
دور الضبط اإلداري يف الحد من انتشار
وباء فريوس كورونا بالجزائر

امللخص 
يتناول هذا البحث بالدراسة مجمل تدابير الضبط اإلداري التي اتخذتها الدولة اجلزائرية 
في  انتشر  الذي  الوباء  هذا  ومكافحته،  املستجد  كورونا  فيروس  وباء  انتشار  ملواجهة 
على  األرواح، وأصبح يشكل خطراً  بالعديد من  العالم بشكل رهيب، وفتك  معظم دول 
بأسره  العالم  جعل  كما  العام،  النظام  عناصر  من  عنصراً  باعتبارها  العمومية  الصحة 
يعيش حالة من الذعر والقلق نتيجة تزايد اإلصابات والوفيات وانهيار املنظومة الصحية 

في العديد من دول العالم.
تبحث هذه الدراسة في مدى فعالية تدابير الضبط اإلداري املنصوص عليها في النصوص 
بعد  املوضوع   في  البحث  أهمية  وتأتي  البحث،  في  إليها  املشار  والتنظيمية  التشريعية 
االنتشار الواسع للوباء في العديد من دول العالم ومنها اجلزائر، كما تسعى هذه الورقة 
والسلطات  الوباء،  انتشار  من  للحد  التكميلية  والتدابير  الوقائية  التدابير  في  البحث  إلى 
اإلدارية املختصة باتخاذ هذه التدابير وتطبيقها بشكل صحيح، كما اعتمدت الدراسة على 
التشريعية والتنظيمية  النصوص  العديد من  التحليلي من خالل حتليل  الوصفي  املنهج 

ذات الصلة مبوضوع البحث.
املستوى  على  اإلداري  بالضبط  املختصة  اإلدارية  السلطات  الدراسة  هذه  تتناول  لذلك 
املركزي واحمللي وذلك في املطلب األول، كما تتناول في املطلب الثاني أهم التدابير املتخذة 
األساسية  احلريات  بعض  تقييد  مت  حيث  كورونا،  فيروس  وباء  ملواجهة  اجلزائر  في 
للمواطن وتنظيم املرافق العامة بشكل يتماشى مع الوضع الصحي وغيرها من التدابير. 
كذلك تتناول الدراسة في املطلب الثالث واألخير تدرج تدابير الضبط حسب ما تضمنته 

املراسيم التنفيذية املشار إليها في الدراسة.
وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات، واملتمثلة في تقييد احلكومة للعديد 
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من احلريات األساسية املعترف بها للمواطن، وذلك حفاظاً على النظام العام في مدلوله 
املتعلق بالصحة العامة، مع منح السلطات اإلدارية صالحيات واسعة ملجابهة الوباء واحلد 
االنتشار  تساير  أخرى  بتدابير  واإلجراءات  التدابير  هذه  تدعيم  وجب  لذا  انتشاره،  من 
الواسع للوباء، مع ضرورة تفعيلها على أرض الواقع من خالل إحاطتها بعقوبات ردعية 

إضافية حتى ميتثل املواطنون للتدابير الوقائية.
اإلداري  الضبط  سلطات  االقتصادية،  احلرية  تدابير،  التنقل،  حرية  دالة:  كلمات 

املختصة، فيروس كورونا املستجد)كوفيد-19(. 
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املقدمة
يعرف العالم خالل السداسي النصف األول من عام 2020 وضعاً سيئاً وصعباً يتمثل في 
انتشار وباء كورونا )كوفيد-19( الذي أعلنت منظمة الصحة العاملية أنه وباء عاملي، يتعني 
على الدول ومنها اجلزائر العمل على احلد من انتشاره ومكافحته، من خالل أنظمة صحية 

وتدابير ضبطية وفق ما تنص عليه اللوائح الصحية الدولية ملنظمة الصحة العاملية)1(.

