : 2الموضوع

  واملتنزهات الوطنية على وجه اخلصوص
  تطوير نظام محاية الوحدات اإلقليمية "املالجئ" وغريها: 3الموضوع ... 
  تعزيز اسرتاتيجية مكافحة حرائق الغابات وتدابري االستعادة بعد احلرائق4الموضوع : 

 
  التأثير )الضغوطات( على الموارد الطبيعية3المحور : 

  التحّوالت االجتماعية.االستثمارات العمومية واخلاصة يف الغابات وتأثرياهتا على  :1الموضوع 
  األنواع التيارات املائيةاملخاطر البيئية وإدارهتا: التلوث، الطمي، امللوحة، تصاعد  :2الموضوع ،

 الغازية والعدوان البيولوجي.
  وضع اسرتاتيجيات للتكّيف مع التغرّيات املناخية.    : 3الموضوع 
  تقدير العمليات وتنفيذ تقنيات املكافحة.مكافحة التصحر والتعرية املائية: دراسة و  : 4الموضوع 
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 تنمية االقتصاد الغابي :02الميدان 

 
  تثمين منتجات الغابات والسهوب1المحور : 

 حتديد قطع أراضي دائمة لدراسة مناذج منّو األنواع الغابية.: 1الموضوع 
والشجريات الصغرية: الوقود احليوي والغاز تثمني املنتجات املتأتية من عملية إزالة النباتات : 2الموضوع 

 ... احليوي واخلشب واألغصان اجملزأة
 حتديد ورسم خرائط املناطق الغنية بالعسل.: 3الموضوع 
لوتس،  البحث والتطوير فيما يتعلق باألنواع املنتجة للعسل: على سبيل املثال زيزيفوس :4الموضوع 

 ... أوريغون
ذات األمهية االقتصادية، مثل:  إدارة املنتجات الغابية غري اخلشبية تثمني وتطوير طرق: 5الموضوع 

 منتجات األوبونتيا. 
 تنمية األنواع النباتية املستساغة واحلفاظ عليها يف السهوب.  : 6الموضوع 

 
 

 االقتصاد والسياسة الفالحية3 المحور : 
 تحسين تقنيات استغالل الممتلكات والسلع والخدمات. 4 المحور : 

تطوير تكنولوجيات تثمني أخشاب األنواع الغابية ذات األمهية االقتصادية: حالة بلوط  :1الموضوع 
 الزين وغريه. 

 البيئية الغابية والسهبية.تطوير طرق تقييم رحبية إنتاج النظم : 2الموضوع 
 تطوير طرق تقييم خدمات النظم البيئية الرئيسية. : 3الموضوع 
 إدماج النهج التشاركي يف إدارة وتثمني سلع وخدمات النظام البيئي. :4الموضوع 
 مسامهة التكنولوجيا احليوية يف تثمني املوارد الغابية.: 5الموضوع 
 احلفاظ على األنواع الغابية السريعة النمّو وتطويرها يف املناطق احملتملة.  :6الموضوع 
 التطوير والبحث يف طرق إدارة املناطق الرعوية يف الغابات. :7الموضوع 
   البحث يف السياحة البيئية يف املناطق الغابية والسهبية. :8الموضوع 
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 المائية والحفاظ عليها: كّمية الموارد 01الميدان 

 تقييم وتقدير الموارد المائية1 المحور : 
 آثار التغرّيات املناخية على املوارد املائية. : 2الموضوع 
 منذجة التحويالت املائية. : 3الموضوع 
 هطول األمطار )على سبيل املثال: تقنيات التجميع، إخل(.: 4الموضوع 
 منذجة طبقات املياه اجلوفية. : 5الموضوع 

 املياه العذبة حتت املاء.: 6الموضوع     
  تعبئة الموارد المائية2المحور : 

 املشاريع املائية.: 1الموضوع         
 املوارد املائية غري التقليدية.: 2الموضوع 
 استصالح واستغالل الفجارات. : 3الموضوع 
 موارد الطاقة احلرارية األرضية.   : 4الموضوع 
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 : تسيير وجودة الموارد المائية والحفاظ عليها04الميدان 

 
 تسيير الموارد المائية1 المحور : 

 اإلمدادات والشبكات. :2الموضوع 
 املشاريع واملعاجلة والتثمني. :3الموضوع 
 الرّي والصرف.  :4الموضوع 
 الطاقات املتجددة واملوارد املائية. : 5الموضوع 

 
  جودة وحماية الموارد المائية2المحور : 
 املياه والصحة العمومية.  : 1الموضوع      

 املعايري واجلودة. : 2الموضوع 
 تلوث املياه: 3الموضوع 
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 : الجانب المؤسساتي للموارد المائية05الميدان 

