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أمـــــر رقم أمـــــر رقم 11 -  - 01  مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 20  ربــــــيع األول عـــــام  ربــــــيع األول عـــــام 1432
اJـوافق اJـوافق 23  فـبـرايـر سـنة   فـبـرايـر سـنة q  q2011  يـتـضـمن رفع حـالةيـتـضـمن رفع حـالة

.wالطوارwالطوار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الـجمهـوريـة

-  بــنــاء عـلى الــدّســتـورq ال ســيّــمـا اJــادتـان 91 و 124
qمنه

- و~ـقتـضى اJرسـوم التـشريعي رقم 93-02 اJؤرخ
في 14 شـــعـــبـــان عــام 1413 اJــوافق 6 فــبـــرايـــر ســـنــة 1993

qwتضمن تمديد مدة حالة الطوارJوا

- و~ــقـتــضى اJــرســوم الـرئــاسي رقم 92-44 اJـؤرخ
في 5 شـــعــــبـــان عـــام 1412 اJــــوافق 9 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1992

qتممJا qwتضمن إعالن حالة الطوارJوا

qوبعد اجتماع اجمللس األعلى لألمن -

- وبـعـد اسـتـشـارة رئـيس اجملــلس الـشـعـبي الـوطـني
ورئــــيس مــــجـــلس األمــــة والـــوزيــــر األول ورئـــيـس اجملـــلس

qالدستوري

qوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يصدر األمر اآلتي نصه : يصدر األمر اآلتي نصه : 

اJــاداJــادّة األولى  :ة األولى  : يـــلـــغى اJـــرســوم الـــتــــشــــريــــعـي رقم
93-02 اJـؤرخ في 14 شـعـبـان عـام 1413 اJـوافق 6 فـبـراير

سـنة 1993 واJتـضـمن تمـديـد مدة حـالـة الطـوارqw اJـعلـنة
~ــــــوجـب اJــــــرســـــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 92-44 اJــــــؤرخ في 5

شعبان عــام 1412 اJوافق 9 فبرايــر سنة 1992.

اJاداJادّة ة 2 : :  ينـشر هـذا األمر فـي الــجريــدة الرّسـميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�ـقراطيّـة الشّعبيّـة.

حرّر بـاجلـزائر في 20  ربـيع األول عام 1432 اJوافق
23  فبراير سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

أوامـرأوامـر
أمـــــر رقم أمـــــر رقم 11 -  - 02  مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 20  ربــــــيع األول عـــــام  ربــــــيع األول عـــــام 1432
اJــوافق اJــوافق 23  فــبــرايــر ســنـة   فــبــرايــر ســنـة q  q2011  يــتــمم األمـــر رقـميــتــمم األمـــر رقـم
66-155 اJــــؤرخ فــي  اJــــؤرخ فــي 18 صـــفــــر عـــام  صـــفــــر عـــام 1386 اJــــوافـق  اJــــوافـق 8

يــونـــيــو ســـنــة يــونـــيــو ســـنــة 1966  واJـــتــضـــمن قــانـــون اإلجــراءات  واJـــتــضـــمن قــانـــون اإلجــراءات
اجلزائيةاجلزائية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الـجمهـوريـة

-  بناء على الدّستورq ال سيّما اJادتان 122-7 و124
qمنه

- و~ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اJـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اJـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واJـتـضــمن قـانـون

qتممJعدل واJا qاإلجراءات اجلزائية

- و~ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اJـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اJـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واJـتـضــمن قـانـون

qتممJعدل واJا qالعقوبات

qوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يصدر األمر اآلتي نصه : يصدر األمر اآلتي نصه : 

اJــاداJــادّة األولى  :ة األولى  : يــهـــدف هــذا األمـــر إلى تــتـــمــيم األمــر
رقم 66-155 اJــــــؤرخ في 18 صــــــفـــــــر عــــــام 1386 اJــــــوافق 8
يونيو سنة 1966 واJتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية.

2 : : تـــتــــمـم اJـــادة 125 مـــكـــرر 1 مـن األمـــر رقم اJــاداJــادّة ة 
66-155 اJــؤرخ في 18 صــفــر عــام 1386 اJــوافق 8 يــونــيــو

سنة 1966  واJذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

q(بدون تغيير) : ادّة 125 مكرر 1 : الفقرة األولىJا"

تلزم الرقابـة القضائية اJتهم أن يخضعq بقرار من
قـــاضي الـــتـــحـــقـــيقq إلـى الـــتــزام أو عـــدة الـــتـــزامـــات وهي

كالتالي :

احلاالت من 1  إلى 8..........(بدون تغيير).............

9) اJــــكــــوث في إقــــامــــة مــــحــــمـــيــــة يــــعــــيــــنـــهــــا قــــاضي
التحقيقq وعدم مغادرتها إال بإذن هذا األخير.

يـكـلف قـاضي الـتـحـقـيق ضـبـاط الـشـرطـة الـقـضـائـية
~راقبة تنفيذ هذا االلتزام وبضمان حماية اJتهم.



