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تتولـى مصالح الوزارة اHـكلفة بـالتهـيئة العـمرانية
أمانة اللجنة.

اHادة اHادة 6  :  :  تكلف اللجنة على اخلصوص �ا يأتي :
- تـقــوم بـفـحص دراســات تـصـنــيف اHـنــاطق اHـهـددة

pوتصادق عليها
pتقوم بفحص مشروع تدابير احلماية واحملافظة -

- تطلب كل فحص مكمّل.

اHـادة اHـادة 7  :  :  يــتم إعالم أعـضــاء الـلــجـنــة �ـكــان وتـاريخ
وجدول أعمال االجتماع خمسة عشر (15) يوما على األقل

قبل انعقاده.

اHـادة اHـادة 8  :  :  حتـدد الــقـائــمـة اإلســمـيــة ألعـضــاء الـلــجـنـة
بـقرار مـن الوزيـر اHكـلف بالـتهـيـئة الـعمـرانيـة بنـاء على

اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.

اHـــــادة اHـــــادة 9 : : يــــــرسل الــــــوزيـــــر اHــــــكـــــلـف بـــــالــــــتـــــهــــــيـــــئـــــة
الــعـــمــرانــيـــةp لإلســتـــشــارةp مــشـــروع الــتـــصــنــيف مـــرفــقــا
باقتـراحات التـدابير الـرامية إلى حـماية اHـنطقـة اHهددة
إلى الوالة واجملالس الشعـبية الوالئية واجملـالس الشعبية
البـلدية اHـعنيـةp وكذا كل مؤسـسة أو هيئـة �كن أن يدعم

رأيها فعالية التدابير اHتوقع اتخاذها.

اHـادة اHـادة 10  :  : تـقـوم الـلـجـنة بـفـحص اآلراء واHـالحـظات
أو االقتراحات وتصادق على مشروع التصنيف.

اHادة اHادة 11  :  :  تصنف اHناطق اHهددة �رسوم تنفيذي
بــــنــــاء عـــــلى اقـــــتــــراح من الـــــوزيــــر اHــــكـــــلف بـــــالــــتــــهـــــيــــئــــة

العمرانية.

اHـــــادة اHـــــادة 12  :    :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 21 صـــفـــر عــام 1430 اHــوافق 17
فبراير سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوموم ت تــــنــــفـيــــذيذيّ رقم  رقم 09 -  - 89  مـؤرؤرّخ في خ في 21 ص صــــفــــر عر عـامام
1430 اH اHــــــــــــوافق وافق 17  فــــــــــــبــــــــــــرايرايــــــــــــر سر ســــــــــــنــــــــــة ة p p2009 يــــــــــــعـعـــــــــــدلدل

اHاHــــرسرســــوم الوم الــــــتــــنــــــفــــيـيـــــذي رقم ذي رقم 98 -  - 254 اH اHــــؤرخ في ؤرخ في 24
ربيع الثاني عام ربيع الثاني عام 1419 اHوافق  اHوافق 17 غشت سنة  غشت سنة 1998
واHواHــــــــتــــــعــــــــلق بلق بــــــــالالــــــتــــــــكــــــويويـن في الن في الــــــــدكدكــــــتــــــــوراه وموراه ومــــــا با بــــــــعـعـــــــد

التـدرج اHتخصـص والتأهـيـل اجلامعـي.التـدرج اHتخصـص والتأهـيـل اجلامعـي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األوّل
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

pالعلمي

الــوزيـر اHــكــلف بــالـتــهــيـئــة الــعـمــرانــيـة وتــقــوم بـإعــدادهـا
مـكـاتب دراسـات وهـيـئـات مـخـتـصـة أو كل مـركـــز بـحــث
�ـتــلـك الــكــفــاءة واخلــبــــرة في مــجـال اجلــيــومــرفـولــوجــيـا

الساحلية أو البيئية.

اHـــــادة اHـــــادة 3 :  : يـــــجـب أن تـــــشــــــمل دراســـــة الــــــتـــــصــــــنـــــيف
اHـؤسـسـة بـأحـكـام اHادة 2 أعالهp عـلـى اخلـصـوص الـعـنـاصـر

اآلتية :
pعنيHحتديد الفضاء الساحلي ا -

- اخلــــــصــــــائـص الــــــبـــــيــــــئــــــيــــــة وخــــــصـــــائـص الــــــتــــــربـــــة
pعنيHواجليومرفولوجية للفضاء الساحلي ا

pهيمنةHدراسة التموجات ا -
- دراســــة قـــيـــاس قـــطـــر الــــرواسب اHـــشـــكــــلـــة لـــعـــمق

pالبحر حتى عمق اإلغالق
pحركية خط الشاطئ -

pضغوطات التدهور وأسبابه -
pتقييم الهشاشة -

- اقـتراحـات الـتـدابيـر الـرامـية إلى حـمـايـة اHنـطـقة
pهددةHا

- اقتراحات التصنيف كمنطقة مهددة.