 
 المياه: إدارة وهندسة 1 المحور 

 التسيري املتكامل ألنظمة املياه. :1الموضوع 
 األدوات املساعدة على صنع القرار. :2الموضوع 
 فن إدارة املشاريع.: 3الموضوع 
 اقتصاد املياه.   :4الموضوع 

 
 التنظيم: 2 المحور 

 قانون املياه. :1الموضوع 
 املخاطر املتعلقة باملياه.  :2الموضوع     

 التشريع والتنظيم.  :3الموضوع 
 
  الحوكمة3المحور :.  
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 منتظرةاألثار ال .3
جاء خمطط التطوير املتعدد السنوات اخلاص بالربامج الوطنية للبحث لتعزيز رؤية احلكومة يف جمال التنمية  

أهدافهم االقتصادية والنمو، باإلضافة إىل دعم طموح الباحثني والفاعلني االقتصاديني على العمل سويًا لتوحيد 
من أجل أن تعود بأكثر فائدة ممكنة على اجملتمع اجلزائري. ويستجيب هذا املخطط بصفة إجيابية ومنسجمة 
ومتوازنة واألولويات االجتماعية من خالل االستناد على مجلة من التدابري والعناصر املرتبطة مببادئ القانون 

 التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

 نامةالرز .4
 

 مراحل سير العملية تواريخ مؤقتة
 نشر الدعوة املسبقة األوىل 00/12/2120اخلميس 

 نشر الدعوة املسبقة الثانية 16/14/2120الثالثاء 
 نشر الدعوة الرمسية مع دفرت الشروط 18/15/2120السبت 

 عرب األرضية  استقبال املقرتحات 21/15/2120اخلميس 
الساعة  على  01/17/2120 سبتال

 د 11سا 23
 موعد انتهاء استقبال مقرتحات املشاريع.

 اختتام التقييم العلمي من قبل اخلرباء 18/18/2120األحد 
 تبليغ نتائج اخلربة العلمية ) الفحص األويل( 21/18/2120اجلمعة 

إىل  20/18/2120من 
10/19/2120 

 تقدمي الطعون ملرحلة الفحص األويل

 تبليغ نتائج الطعون 05/19/2120ابتداء من 
إىل  10/19/2120من 
04/01/2120 

الفحص النهائي للمشاريع من قبل القطاعات 
 والوزارات املعنية

إمضاء عقود الربامج بني املديرية العامة للبحث  12/00/2120
 واملؤسسات املوطّنة للمشاريع 

 ق تنفيذ املشاريعإمضاء عقود واتفاقيات البحث وانطال 05/19/2120الثالثاء 
 2122اإلعالن املسبق عن الربامج الثالث لسنة  2120ديسمرب 
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 سير عملية تنفيذ البرامج الوطنية للبحث: .5

تتم عملية إطالق الدعوة ومتابعة سري التنفيذ من قبل الوكاالت املوضوعاتية للبحث حتت إشراف املديرية العامة 
للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وبالتنسيق مع اللجان القطاعية املشرتكة لتنسيق البحث والتطوير واليت تضم 

 خمتلف الوزارات.   

 عملية انتقاء املشاريع عرب مرحلتني: تتم مراحل فحص وانتقاء المشاريع: .5.1

 تتضمن االنتقاء األويل من خالل فحص جدوى املشروع من قبل اخلرباء.: المرحلة األولى

تتضمن االنتقاء النهائي من خالل فحص جدوى املشروع وأمهيته من الناحية  المرحلة الثانية واألخيرة:
 االقتصادية واالجتماعية، ويتم هذا االنتقاء من قبل الوزارات ذات الصلة. 

  :0202بالنسبة لسنة  . عدد المشاريع المقبولة: 2.5

 51 ،مشروعا بالنسبة لربنامج األمن الغذائي 

انتقاء املشاريع جتري يف إطار تنافسي، ويتم توزيعها تبعا ملواضيع البحث املقّررة يف وجتدر اإلشارة إىل أّن عملية 
 . حمتويات الدعوة الرمسية

 . من بإمكانه االنضمام في مشروع البحث المتعلق بالدعوة؟ 5.3

  ،الباحثون الدائمون اجلزائريون باجلزائر وباخلارج 
  اجلزائريون بالداخل واخلارج،األساتذة الباحثون االستشفائيون اجلامعيون 
 ،األساتذة الباحثون اجلزائريون بالداخل واخلارج 
  + سنوات جامعية على األقل مثل:  5ممثلي قطاعات النشاط املختلفة باجلزائر املتحصلني على بكالوريا

 مهندس دولة، ماسرت، طبيب... 
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 : . شروط المشاركة5.4

  البحث عددا متوازنا بني الباحثني والكفاءات اليت حتوزها قطاعات ينبغي أن تضم الرتكيبة البشرية لفرقة
 النشاط،

