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 هوأهداف البرنامجسياق  .1

 ،دامةيشكل البحث العلمي عنصرا أساسيا لضمان تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المست

هات باهتمام خاص في التوجاليوم ، كما يحظى هواقتصادالمعرفة وركيزة أساسية لبناء مجتمع 

ة االجتماعيكبير في مواجهة مختلف التحديات  لما له من دورالحكومية والخطط اإلنمائية، 

 . التي تفرزها القضايا الراهنةواالقتصادية 
 
 : على الصعيد الوطني ساسيتينقضيتين أأيامها األخيرة ب تميزت السنة التي نعيشقد و

را، خطوات المغرب والتي سجلت فيها دبلوماسية المملكة، مؤخالدينامية الشاملة التي يعرفها  .1

ذات إشعاع وطني ودولي مرموق، بقيادة متبصرة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس 

ة للمغرب، أي والتي يعلم المتتبعون اليوم أنها تهم باألساس الجهات الجنوبي. نصره هللا وأيده

 . الصحراء المغربية

عميق على ال رهاثأو Covid-19  المرتبطة بتفشي فيروس كورونا األزمة الصحية الدولية .2

خلق مناخ  من تداعيات على المجتمع واألسرة واألفراد، أدت إلى وما خلفه ،االقتصاد العالمي

 . يستدعي تقوية البحث العلمي إلنارة الطريق واستشراف المستقبلغير مسبوق 

 

ة الوطنية التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربيقطاع علن ي، ولالنخراط في هذه الدينامية

 علمي والتقنيالمركز الوطني للبحث ال مع بتعاون ،والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
المجاالت  برنامج دعم البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية فيعن إطالق 

 . ونا المستجدالقضايا المتعلقة بالصحراء المغربية وبجائحة فيروس كور: نةذات الصلة بالقضايا الراه

 لدراسات الجعل بالسياقات التي تعيشها بلدنا،  يشمل المحور األول مختلف القضايا المرتبطة

ستجدات الراهنة، وعلى رأسها الم الوطنية القضايا معواألبحاث مرتبطة بمحيطها ومتفاعلة 

صحراء وضرورات االهتمام بمختلف مناحي الحياة بال المتعلقة بالوحدة الترابية، الوطنية

 ؛ةالمغربي

 اتهاالقضايا المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد بمختلف تجلي ويهم المحور الثاني 

طة بتفشي وتعميق دارسة التأثيرات االقتصادية واالجتماعية والنفسية لألزمة الصحية المرتب

 د.فيروس كورونا المستج
 

 : األهداف التاليةإلى تحقيق  البرنامج ويهدف هذا
 ؛واالقتصاديةالبحث العلمي في تخصصات العلوم االنسانية واالجتماعية  تشجيع .1
جاالت ، وخصوصا منها تلك المهتمة بالماألقاليم الجنوبيةاألبحاث المنجزة حول  ديرصت .2

 إطالق دفعة جديدة منها؛ عبراالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
نها والتي من شأ، 19-كوفيدبالصحراء المغربية والمتعلقة اختيار الموضوعات البحثية  .3

 ؛حولهما تحليل الوضع القائم وتقديم نتائج ملموسة
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تهم مجاالت المعرفة التاريخية واالجتماعية والثقافية  اتمتعددة التخصص القيام بأبحاث .4

 هومها الواسع لألقاليم الجنوبية؛بمف
ليم اهمة في تنمية األقافي مجاالت مختلفة من أجل المسالبحث في خدمة التنمية  دعم .5

 الجنوبية؛
-السوسيووالفاعلين  مؤسسات التعليم العاليدعم إنجاز أنشطة البحث بتعاون بين  .6

بآثار ومملكة بمالمح الحياة االجتماعية والثقافية بالجهات الجنوبية للين المعنيين ياقتصاد

 ؛ووقعها االقتصادي واالجتماعي والثقافيجائحة فيروس كورونا 
لمغربية تشجيع الباحثين على التعاون على المستويين الوطني والدولي وإشراك الكفاءات ا .7

 المقيمة في الخارج؛
ة التجارب الدولية وتقديم توصيات للمسؤولين على القطاعات االقتصاديباالستئناس  .8

 . واالجتماعية الوطنية
 

 المستهدفة المحاور .2

  قضايا الصحراءحول المقترحة المحاور : 
I. السياسة والقانون : 

  ؛للمغرب اإلفريقيالبعد 
 ؛والقضية الوطنية العالقات المغربية األوروبية 
  وتفاعالتها مع القضية الوطنية األولى تطورات الرؤى :  المتحدةمنظمة األمم . 

II. الثقافة : 
 المجال والهوية بالصحراء المغربية؛ 
 اوإفريقي ءالبعد األمازيغي والحساني في ثقافة الصحرا . 
 العادات والتقاليد الوطنية في تمظهراتها بالجنوب . 

III. التنمية : 
 النموذج التنموي الجديد باألقاليم الجنوبية؛ 
 المشاريع التنموية الكبرى وأثرها على التنمية المندمجة . 
 التنمية البشرية والرأسمال الالمادي . 