اHـادة اHـادة 4 :  :  تـؤسس جلـنـة وزاريـة مـشـتـركـة لـدراسات
تـصنيف اHنـاطق اHهددة تـدعى في صلب النص "الـلجنة"

وتتكون من �ثلي الوزراء اآلتي ذكرهم :
pرئيسا pكلف بالتهيئة العمرانيةHالوزير ا -
pكلف بالداخلية واجلماعات احملليةHالوزير ا -

pاليةHكلف باHالوزير ا -
pكلف بالفالحةHالوزير ا -

pكلف باألشغال العموميةHالوزير ا -
pكلف بالصيد البحريHالوزير ا -

pكلف بالسياحةHالوزير ا -
pكلف بالبحث العلميHالوزير ا -

- الوزير اHنتدب اHكلف بالدفاع الوطني.
ومن �ثلي اHؤسسات والهيئات اآلتية :

pستدامةHرصد الوطني للبيئة والتنمية اHا -
pاحملافظة الوطنية للساحل -

pالوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية -
- اHـدرســة الـوطـنــيـة الـعــلـيـا لــعـلـوم الــبـحـر وتــهـيـئـة

الساحل.
اHــادة اHــادة 5  :  : �ــكن أن تـــســتـــعــW الـــلــجـــنــة بـــكل شــخص

�كن أن يساعدها في أشغالها. 
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مــــرسرســــوموم ت تــــنــــفـيــــذيذيّ رقم  رقم 09 -  - 90  مـؤرؤرّخ في خ في 21 ص صــــفــــر عر عـامام
1430 اHوافق  اHوافق 17  فبفبـراير سراير سـنة نة p p2009 يعــدل ويـتمـميعــدل ويـتمـم

اHــرســوم الــتــنـفــيــذي رقـم اHــرســوم الــتــنـفــيــذي رقـم 98 -  - 219 اHــؤرخ فـي  اHــؤرخ فـي 13
ربيـع األول عـام ربيـع األول عـام 1419 اHوافـق  اHوافـق 7 يولـيــو سنـة  يولـيــو سنـة 1998

واHتضمن واHتضمن إنشـاء جامعـة بـسـكـرة.إنشـاء جامعـة بـسـكـرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األوّل
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

pالعلمي
- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورp ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 3

pو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pالوزير األول Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 219
اHؤرخ في 13 ربيع األول عام 1419 اHوافق 7 يولـيو سنة
1998 واHـتــضـمن إنــشـاء جــامـعــة بـســكـرةp اHــعـدلp الســيـمـا

pادتان 2 و 4 منهHا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 279
اHــــؤرخ في 24  جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة  عـــام 1424 اHــــوافق 23 
غــشت ســنــة 2003 الــذي  يــحــدد مــهـــام اجلــامــعــة والــقــواعــد
اخلــاصــة بـتــنــظــيـمــهــا وسـيــرهــا p اHـعــدل واHــتـممp الســيــمـا

pادتان 3 و 25 منهHا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي :
اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  تـــعـــدّل وتـــتـــمّم اHـــادة 2 من اHـــرســـوم
الــتـــنــفـــيـــذي رقــم 98 - 219  اHــؤرخ فــي 13 ربــيــع األول
عــام 1419 اHوافــق 7  يولـيو سـنة p1998 اHعـدل واHـذكور

أعاله وحترر كما يأتي :
"اHادّة 2 :  ............. (بدون تغيير) ..................

يحدّد عدد الكلـيات التي تتكوّن منها جامعة بسكرة
 واختصاصها كما يأتي :

pكلية  العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة واحلياة -
pكلية العلوم والتكنولوجيا -

pكلية احلقوق والعلوم السياسية -
pكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية -

- كـــلـــيــة الـــعـــلـــوم االقــتـــصـــاديــة والـــتـــجــاريـــة وعـــلــوم
pالتسيير

- كلية اآلداب واللغات".

- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورp ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 3
pو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pالوزير األول Wتضمن تعيHسنة 2008 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا

- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 94 - 260
اHـــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عــــام 1415 اHـــــوافق 27 غـــــشت
سـنـة 1994 الــذي يـحــدد صالحـيــات وزيـر الــتـعــلـيم الــعـالي

pوالبحث العلمي

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 254
اHــؤرخ في 24 ربــيع الـــثــاني عــام 1419 اHــوافق 17 غــشت
سـنـة 1998 واHـتــعـلـق بـالـتــكـويـن في الـدكــتـوراه ومــا بـعــد
الــــتـــــدرج اHــــتــــخــــصــص والـــــتــــأهـــــيـل اجلــــامــــعــيp اHــــعـــدل

pتممHوا

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــــــاداHــــــــادّة األولى : ة األولى :  تــــــــعـــــــدل اHـــــــادة 132 مـن  اHــــــــرســـــــوم
التـنفـيذي رقم 98 - 254  اHؤرخ في 24 ربيع الـثـاني عام
1419 اHــــــوافق 17 غــــــشـت ســــــنـــــة p1998 اHـــــــعــــــدل واHــــــتــــــمم

واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي :

"اHـادّة 132 :    لـلــمـتــرشـحـW اHــسـجـلــW بـانــتـظـام في
التـكوين لنـيل شهادة دكـتوراه الدولـة عند تـاريخ سريان
هذا اHـرسومp أجل أقصاه 31 ديسـمبـر سنة H 2010نـاقشة

أطروحاتهم.

ويـــــتــــســـــلم اHـــــتـــــرشــــحـــــون اHــــذكـــــورون أعاله الـــــذين
يـناقـشون أطـروحـاتهم بـعد 31 ديسـمبـر سنة 2010 شـهادة

الدكتوراه طبقا ألحكام هذا اHرسوم".

2  :    :  يــــــنـــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرّســـمـــيّـــة لـــلـــجـــمــــــهـــوريّـــة اجلـــــزائـــريّـــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 21 صـــفـــر عــام 1430 اHــوافق 17
فبراير سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى