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

  تنموي، لذلك ال ميكن قبول أّي مشروع مل يصل نضج ينبغي أن تكون املشاريع املقرتحة ذات منط حبثي
 .منتوجه التكنولوجي إىل املستوى الثالث على األقل

 مراحل تصميم المشروع:

  PNRبحث في إطار  مراحل تصميم مشروع. 5.5

  ّإىل املبادرة لدى خمتلف املؤسسات  مدعوين، بتنمية البالد عتبارهم مواطنني معنينياالباحثني، ب إن
بالبلد للوقوف على االحتياجات احلقيقية بغية ترمجتها يف مشاريع حبث وتطوير  واالجتماعية االقتصادية

بعض املؤسسات لديها إشكاالت حمددة ف ،لإلشارةو  مهيكلة وموجهة مباشرة لتلبية االنشغاالت اجملتمعية.
 وواضحة كما هو الشأن لدى قطاع املوارد املائية والطاقة والصحة...

  عنها من قبل الحتياجات املعرّب لطار الربامج الوطنية للبحث تبعا إتصنيف مشروع البحث يف  يتم 
كما تعد  نشغال ُيتاج إىل احلل،ا إشكالية البحث عن ، على أن تعرّب واالجتماعي االقتصاديالشريك 

   جتماعي.قتصادي واالاحللول والنتائج املتوقعة مطابقة ملطالب الشريك اال
  ات سملتاحة لدى املؤسالكربى ااملشروع، ينبغي األخذ باحلسبان توفر اهلياكل والتجهيزات خالل تصميم

صة للمشروع هي ميزانية امليزانية املخصّ  ات األخرى على املستوى الوطين ألنّ سالشريكة وكذا املؤس
 تسيري.

 الفرتة احملددة للتنفيذ  ينبغي على أعضاء املشروع دراسة كل التدابري املتعلقة جبدوى املشروع وانسجامه مع
  . شهرا( 36)
  ستمارة اليت تشهد من خالهلا اال مبلءعتبارها صاحبة املشروع اب االجتماعيةو  االقتصاديةتلتزم املؤسسة

تنفيذ املشروع يدخل ضمن برنامج نشاطاهتا  املشروع يرمي إىل االستجابة الحتياجاهتا، كما أنّ  بأنّ 
  .هوتعمل على إجناح
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  عضاء مع حتديد املهام بدقة األينبغي حتديد خمتلف نشاطات وأعمال املشروع بوضوح وتوزيعها على كل
   التقييم السنوي لألعمال يتم فرديا، وعلى أساس هذا التقييم الفردي متنح املكافأة السنوية. ألنّ 

 تقديم المشاريع : . 5.6

 لءحرتام ما. ويرسل املشروع عرب اخلط ب2121ماي لدعوة خالل شهر ليتم تقدمي املشاريع بعد املوعد الرمسي 
 م العناصر األساسية التالية: ضاملخصصة للمشروع واليت ت االستمارةفقرات 

 الشق األول : التعريف بالمشروع :
   معلومات عامة حول املشروع.

   مدخل يتضمن عرض حال عن املشروع والدوافع واألهداف.
  .املعتمدةاملنهجية   

  .االجتماعيو  االقتصادي  النتائج املتوقعة وآثارها مع حتديد الشريك 
    مراجع األعمال.

     الرزنامة وتوزيع املهام.

الشق الثاني: التعريف بالفرقة وقدرتها على تنفيذ المشروع وتوزيع النشاطات 
 والمهام على األعضاء 

   التعريف حبامل املشروع )باحث أو شريك(.
  التعريف بالباحثني األعضاء املنتمني إىل املشروع.  

  .االجتماعيو  االقتصاديلقطاع ل  التعريف باألعضاء املمثلني 
آخرين ( أعضاء يتقاضون املكافأة، ويف حالة وجود أعضاء 6تشمل الرتكيبة البشرية لفرقة البحث ): مالحظة

 معنيني باملكافأة. فهم ليسوامشاركني يف إجناح املشروع 
ينبغي حتديد اهلياكل والتجهيزات الكربى املتاحة على مستوى املؤسسات املعنية باملشروع  الوسائل المادية:

  .واملؤسسات األخرى على املستوى الوطين
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 جزائري يتم صرفها بناءً  مليون دينار 5    لمشروع هي ميزانية تسيري تقدر بلة صامليزانية املخص :تكلفة المشروع
طار الصندوق الوطين للبحث العلمي والتطوير إنة النفقات املعمول هبا يف على بعض الفقرات احملددة يف مدوّ 

  يت:  كاآلامليزانية   توزيع هذهويتم ، التكنولوجي

( 2511 111 .11)أي  ℅ 51ـ الشطر األول:   
( 1251 111 .11) أي℅  25ـ الشطر الثاني:   
( 1251 111 .11) أي℅  25ـ الشطر الثالث:   