تهدف تدابير الضبط، والتي تصل إلى حد تعطيل العديد من احلريات، إلى حماية الصحة 
حماية  ذلك  من  واأله��م  )كوفيد-19(  كورونا  وباء  انتشار  خطر  من  املجتمع  في  العامة 
احلق في احلياة، وهذه األهداف هي التي أسست ملنظومة صحية وقائية وعالجية، ترتكز 
من حيث النشاطات على التسلسل والتكامل بني الوقاية والعالج وإعادة تكييف مختلف 
الشمولية  مبادئ  على  والسير  التنظيم  حيث  من  وترتكز  الصحة،  ومؤسسات  هياكل 

واملساواة والتضامن والعدل واستمرارية اخلدمة العمومية واخلدمة الصحية)2(.

العديد  اجلزائرية  السلطات  اتخذت  )كوفيد-19(  كورونا  وباء  انتشار  من  احلد  بغرض 
من التدابير الوقائية التي تندرج ضمن مهام الضبط اإلداري للحفاظ على الصحة العامة 
املختصة  اإلدارية  السلطات  الذي يتعني على  العام،  النظام  من مظاهر  باعتبارها مظهراً 
احملافظة عليه والسيما في الظروف غير العادية، إذ أصدرت السلطات العديد من املراسيم 
التنفيذية تتضمن العديد من التدابير الوقائية والتي تهدف بصفة استثنائية إلى احلد من 
االحتكاك اجلسدي بني املواطنني في إطار تدابير التباعد وملدة زمنية محددة ميكن متديدها 
التدابير  املدة ألكثر من مرة، كما تضمنت  إذ مددت  بالفعل،  للضرورة)3(، وهو ما حدث 
وضع أنظمة للحجر، وتقييد بعض احلريات واحلقوق والسيما حرية التنقل واحلق في 
التجمع ، باإلضافة إلى تأطير الدولة لألنشطة التجارية وعملية متوين املواطنني، وتعبئة 

املواطنني، وقواعد التباعد األمني)4(، وإلزامية ارتداء األقنعة الواقية.

املرسوم الرئاسي 13-293 مؤرخ في 4 غشت/أغسطس 2013، يتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية   )1(
غشت/  28 في  مؤرخة   43 رقم  الرسمية  اجلريدة   ،2005 مايو   23 بتاريخ  بجنيف  املعتمدة   2005

أغسطس 2013.
قانون رقم 18-11، مؤرخ في 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة، اجلريدة الرسمية رقم 46 مؤرخة   )2(

في 29 يوليو 2018.
املادتان )1 و2( من املرسوم التنفيذي رقم 20-69، مؤرخ في 21 مارس 2020، يتعلق بتدابير الوقاية   )3(
من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد 19(، اجلريدة الرسمية رقم 15 مؤرخة في 21 مارس 2020. 

املادة األولى من املرسوم التنفيذي رقم 20-70، مؤرخ في 21 مارس 2020، يتعلق بتدابير الوقاية من   )4(
انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد 19(، اجلريدة الرسمية رقم 15 مؤرخة في 21 مارس 2020.
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إشكالية الدراسة
يثير موضوع الدراسة إشكالية البحث في مضمون تدابير الضبط اإلداري التي اتخذتها 
السلطات اجلزائرية ملواجهة انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد-19( ومدى فعاليتها 

على أرض الواقع.

منهجية الدراسة
حتليل  خالل  من  التحليلي  الوصفي  املنهج  اتباع  ارتأينا  الدراسة،  إشكالية  عن  لإلجابة 
انتشار  ملنع  والضرورية  الوقائية  التدابير  تكرس  التي  والتنظيمية  القانونية  النصوص 
الوباء ومكافحته وكيفية تنفيذها، واجلهات املختصة بفرضها وتنفيذها حتى يتسنى لنا 
حتديد مدى فعالية التدابير الوقائية املتخذة للحد من وباء فيروس كورونا )كوفيد-19(، 
والوقوف على النقاط اإليجابية بخصوص هذه التدابير، وأيضاً النقائص التي يتعني على 

اجلهات املعنية تفاديها.