 

  فيروس كورونا حول المقترحة المحاورCovid-19 : 
I. علم االجتماع : 

 الدعم والتضامن والوقاية؛: الجائحة والهشاشة 
 ؛... ، وتخفيفهحالة الطوارئ والحجر الصحي، رفعه : الحركيةمحدودية الجائحة و 
 ؛19ـ قدرة المجتمعات على الصمود في ظل جائحة كوفيد 
 فعل مختلف فئات المجتمعالتأثيرات وردود : 19-كوفيد : 

 ؛19-التمظهرات االجتماعية وسلوكات الشباب في مواجهة جائحة كوفيد 
 ؛19-معارف وسلوكات األشخاص كبار السن في مواجهة جائحة كوفيد 
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 خدمات الرعاية الصحية والسكان المتأثرين بهذه الجائحة  تأثير الجائحة على مقدمي

 وبالنظام الصحي؛
 الوقاية ة ولدى المواطنات والمواطنين المغارب 19-كوفيدعن جائحة  التصور المكّون

 من انتشار الفيروس؛
 خاصة؟ أممقاربة علمية : 19-الشمال والجنوب في مواجهة كوفيد 
 مغربية؟جائحة عالمية، أية مقاربة : 19-كوفيد 

II. االقتصاد : 
 التداعيات االقتصادية لألزمة؛ 
  تدبير األزمة؛مقاربات 
 سيناريوهات ما بعد األزمة؛ 
  االقتصاد إلعادة إقالعتوصيات . 

III. التربية : 
 ؛19-مالءمة النظام التربوي لمواجهة جائحة كوفيد 
   اإلنجازات واآلفاق والتحديات؛ : عدالتعليم عن ب 
  االختيارات البيداغوجية؛: 19-جائحة كوفيدالجامعة المغربية في مواجهة 
 المتعلمون، واألساتذة، وأولياء األمور واإلداريون : التأثيرات وردود الفعل . 

 
IV. والقانونيحالة الطوارئ والتدبير السياسي : القانون : 

 ؛وردود الفعلتطبيقات : الحجر الصحي 

 التخفيف وتحليل التحديات؛: رفع حالة الحجر الصحي 

  ؛االقتصادوالصحة : الحجر الصحيالعودة إلى 

 مرجعياته وتنزيله وتحدياته: التدبير اإلداري . 
V. التواصل : 

 التواصل في ظل األزمات؛ 
 المعلومة وغيابها؛ وفرةبين : 19-المواطن في مواجهة جائحة كوفيد 
 أي تواصل ألي مواطنات ومواطنين في ظل األزمة الصحية؟ 

VI. محاور إضافية : 
 األزمة، القيادة، سرعة االستجابة، اإلخبار، والتواصلتدبير : تقييمات عامة . 
 األزمة؟ / الدروس المستفادة من هذه المرحلة 

 
 دراسات ميدانية: المخرجات المتوقعة .3

 : من هذا الطلب فيما يليالمخرجات المتوقعة  تتحدد
 منشورات علمية؛ 
 مقاالت علمية محكمة؛ 
 ؛أو فصول كتب 
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 ؛وفيديوهات أشرطة 
  للتنفيذتوصيات قابلة . 

 
 األهلية .4

 : البحث التابعة للمؤسسات التالية هياكلستمول المشاريع المقدمة من طرف 
 الجامعات العمومية؛ 
 المؤسسات العمومية للتعليم العالي والبحث غير التابعة للجامعات؛ 
 المؤسسات العمومية للبحث؛ 
 الجامعات والمؤسسات المحدثة في إطار الشراكة؛ 
  الخاصة المعترف بها من طرف الدولةالجامعات والمؤسسات . 
 . لهة حاملال غير الجامعية الجامعة أو المؤسسة القطب باقتراح منمن طرف منسق  مشروعيقدم كل 

 . مشاريعالعروض ينبغي على كل مقترح أن يتالءم مع طلب و
 
 كيفيات المشاركة .5

 التنظيم حسب األقطاب. 1.5
 .أقطاب جامعية جهوية (04)وفق أربعة  ض مشاريع البحثعرسيتم تنظيم طلب 

 : المرحلة االولى
طرف  تتولى كل جامعة تنسيق المشاريع المقترحة من طرف باحثيها وكذا المشاريع المقترحة من

دينة التي تنتمي كل من مؤسسات التعليم العالي الغير الجامعية والمؤسسات العمومية للبحث التابعة للم

 . إليها
  : الثانيةالمرحلة 

نسق دى مبإيداع المشاريع المقترحة ل 2021 يناير 31داخل أجل أقصاه  كل جامعة تقوم فيما بعد

 . لجامعي المعني باألمرالقطب ا
 

 الحسيمة ـ تطوان  ـوجهة طنجة  ،القنيطرة ـسال  -جهة الرباط  :  القطب األول

 سطات-جهة الدار البيضاء :  القطب الثاني
وجهة  ،وجهة سوس ماسة ،آسفي ـوجهة مراكش  ،خنيفرةـ  بني ماللجهة  :  القطب الثالث