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 12 20 ربيع األول عام  ربيع األول عام  1432 هـ هـ
23 فبراير سنة فبراير سنة 2011 م م

- و~ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-08 اJــــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

qتممJا qبالبلدية

- و~ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-09 اJــــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

qتممJا qبالوالية

- و~ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-23 اJــــؤرخ في 29
جــمــادى األولى عــام 1412 اJــوافق 6 ديــســمـــبــر ســنــة 1991
واJــتــعــلق ~ــســاهــمــة اجلــيش الــوطـنـي الــشـعــبـي في مــهـام
qحـمــايــة األمن الـعمـومي خـارج احلاالت االســتــثـنــائــيــة

qادة 2 منهJال سيما ا

qوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يصدر األمر اآلتي نصه : يصدر األمر اآلتي نصه : 

اJـــــاداJـــــادّة األولى  :ة األولى  : تـــــعــــدل وتـــــتـــــمم أحـــــكـــــام اJــــادة 2 من
الــــقــــانــــون رقم 91-23 اJــــؤرخ في 29 جــــمــــادى األولى عــــام
qــــذكــــور أعالهJــــوافق 6 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 1991 واJ1412 ا

وحترر كما يأتي :

"اJـادّة 2 : دون اJــســاس بـأحــكـام اJــادتـX 91 و93 من
الــــدســــتــــورq �ــــكن اســــتــــخــــدام وحــــدات اجلــــيش الــــوطــــني

الشعبي وتشكيالته لالستجابة إلى اJتطلبات اآلتية :

q... (بدون تغيير ) ... -

q... (بدون تغيير) ... -

q... (بدون تغيير) ... -

- مكافحة اإلرهاب والتخريب.

حتـدد األحــكــام اJــتـعــلــقـة بــاســتـخــدام وحــدات اجلـيش
الـــوطـــني الـــشـــعـــبـي وتـــشـــكـــيالتـه في مـــكـــافـــحـــة اإلرهـــاب
والـــــتـــــخــــــريبq اJـــــبـــــيــــــنـــــة في اJـــــطـــــة 4 أعالهq عـن طـــــريق

التنظيم".

اJاداJادّة ة 2 : :  ينـشر هـذا األمر فـي الــجريــدة الرّسـميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�ـقراطيّـة الشّعبيّـة.

حرّر بـاجلـزائر في 20  ربـيع األول عام 1432 اJوافق
23  فبراير سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ال يــــؤمـــر بـــهـــذا االلـــتـــزام إال فـي اجلـــرائم اJـــوصـــوفـــة
بــأفـعــال إرهــابـيــة أو تــخـريــبـيــةq وJــدة أقـصــاهــا ثالثـة (3)
أشـهــرq �ـكن تــمـديـدهــا مـرتـJ (2) Xـدة أقـصــاهـا ثالثـة (3)

أشهر في كل تمديد.

يــتــعـرض كـل من يــفــشي أي مــعــلــومــة تــتــعـلـق ~ــكـان
qــعـــيــنــة ~ــوجـب هــذا الــتــدبــيــرJتــواجــد اإلقــامـــة احملــمــيــة ا

للعقوبات اJقررة إلفشاء سرية التحقيق.

�ــكن قــاضي الــتــحـقــيق عن طــريق قــرار مــسـبب أن
يضيف أو يعدل الـتزاما من االلتزامات اJنصوص عليها

أعاله".

اJاداJادّة ة 3 : :  ينـشر هـذا األمر فـي الــجريــدة الرّسـميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�ـقراطيّـة الشّعبيّـة.

حرّر بـاجلـزائر في 20  ربـيع األول عام 1432 اJوافق
23  فبراير سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمـــــر رقم أمـــــر رقم 11 -  - 03  مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 20  ربــــــيع األول عـــــام  ربــــــيع األول عـــــام 1432
23  فــبـــرايـــر ســـنــة   فــبـــرايـــر ســـنــة q2011  يــــعــــدل ويـــتــمـــمq  يــــعــــدل ويـــتــمـــم اJــوافق اJــوافق 
جــــــمـــــادى الــــــقــــــانــــــون رقـــم الــــــقــــــانــــــون رقـــم 91-23 اJــــــؤرخ فـي  اJــــــؤرخ فـي 29 جــــــمـــــادى 
األولـى عــــام األولـى عــــام 1412 اJـــوافــق  اJـــوافــق 6 ديـسـمــبـر سـنة  ديـسـمــبـر سـنة 1991
واJــتــعــلق ~ــســاهــمــة اجلــيـش الــوطــني الــشــعــبي فيواJــتــعــلق ~ــســاهــمــة اجلــيـش الــوطــني الــشــعــبي في
مـــــهـــــام حـــــمـــــايـــــة األمن الـــــعـــــمـــــومـي خـــــارج احلــــــاالتمـــــهـــــام حـــــمـــــايـــــة األمن الـــــعـــــمـــــومـي خـــــارج احلــــــاالت

االستثنائيـة.االستثنائيـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الـجمهـوريـة
-  بناء على الدّستورq ال سيّما اJواد 25 و 91 و 122

qو 124 منه
- و~ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اJـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اJـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واJـتـضــمن قـانـون

qتممJعدل واJا qاإلجراءات اجلزائية
- و~ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اJـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اJـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واJـتـضــمن قـانـون
الــــعـــقـــوبـــاتq اJــــعـــدل واJـــتـــمـمq ال ســـيـــمـــا اJـــادّة 87 مـــكـــرر

qومايليها من القسم 4 مكرر منه
- و~ــقــتــضى األمــر رقم 71-28 اJــؤرخ في 26 صــفــر
عـام 1391 اJـوافق 22 أبـريل سـنة 1971 واJـتـضـمن قـانـون

qتممJا qالقضاء العسكري