أهمية الدراسة
تتمثل أهمية الدراسة في شمولها للناحيتني العملية والعلمية، وتتمثل األهمية العملية في 
كونها تقدم للجهات املختصة باتخاذ تدابير الضبط اإلداري ملواجهة وباء فيروس كورونا 
املستجد، واجلهات املعنية بفرض هذه التدابير بعض احللول التي تساعد على احلد من 
انتشار الوباء، وتتمثل األهمية العلمية في بيان أهمية موضوع الضبط اإلداري، وبيان 

النصوص التشريعية والتنظيمية املتخذة ملواجهة وباء فيروس كورونا )كوفيد-19(.

خطة الدراسة
لتحقيق كل ما تقدم، اقتضت خطة البحث أن تكون ضمن ثالثة مطالب، حيث تناولنا في 
فيروس  وباء  انتشار  من  واحلد  الوقاية  تدابير  باتخاذ  املختصة  السلطات  األول  املطلب 
من  للحد  الضرورية  التدابير  إلى  الثاني  املطلب  في  تطرقنا  فيما  )كوفيد-19(،  كورونا 
وباء فيروس كورونا )كوفيد-19(، وأخيراً عرضنا في املطلب الثالث ملسألة التدرج في 

التدابير الوقائية، وانتهينا بخامتة وقائمة للمصادر واملراجع.
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املطلب األول
السلطات املختصة باتخاذ تدابير الوقاية واحلد 

من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد-19(
يقصد بالتدابير الوقائية، فرض السلطات اإلدارية املختصة لقيود وإجراءات ذات طبيعة 
يتناسب  مبا  الفردية،  أو  التنظيمية  القرارات  طريق  عن  األفراد  حقوق  على  وقائية 
كورونا  فيروس  وباء  انتشار  عن  والناجتة  البالد  بها  متر  التي  اخلاصة  الظروف  مع 
صاحبة  هي  الضبط  بتدابير  املختصة  اإلدارية  السلطات  أن  اعتبار  على  )كوفيد-19(، 
عن  األولوية  له  اإلنسان  حقوق  من  كحق  احلياة  في  احلق  ضمان  في  األصلية  الصفة 
باقي احلقوق الفردية واجلماعية)5(، باإلضافة إلى احلق في السالمة اجلسدية املرتبط 
باحلق في الصحة)6(، بغض النظر عن نوع النص القانوني الذي يوزع الصالحيات بني 

السلطات اإلدارية)7(.
الدولة  »تضع  أنه:  على  بالصحة  املتعلق   ،11-18 رقم  القانون  من   )43( املادة  نصت 
وحمايتهم  املواطنني  وقاية  إلى  الرامية  املشتركة  والقطاعية  القطاعية  الصحية  التدابير 
من األمراض ذات االنتشار الدولي...«، إذ تشكل هذه األمراض واألوبئة تهديداً للصحة 
من  الدولة  تراب  على  املتواجدين  املواطنني  حماية  بها  ُيقصد  والتي  املجتمع،  في  العامة 
جميع األخطار التي تهدد صحتهم، واملتمثلة خصوصاً في األمراض واألوبئة ومخاطر 
اإلنسان  صحة  على  للحفاظ  ضرورية  تراها  التي  التدابير  كافة  باتخاذ  وذلك  العدوى، 

واالحتياط من جميع مصادر العدوى)8(.
بغرض وضع هذه التدابير حيز التنفيذ، أصدر الوزير األول مرسوماً تنفيذياً رقم 69-20 

 

وبعد  ومكافحته،  )كوفيد-19(  كورونا  فيروس  وباء  انتشار  من  الوقاية  بتدابير  يتعلق 
للوقاية من  تدابير تكميلية  20-70، يتضمن  ثان رقم  تنفيذي  أيام صدر مرسوم  ثالثة 

د. سمير أيت أرجدال، تدخل السلطات العمومية في ظل حالة الطوارئ املعلنة – مقاربة قانونية حقوقية،   )5(
مجلة الباحث، سنوية تصدر عن جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، عدد خاص بجائحة كورونا 

)كوفيد-19(، العدد 17، أبريل 2020، ص33.
سنوية  الباحث،  مجلة  )كوفيد-19(،  املستجد  كورونا  فيروس  حول  قانونية  نظرات  الشاوي،  شيماء   )6(
 ،17 19، العدد  تصدر عن جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، عدد خاص بجائحة كورونا كوفيد 

أبريل 2020، ص90.
)7( De forges Jean Michel, Droit Administratif, Presses universitaires de France )PUF(, 

6éme édition, Paris, 2002, p.48.
القانونية  والدراسات  البحوث  مجلة  اإلداري،  الضبط  آلليات  القانوني  التنظيم  ريح،  بن  ياسني  د.   )8(

والسياسية، جامعة البليدة 2، اجلزائر، املجلد 8، العدد 1، جانفي/يناير 2019، ص49.
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رقم  تنفيذي)9(  مرسوم  صدر   2020 أبريل   9 وبتاريخ  املذكور،  الفيروس  وباء  انتشار 
20-100 تضمن جتديد العمل بنظام الوقاية إلى غاية 29 أبريل 2020، ثم متديده إلى 14 
مايو 2020 مبوجب املرسوم التنفيذي)10( رقم 20-102، إذ تضمنت هذه املراسيم النص 
الضبط  إطار  في  الوقائية  التدابير  اتخاذ  صالحية  لها  املخول  اإلدارية  السلطات  على 
العام  النظام  حفظ  عن  املسؤولة  السلطات  باعتبارها  العامة  املرافق  وتنظيم  اإلداري، 
داخل املجتمع)11(، إذ تضمن املرسومان منح صالحيات الضبط على املستوى املركزي 
للوزير األول وبعض الوزراء، أما املستوى احمللي فمنحت الصالحية للوالي، ثم أصبحت 
للجنة والئية يرأسها الوالي، واملصالح الصحية املختصة، كما ميارس رؤساء املصالح 
وقواعد  االستثنائية  بالعطل  اخلاصة  الصالحيات  بعض  املعنية  واإلدارات  واملؤسسات 

التباعد األمني في القطاع.
الفرع األول

على املستوى املركزي
ليست كل اجلهات اإلدارية مختصة بإصدار القرارات اإلدارية وخصوصاً املتعلقة بتدابير 
الوزير  من  كل  يختص  حيث  لألفراد)12(،  القانونية  املراكز  في  املؤثرة  اإلداري  الضبط 
األول وبعض الوزراء باتخاذ تدابير الضبط اإلداري التي ترمي إلى احلد من انتشار وباء 

فيروس كورونا ومكافحته، وذلك على النحو التالي:
أوالً- الوزير األول

مبمارسة  األول  الوزير  اختصاص  على  صريح  بشكل  اجلزائري  الدستور  ينص  لم 
إلى صالحية  الضبط اإلداري، إال أنه ميكن إقرار هذه الصالحية للوزير األول استناداً 
إطار  في  وبالفعل   ،2 فقرة  الدستور  من   )143( املادة  مبوجب  له)13(  املمنوحة  التنظيم 

مرسوم تنفيذي رقم 20-100 مؤرخ في 9 أبريل 2020، تضمن جتديد العمل بنظام الوقاية من انتشار   )9(
وباء فيروس كورونا )كوفيد-19( ومكافحته، اجلريدة الرسمية رقم 23 مؤرخة في 19 أبريل 2020. 