 . الذهب واديـ وجهة الداخلة  ،وجهة العيون الساقية الحمراء ،كلميم واد نون

 . تافياللت درعةوجهة  ،وجهة الشرق ،جهة فاس مكناس :  القطب الرابع

 . الواحد يتولى تنسيق كل قطب رئيس جامعة يتم اختياره من طرف نظرائه في القطب
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  تقديم المشاريع. 2.5
اير  05أقصاه   يتعين على كل قطب أن يقدم للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، داخل أجل  فبر

 . كل قطبل مشروعا 30وذلك في حدود ، 2021

 . فيها مختلف أعضاء القطبالمشاريع التي يشارك باألسبقية تحظى كما 

 
 تقييم المشاريع .6

 حثبيع المشارقييم العلمي والتقني، عبر الخبراء المعتمدين لديه، ت يتولى المركز الوطني للبحث
 . من طرف منسقي األقطاب الجامعية الجهويةة مقترحال
 

 معايير التقييم. 1.6
 : تقييم المشاريع حسب المعايير التاليةتم سي

 القيمة اإلبداعية لمشروع البحث؛ 
 الجودة العلمية للبحث المقترح؛ 
 ؛المشروع لمنسق المسار العلمي 
 قابلية إنجاز البحث المقترح؛ 
 أو الثقافي المرتقب/ األثر العلمي واالقتصادي واالجتماعي و . 

 
 لجنة القيادة والتتبع .2.6

 
 :  والمركز الوطني القيام بما يلي الوزارةكل من بتتولى لجنة القيادة والتتبع 

طرف خبراء تصنيف المقترحات حسب درجة االستحقاق المرتبطة بالنقط المخولة من  .1

 المركز؛
 ؛يد الميزانية المخصصة لكل مشروعانتقاء المقترحات من أجل التمويل وتحد .2
ة التي بالئحة مشاريعه المقبولة من أجل التمويل واإلعانات المالي جهويتبليغ كل قطب  .3

 . ستخصص لها
عليم العالي تقطاع الكل من ليتم نشر الئحة المشاريع المقبولة من أجل التمويل في الموقع الرسمي 

   . ي والتعليم العالي والبحث العلميوزارة التربية الوطنية والتكوين المهنوالبحث العلمي ل
 www.enssup.gov.ma والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني www.cnrst.ma .    

 
 
 
 
 
 

 

http://www.enssup.gov.ma/
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 تمويل المشاريع .7

 الغالف المالي المخصص . 1.7
  ؛مليون درهم 10 فيتحدد الميزانية التقديرية لهذا البرنامج 
  مشروعلل درهمألف  100في  المشاريع لدعمتحدد القيمة القصوى . 

 النفقات المبرمجة. 2.7
زارة تخضع النفقات المبرمجة في إطار هذا البرنامج لمقتضيات القرار المشترك الموقع بين و

م العالي والبحث والمالية وإصالح اإلدارة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعلياالقتصاد 

 . العلمي المتعلق بتدبير الموارد الخاصة
 كيفيات التمويل. 3.7

عليم العالي تال قطاع –تعمل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

و مؤسسة على توصل كل جامعة أو مؤسسة للتعليم العالي غير التابعة للجامعة أ -والبحث العلمي

بمجرد ( من االعتماد المخصص  %50)عمومية للبحث بتاريخ تحويل الشطر األول من التمويل 

 . التوقيع على العقد

النموذج  حسب، يع، التي تم قبولها، إيداع تقريرويتعين على الجامعة أو المؤسسة الحاملة للمشار

، الولامن تحويل الشطر  ستة أشهر بعد، وتقديم حصيلة إنجاز مشاريعها، ركزالمحدد من طرف الم

شروع المعني، مآل الم لجنة القيادة والتتبعبعد ذلك تقرر و. التي سيتم تقييمها من طرف خبراء المركز

 . مويلالتالي من التتحويل الشطر إلغاء أو إعادة توجيهه أو اتخاذ القرار ب هبمتابعة إنجاز

كوين المهني وزارة التربية الوطنية والتقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ببين  عقديتم توقيع 

يع والمركز الحاملة للمشار غير الجامعية والتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات أو المؤسسات

وكيفيات  الوطني للبحث العلمي والتقني، تحدد فيه التزامات جميع األطراف والميزانيات المخولة

 . تدبير الملكية الفكرية

 مشاريع المدة إنجاز  .8

على  اإلعالنشهرا ابتداء من  12إلنجاز مشاريع البحث التي تم قبولها في  تحدد المدة القصوى

 . النهائية  النتائج
 معلومات .9

 

 :لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ
 ةمصلحة البرامج العلمي

 المركز الوطني للبحث العلمي والتقني
، حي 10102الرباط . م. أ 8027ب . زاوية شارع الجيش الملكي وعالل الفاسي، حي رياض، ص

 . الرباط -الرياض 
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