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 المغربية المملكة
 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

 والتعليم العالي والبحث العلمي
 

 قطاع التعليم العالي والبحث  العلمي

 

 

 

 

 برنامج دعم البحث العلمي والتكنولوجي

 " 19-المتعلق ب " كوفيد 
 

 السياق . 1
ميدان خاصة في و العلميالبحث ب نهوضمجال ال به فيالدور الهام الذي تضطلع بمنها  وعيا

ع قطا ،وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تعلنالصحة، 

متعدد التخصصات في لدعم البحث العلمي  برنامجاعتماد عن  لتعليم العالي والبحث العلميا

 ".19كوفيد " كورونا الحالي فيروس بوباءذات الصلة المجاالت 
 

 المغربيةفرق البحث  تعبئة هدفب درهم ماليينعشرة بلغ غالف مالي ي البرنامج هذاخصص ل و

 "،19كوفيد "كورونا  روسيف بوباء المجاالت المتعلقة العلمي في بحثالمشاريع  نجازإمن أجل 

 وذلك في أقرب اآلجال الممكنة.
 

 .للبحث العلمي والتقني المركز الوطني هذا البرنامج من طرف وسيتم تدبير 

 األهداف . 2

خلق إلى العمل على  ،"19 كوفيد"ب ذات الصلةالمجاالت في يهدف تمويل مشاريع البحث 

على  ،واألبحاث التي ستنجزوفقا لنتائج الدراسات  ،قادرة ،التخصصات ةمتعدد بحث بيئة

 الوبائية. األزماتبير تد والمساهمة فيحلول ال إيجاد

 التالية: للتساؤالت اإلجابةعناصر تقديم  وترتكز هذه األهداف على
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 اإلحاطة بمختلف أبعادهو "19 كوفيد "كوروناوباء انتشار تحليل  يمكنكيف  .1

 ؟ بالمغرب
 

 لرجوعبتمكين بالدنا من االكفيلة و الفترة االنتقالية لتدبير المناسبةالتوصيات هي  ما .2

 الطبيعي؟إلى الوضع 
 

 ؟ مستقبال اتخادهاماهي الدروس المستفادة من هذا الوباء وماهي التدابير الوقائية المتعين  .3
 

 المجاالت المستهدفة . 3

قادرة ددة التخصصات متعوفق مقاربات  أصيلةيهدف هذا البرنامج إلى إنتاج معارف علمية 

وتحدد المواضيع المختارة كما  .همختلف جوانباإللمام بو على دراسة جميع مستويات هذا الوباء

 يلي:

 19 كوفيد "كوروناوباء تحليل انتشار كيف يمكن  :األول الموضوع" 

 ؟بالمغربواإلحاطة بمختلف أبعاده 

 ينالصعيدعلى  هلوتحليالحالي  الوضععلى فهم  ةكون قادرتأن يتعين على األبحاث 

 :المستويات التاليةعلى الجهوي والوطني، وخاصة 

 علم األوبئة،  ،الصحيةالرعاية  ،علم المناعة ،علم الفيروسات :والطبي العلمي المستوى

 إلخ؛...،البيئة ،لذكاء االصطناعي والبيانات الضخمةا ،النمذجة الرياضية
 

  وإنتاجها؛ يدةالمف األجهزة وغيرها من ،الطبية المعداتتصميم  التكنولوجي:المستوى 
 

  بما في  على مختلف قطاعات االقتصاد الوطني الوباءتأثير  : االقتصاديالمستوى

تدبير الوباء بهندسة متعددة و البطالةو نتاج والتوازن االقتصادياإل سالسلاختالل  ذلك

 إلخ؛...وكيفيات اإلقالع االقتصادي األبعاد
 

 الكآبةالصحي، الحجر  ،االستمرارية البيداغوجية :والنفسياالجتماعي  المستوى، 

 إلخ؛… األوبئة، الوطني، تاريخالتضامن  ،فقدان الشغل
 

  القانوني، استمراريةاإلطار  تكييف ،الطوارئجراءات حاالت إ السياسي:المستوى 

 إلخ....،العموميةوالمرافق  الخدمات
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 :تدبير الفترة االنتقالية والكفيلة بتمكين ل المناسبةهي التوصيات  ما الموضوع الثاني

 بالدنا من الرجوع إلى الوضع الطبيعي؟

 تلك مختلف التساؤالت المتعلقة بالوباء، وخاصة ينبغي على األبحاث المنجزة أن تجيب على

 :التي تهم

  ؛ هئواختفا الوباء انحسارتخاذها بعد الواجب ا واإلجراءاتتدبير الفترة االنتقالية 

  الواجب اتخاذها في حالة استمرار الوباء.اإلجراءات 

 

 هي التدابير الوقائية الوباء وما هي الدروس المستفادة من هذا ما : الموضوع الثالث 

 مستقبال؟ اتخادهاالمتعين 

 

مع  طيعالتلاعتمادها  يجبالوسائل التي على  اهاهتمامتصب يتعين على األبحاث المنجزة أن 

المكتسبة والمالحظات التي  التجربةعلى أساس وذلك  أخرى، أو جائحات ظهور أوبئة احتمال

 ."19كوفيد "ب  الحالي المتعلقالوضع تسجيلها بخصوص  تم

 

 المشاركة  كيفيات.4

 تنظيم أقطاب جهوية  .41

 حولالموارد البشرية  تعبئةالحالي ومالءمة الستجابة لسياق الوباء المتعلقة بالحاجة الملحة ل نظرا

من التمويل، فقد تقرر أن يتم تنظيمها المقترحة لالستفادة  متعددة التخصصاتشاريع البحث م