مرسوم تنفيذي رقم 20-102 مؤرخ في 23 أبريل 2020، يتضمن متديد إجراء احلجر اجلزئي املنزلي   )10(
أوقاته،  وتعديل  ومكافحته،   )19 )كوفيد-  كورونا  فيروس  وباء  انتشار  من  الوقاية  إطار  في  املتخذ 

اجلريدة الرسمية رقم 24 مؤرخة في 26 أبريل 2020.
شهادة  لنيل  مذكرة  العامة،  واحلريات  احلقوق  على  اإلداري  الضبط  نظام  تأثير  العاصمي،  صورية   )11(
 ،2012-2011 اجلزائر،  باتنة،  خلضر  احلاج  جامعة  السياسية  والعلوم  احلقوق  كلية  املاجستير، 

ص184.
)12( Auby Jean Marie, Droit Administratif Spécial, 2éme édition, Sirey Paris, 1966, p.10.
)13(  إبراهيم يامة، لوائح الضبط اإلداري بني احلفاظ على النظام العام وضمان احلريات العامة، أطروحة 
مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة أبي بكر بلقايد 

تلمسان، اجلزائر، 2014-2015، ص60.
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سياسة الدولة الرامية إلى احلد من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد 19( ومكافحته 
منحت الصالحية للوزير األول التخاذ التدابير الضرورية للحد من انتشار الوباء بهدف 
احلفاظ على الصحة العامة ومن ورائها احلق في احلياة، وذلك الرتباط احلقني ببعضهما 

ارتباطاً وثيقاً)14(. 
من  حزمة  يتضمن   69-20 رقم  تنفيذياً  مرسوماً  األول  الوزير  أصدر  ذلك  على  وبناء 
20-70 في  رقم  ثانياً  لم تكن فعالة، ما جعله يصدر مرسوماً  أنها  إال  الوقائية،  التدابير 
أقل من 72 ساعة يتضمن حزمة من التدابير الوقائية اإلضافية وبفعالية أكثر من التدابير 
التنفيذي  املرسوم  من  الثانية  املادة  أن  كما  الوباء،  انتشار  سرعة  لزيادة  نظراً  األولى، 
الكلي  املنزلي  بتقرير احلجر  األول  الوزير  النص على اختصاص  20-70 تضمنت  رقم 
متديده  أو  واملؤقت  الكلي  املنزلي  احلجر  مدة  جتديد  األول  للوزير  ميكن  إذ  اجلزئي،  أو 
إلى  اجلزئي  احلجر  مدد  حيث  بالفعل  حدث  ما  وهو  الضرورة)15(،  عند  أخرى  لواليات 
الدفعة األولى، ثم إلى واليات أخرى كدفعة ثانية، ومت تعميمه على  بعض الواليات في 
باقي واليات الوطن مع متديد املدة املتمثلة في 14 يوماً إضافية متتد إلى غاية 19 أبريل 

2020 قابلة للتمديد مرة أخرى)16(.

ثانياً- الوزراء
فيروس  وباء  انتشار  من  للحد  وقائية  تدابير  اتخاذ  بصالحية  الوزراء  بعض  يتمتع 
أن  جند  أعاله،  املذكورة  التنفيذية  واملراسيم  الصحة  قانون  إلى  بالرجوع  إذ  كورونا، 

التدابير الوقائية للحد من انتشار الوباء تتخذ من قبل:
1- وزير النقل: 

اإلدارات  في  العاملون  املستخدمون  وهم  األشخاص،  نقل  تنظيم  النقل  وزير  يتولى 
النشاطات  العمومية واحلفاظ على  العمومية، وذلك من أجل ضمان استمرارية اخلدمة 
احليوية، وفق ما حددته املادتان )4  و7/ 07( من املرسوم التنفيذي رقم 20-69 املذكور 

أعاله.