 
 مكافأة أعضاء المشروع : 

االستشفائيون و  يستفيد من املكافأة الباحثون الدائمون اجلزائريون بالداخل واخلارج وكذا األساتذة الباحثون
كما يستفيد من املكافأة إطارات خمتلف قطاعات النشاط باجلزائر . اجلامعيون اجلزائريون بالداخل واخلارج

  السنوية كما يلي: وتدفع املكافأة سنوات جامعية املنتمني إىل املشروع كأعضاء. 5بكالوريا +املتحصلني على 

  أشهر. 16نتهاء امن املكافأة السنوية بعد  ℅ 25  
  السنوية. ةحصيللمن املكافأة السنوية بعد تقييم فردي إجيايب ل ℅ 75  

  التزام المؤسسات المعنية بالمشروع :
.ذج )...(و روع حسب النم  شهادة توطني املش  

.  حسب النموذج )...( االجتماعيو  االقتصادي  التزام الشريك   
 

  قرار اإلنشاء:

بعد قبول املشروع يتم إنشار فرقة البحث اخلاصة مبؤسسة إحلاق املشروع بقرار وزاري. ويتم صب االعتمادات 
 املالية باسم فرقة املشروع. ولذلك، فالبد من التدقيق يف اختيار مؤسسة اإلحلاق. 
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 واالنتقاء معايير الفحص  .6

 األولي االنتقاءمرحلة 

 قبل الخبراءمعايير الفحص العلمي للمشروع من 

 معايير 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

 .أهمية الحلول المقترحة1

 الجتماعي واالقتصادي للمشاريعا .أهمية التحويل والتثمين2

 .آثار المشروع على تقل الخبرة االجتماعية واالقتصادية.3

 (المؤسسات وإشراك الباحثين.أهمية ونجاعة الشراكة بين أعضاء الفرقة )التعاون بين 4

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

 تنظيم المشروع

 . انسجام تركيبة فرقة البحث وتفر التعداد المتوازن بين الباحثين وممثلي القطاع المستعمل6

 تصميم إشكالية المشروع من قبل القطاع المستعمل. تم 7

 تم إعداد المشروع بالشراكة بين القطاع المستعمل والباحثين .8

 توزيع المهام على أعضاء المشروع تم بوضوح  9. 

 يتوفر الفريق على التجهيزات الالزمة إلنجاز المشروع 10.

 النتيجة:

         مرفوض                                                مقبول
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 االنتقاء النهائي للمشروع

 معايير القبول النهائي للمشروع من قبل اللجنة القطاعية المشتركة المعنية

 أثر المشروع على التنمية، -

 أهمية المنتوج، -

 جدوى الحلول المقترحة، -

 وانشغاالت القطاع االقتصادي واالجتماعي. االنسجام الضروري بين المنتوج المقترح -

   

 لالتصال:   

   .المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

120.27.78.86.  

120.27.98.81 . 
 pnr2021@dgrsdt.dzالربيد اإللكرتوين:

        

 الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة

 www.Atrss.dz 
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الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــةلجمهوريــة ا  
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وزارة التعليــم العالــي و البحــث العلمــي

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  

 
 

 شهادة توطين المشروع 

  أنا الممضي أسفله:

 

 رئيس المؤسسة:

 

 

 أشهد أن المشروع الموسوم ب:

 

 

 قد تم تقديمه تحت وصاية*

 

 

 بموافقتنا.

وفق التشريعات سارية المفعول. لضمان نجاح المشروعاستعدادنا  موافقتنا على توطين المشروع بمؤسستنا ونؤكد نؤكدو نشهد           

 

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

 

 
 
 
 
  مصادقة رئيس مؤسسة إلحاق المشروع
 
 
 
 

  في المشروع أذكر المؤسسة التي ستوطن ميزانية المشروع.أذكر مؤسسة توطين المشروع، وفي حالة وجود عدة مؤسسات مشاركة 
 

 



 45 البرنامج الوطني للبحث في األمن الغذائي

 

لجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــةا    
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وزارة التعليــم العالــي و البحــث العلمــي

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  

 

 

 شهادة المؤسسة االقتصادية واالجتماعية  
سسةالمؤ  

 العنوان
 
 

 أنا الممضي أسفله:
 

 رئيس مؤسسة 

 
بحث بعنوان:ال مشروعأصرح أن إشكالية   

 

 

 
 قد تم اقتراحه من قبل مؤسستنا

 
 وأن النتائج المنتظرة تساهم في حل انشغاالت المؤسسة

 
 
 

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

 

 

 مصادقة رئيس مؤسسة إلحاق المشروع

 

 
 


