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2 : :  تخـضع الـوكـالة ألحـكـام اHرسـوم الـتنـفـيذي اHاداHادّة ة 
رقم 11- 398 اHؤرخ في 28 ذي احلـجة عام 1432 اHوافق 24

نوفمبر سنة 2011 واHذكور أعالهq وألحكام هذا اHرسوم.

اHاداHادّة ة 3 : : يحدد مقر الوكالة بالبليدة.
و�ـكن نـقـله إلى أي مـكـان آخـر من الـتـراب الوطـني
�ــرســـوم يـــتـــخــذ بـــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر من الـــوزيـــر اHــكـــلف

بالبحث العلمي.

اHـــــاداHـــــادّة ة 4 :  : في إطــــــار اHـــــهـــــام احملــــــددة في اHـــــادة 4 من
اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم 11- 398 اHؤرخ في 28 ذي احلـجة
عــام 1432 اHــوافق 24  نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 2011  واHـــــذكــــور
أعـــالهq تـكــــلـف الـوكــالـــة بــتـنــســــيق ومـتــابـعــة نـشــاطـات

البحث في العلوم االجتماعية واإلنسانية.

اHــاداHــادّة ة 5 : : زيـــادة عـــلى األعـــضـــاء احملـــددين فـي اHــادة 8
من اHـــرســـوم الــتـــنـــفـــيــذي رقم 11- 398 اHــؤرخ في 28 ذي
احلـجـة عام 1432 اHـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنة 2011 واHـذكور

أعالهq يتكون مجلس توجيه الوكالة من :
qكلف بالتربية الوطنيةHثل الوزير ا� -

qWهنيHكلف بالتكوين والتعليم اHثل الوزير ا� -
qكلف بالثقافةHثل الوزير ا� -

qكلف بالتشغيلHثل الوزير ا� -
qكلف بالتضامن الوطنيHثل الوزير ا� -

- �ثل الوزير اHكلف باالستشراف واإلحصائيات.

اHاداHادّة ة 6 :  :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمـهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 8 ربيع الـثـاني عام 1433 اHوافق
أوّل مارس سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقـم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقـم 12- - 97 مـؤرخ في  مـؤرخ في 8 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
1433 اHــوافق أو اHــوافق أوّل مــارس ســنــة ل مــارس ســنــة q q2012 يــتــضــمنيــتــضــمن عـام عـام 
إنـــشــاء الـــوكـــالــة اHـــوضـــوعــاتـــيـــة لــلـــبـــحث في عـــلــومإنـــشــاء الـــوكـــالــة اHـــوضـــوعــاتـــيـــة لــلـــبـــحث في عـــلــوم

الطبيعة واحلياة.الطبيعة واحلياة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن ّ الوزير األول
-  بـناء عـلى تقـرير  وزيـر الـتعـليم الـعالي والـبحث

qالعلمي
- وبـناء على الـدستـورq السيمـا اHادتان 85-3  و125

q(الفقرة 2) منه

اHاداHادّة ة 6 :  :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 8 ربيع الـثـاني عام 1433 اHوافق
أوّل مارس سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقـم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقـم 12- - 96 مـؤرخ في  مـؤرخ في 8 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
1433 اHــوافق أو اHــوافق أوّل مــارس ســنــة ل مــارس ســنــة q q2012 يــتــضــمنيــتــضــمن عـام عـام 
إنـشـاء الـوكـالةإنـشـاء الـوكـالة اHـوضـوعـاتـيــة لـلبـحــث فـي الـعـلــوماHـوضـوعـاتـيــة لـلبـحــث فـي الـعـلــوم

االجتماعـيـة واإلنسانيـة.االجتماعـيـة واإلنسانيـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن ّ الوزير األول

-  بـناء عـلى تقـرير  وزيـر الـتعـليم الـعالي والـبحث
qالعلمي

- وبـناء على الـدستـورq السيمـا اHادتان 85-3  و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-11 اHــــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اHـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واHتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
q2002-1998 الــبــحث الــعـــلــمي والــتــطــويـــر الــتــكــنــولــوجي

qتممHعدّل واHا

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-05 اHـؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اHـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واHــتــضـمن

qتممHعدّل واHا qالقانون التوجيهي للتعليم العالي

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 11- 398
اHــؤرخ في 28 ذي احلــجــة عــام 1432 اHــوافق 24  نــوفــمــبــر
سنة 2011 الذي يـحدد مهـام الوكالـة اHوضوعـاتية لـلبحث

qوتنظيمها وسيرها

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم يرسم  ما يأتي : ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة ة األولى :األولى :  يـــــهــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلـى إنـــــشــــاء
الــوكــالـة اHــوضــوعـاتــيــة لـلــبــحث في الــعـلــوم االجــتـمــاعــيـة

واإلنسانيةq وتدعى في صلب النص "الوكالة".