 شكل أقطاب جامعية جهوية: على

 -طنجة  وجهة ،القنيطرة ـسال  ـ الرباطجهة : في البحثمؤسسات الجامعات و :األولالقطب 

 ؛الحسيمة -تطوان 

 ؛سطاتـ  ار البيضاءالد جهة في البحثمؤسسات الجامعات و :الثاني القطب

 -بني مالل جهة : لجهات التاليةالتابعة ل ومؤسسات البحثالجامعات  : الثالثالقطب 

العيون الساقية  وجهة ،نونكلميم وادوجهة ،ة سوس ماس وجهة ،آسفي  -مراكش وجهة  ،خنيفرة

 ؛وادي الذهب الداخلة وجهة ،الحمراء

 ةدرع مكناس وجهة الشرق وجهةفاس جهة : في مؤسسات البحثوالجامعات  : الرابعالقطب 

 .تافياللت
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يشكل كل قطب لجنة توجيهية تتكون من رؤساء مختلف الجامعات التي تنتمي إلى و

 .قطبمن قبل نظرائه داخل ال يختارلجامعة يتم تنسيق هذه اللجنة من قبل رئيس والقطب. 
 

قادرة على تحقيق الرية بشالموارد اليتوفر فيها على التي  كل قطب المواضيع البحثيةيقترح 

 زمة.لالوبالسرعة ا النتائج المتوقعة

 

  الفرق المكونة للمشاريع  2.4

 ينسق أكثر من المسؤول أنال يمكن لهذا ويعينه القطب، علمي  مسؤولكل مشروع  يترأس

 .واحد مشروع

ير التقار إعدادب كما يقوم ه.وتسيير مراحل المشروع جميعتتبع  عن المشروع المسؤول يتولى

 .تقدم األبحاثمدى حول  العلمية والمالية
 

  تقديم المشاريع  4.3

 لكترونية مننسخة إ حتوي علىت ،ةرقمي في شكل دعامةتقديم جميع المشاريع  تعيني

 "رقمي ملفكذا و يتضمن جميع المعلومات المطلوبة المطبوع النموذجي للمشروع

PDF" ركين في المشروع.المشا أخيرة للباحثين إصدارات علميةيتضمن خمسة 
 

 2020أبريل  30 تاريخ التقني قبللى المركز الوطني للبحث العلمي وإ ةالكامل اتالملفترسل 

 am.nrstc@19covid :عبر البريد اإللكتروني التاليبعد الزوال  الرابعةالساعة على 

 تقييم المشاريع.5

 والتقني، العلمي للبحث الوطني مركزلاخبراء  طرف المقترحة المقبولة من سيتم تقييم المشاريع

 :للمعايير التالية اوفق

 التقييم  معايير التقييم نقط

 وأهميته لمشروعل االبتكاريةالقيمة  20

 الجودة العلمية للبحث المقترح 20

 نجاز المشروعمدى قابلية إوضوح خطة التنفيذ  30

أو االجتماعية المحتملة للنتائج المتوقعة ية واالقتصادية و/العلم االنعكاسات 20

 )المخرجات، براءات االختراع، اإلنتاج العلمي المفهرس، إلخ.(

 اإلنتاج العلمي السابق لفريق المشروع 10

 المجموع 100

mailto:covid19@cnrst.ma
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 المشاريعبانتقاء البرامج  ستقوم لجنة تتبع وتوجيهكما  االستحقاق سيتم ترتيب المشاريع حسبو

 مشروع. كذا تحديد التمويل الذي سيخصص لكلالتي سيتم تمويلها و
 

 15 ممكن، وفي كل األحوال قبلفي أقرب وقت  هذا البرنامجن أجل اإلعالن عن نتائج م

لمركز الوطني ا طرفن بشكل متزامن فور التوصل بها مسيتم تقييم المشاريع ، 2020مايو 

 .للبحث العلمي والتقني

 التمويل. 6

 الممكن اإلنفاق

 الموقع ،الخاصة المتعلق بإدارة المواردللقرار المشترك  قاوف اإلنفاق سيتم ،في إطار هذا البرنامج

الوطنية بين وزارة االقتصاد والمالية واإلصالح اإلداري ووزارة التربية ، 2016يناير  16بتاريخ 

 .ث العلميالتعليم العالي والبحو المهني التكوينو
 

 والمصادقة عليةإعداده ، سيتم صرف الموارد الماليةاريع لبرنامج لكما ستخضع هذه المش

 الوطني للبحث العلمي والتقني. المعني والمركز القطبكل من وتوقيعه من طرف 

المركز الوطني للبحث العلمي بين مبرم  لعقدخضع تمويل وتنفيذ المشاريع المختارة يوسوف 

 .لمشروعالمكونة للقطب الحامل لوالجامعات والتقني 

 تحويل االعتمادات

 :تحويل االعتمادات المالية وفق شطرينيتم 

 :؛٪(50عند توقيع العقد ) الشطر األول 

 :مدة إنجاز بعد التقييم اإليجابي للتقرير العلمي والمالي المقدم في منتصف  الشطر الثاني

 .)٪50) المشروع

 مدةالمشاريع.  7

 ؛ةاحدو سنةفي  البحثمشاريع  إنجاز يتوجب األول: للموضوع بالنسبة 

  ؛ستة أشهر في البحثمشاريع  إنجازيتوجب : للموضوع الثانيبالنسبة 

 ستة أشهرفي  البحثمشاريع  إنجاز يتوجب :للموضوع الثالث بالنسبة. 
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 معلومات. 8

 :لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ

  للبحث العلمي والتقني المركز الوطني

  مصلحة البرامج العلمية  

 ، وعالل الفاسيالملكي  الجيشزاوية شارع 

 الرباط. -، حي الرياض 10102رباط أ.م. ال 8027حي رياض، ص.ب 

  covid19@cnrst.ma البريد اإللكتروني
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