خالد عبد الله بن صالح الغامدي، حق اإلنسان في سالمة صحته في الشريعة والنظام- دراسة مقارنة   )14(
للعلوم  العربية  نايف  جامعة  اجلنائية،  العدالة  في  املاجستير  شهادة  لنيل  مذكرة  الدولية،  باملواثيق 

األمنية، الرياض، 2007، ص58.
املادتان )09-10( من املرسوم التنفيذي رقم 20-70، مرجع سابق.  )15(

مرسوم تنفيذي 20-86، مؤرخ في 2 أبريل سنة 2020، يتضمن متديد األحكام املتعلقة بتدابير الوقاية   )16(
سنة  أبريل   2 في  مؤرخة   19 رقم  الرسمية  اجلريدة  ومكافحته،  كورونا  فيروس  وباء  انتشار  من 

.2020
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2- وزير الصحة: 
يعتبر وزير الصحة هو املسؤول األول عن تنفيذ البرامج الصحية التي تهدف إلى تنفيذ 
كل األعمال وتعبئة الوسائل التي تضمن خدمات وقائية، كما أنه يتلقى تقريراً من املرصد 

الوطني للصحة يعرض احلالة الصحية ومنها حاالت انتشار الوباء)17(.
التي  البلديات  أو  بالواليات  بالتصريح  املختصة  الوطنية  السلطة  الصحة  وزير  ويعتبر 
تعتبر بؤراً لوباء فيروس كورونا )كوفيد-19( طبقاً لنص املادة )2( من املرسوم التنفيذي 

.70-20

3- وزراء قطاعات أخرى: 
منح املرسوم التنفيذي رقم 20-69 صالحية منح العطل االستثنائية كإجراء وقائي للحد 
من انتشار وباء فيروس كورونا للسلطات املختصة بالقطاعات املذكورة حصراً في املادة 
)7( من املرسوم، و يشمل هذا النوع أيضاً وزراء هذه القطاعات بخصوص املستخدمني 

في الوزارة.

الفرع الثاني
على املستوى احمللي

تخول العديد من السلطات احمللية صالحية اتخاذ التدابير الضرورية للوقاية من وباء   
فيروس كورونا )كوفيد- 19 ( واحلد من انتشاره، وهذه السلطات هي:

أوالً- الوالي
يتمتع الوالي في احلاالت العادية بصالحية احلفاظ على النظام العام مبدلوالته الثالثة، 
قانون  من   )114( للمادة  طبقاً  العامة،  والسكينة  العامة،  الصحة  العمومي،  األمن  وهي 
الوالية)18(، والتي متكنه من فرض قيود على حقوق األفراد اخلاصة وهي قيود وقائية 
بالدرجة األولى)19(، إال أن هذه الصالحية في الظرف اخلاص الذي متر به البالد واملتمثل 
في  املتمثل  بالغرض  تفي  ال  أنها  جند  )كوفيد-19(،  كورونا  فيروس  وب��اء  انتشار  في 
وقف انتشار الفيروس ومكافحته، وهو ما استدعى منح الوالي صالحية اتخاذ العديد 
من التدابير ملواجهة انتشار وباء فيروس كورونا على املستوى احمللي مبوجب املرسوم 

املادتان )8 و11( من القانون رقم 18-11، مرجع سابق.  )17(
القانون رقم 12-07 مؤرخ في 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالوالية، اجلريدة الرسمية رقم 12مؤرخة   )18(

في 29 فبراير سنة 2012.
د. ياسني بن ريح، مرجع سابق، ص45.  )19(
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جند  امل��رس��وم  ه��ذا  مبوجب  له  منحت  التي  التدابير  أه��م  من  إذ   ،69-20 رق��م  التنفيذي 
التالي:

على  واحلفاظ  العمومية  اخلدمة  استمرارية  ضمان  أجل  من  األشخاص  نقل  تنظيم   -
النشاطات احليوية طبقاً للمادتني )4 و7( من املرسوم التنفيذي املذكور. 

والعروض  والتسلية  الترفيه  وفضاءات  ومؤسسات  املشروبات  بيع  محالت  غلق   -
واملطاعم عبر تراب الوالية أو جزء منه)20(.

يقوم الوالي بتسخير األشخاص واملمتلكات في القطاعات املتعلقة ب�:  -
قطاع الصحة من خالل تسخير مستخدمي الصحة واملخبريني التابعني للصحة  	•

العمومية واخلاصة.
الوطني  األم��ن  ألس��الك  التابعني  املستخدمني  تسخير  خ��الل  من  األم��ن  قطاع  	•

وأيضاً احلماية املدنية.
مجال النظافة والوقاية من خالل تسخير املستخدمني املعنيني بالنظافة العمومية،  	•

وكل سلك معني بتدابير الوقاية من الوباء ومكافحته.
تسخير كل فرد ميكن أن يكون معنياً بإجراءات الوقاية واملكافحة ضد هذا الوباء  	•

بحكم مهنته أو خبرته املهنية. 
تسخير مرافق اإليواء واملرافق الفندقية أو أي مرفق ميكنه تقدمي خدمات اإليواء  	•

واإلطعام سواًء أكان تابعاً للقطاع العام أم اخلاص.
عامة  نقل  وسيلة  أي  أو  اخلاصة،  أو  العمومية  الضرورية  النقل  وسائل  تسخير  	•

أو خاصة ميكن أن تستعمل في النقل الصحي أو جتهز للنقل الصحي.
اخلدمات  م��ن  األدن���ى  احل��د  لضمان  اخل��اص��ة  أو  العمومية  املنشآت  تسخير  	•

للمواطنني.
انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته يشمل  إلى احلد من  اتخاذ كل إجراء يرمي   -

كامل تراب الوالية أو جزءاً منها)21(.
للجنة   70-20 رقم  التنفيذي  املرسوم  مبوجب  حتولت  ما  سرعان  التدابير  هذه  أن  غير 

الوالئية التي يرأسها الوالي املختص إقليمياً، وهذا متاشياً مع زيادة انتشار الوباء.

املادة )5( من املرسوم التنفيذي 20-69، مرجع سابق.   )20(
املادة )10( من املرسوم التنفيذي رقم 20-69، مرجع سابق.  )21(
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ثانياً- اللجنة الوالئية املكلفة بتنسيق النشاط  القطاعي للوقاية من وباء فيروس 
كورونا )كوفيد-19( ومكافحته 

تدابير  الوالي في ممارسة  20-70 جلنة والئية حتل محل  التنفيذي رقم  املرسوم  أنشأ 
الضبط للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته، إذ تتشكل اللجنة من: الوالي 
املجلس  رئيس   - العام  النائب   - األمن  مصالح  ممثلي   - للجنة  رئيس  إقليمياً،  املختص 

الشعبي الوالئي - ورئيس املجلس الشعبي البلدي ملقر الوالية. 
اقتصرت  إذ  الصحة،  قطاع  ميثل  عنصر  أي  غياب  اللجنة  هذه  تشكيلة  على  يالحظ  ما 
الدافع من إنشائها هو الوقاية من وباء ميس الصحة  على اجلانب األمني فقط، رغم أن 
العامة، لذا كان يتعني تواجد ممثلني عن القطاع الصحي املوجود في الوالية، وخصوصاً 
الوباء وفق خصوصية  انتشار  للوقاية من  تدابير إضافية  اتخاذ  لها  اللجنة يرخص  أن 
كل والية، وتطور الوضع الصحي الذي ال ميكن تقييمه إال من قبل املختصني في مجال 

الصحة.
ومنح املرسوم التنفيذي رقم 20-70 للجنة العديد من الصالحيات، منها: 

ملمارسة  امللح،  العالج  التموين،  لدواعي  استثناء  األشخاص  بتنقل  الترخيص  منح   -
نشاط مهني مرخص به، ممارسة األنشطة التجارية املتعلقة باملواد الغذائية والصيانة 

والتنظيف واملواد الصيدالنية وشبه الصيدالنية.
الترخيص للباعة املتجولني للمواد الغذائية مبمارسة نشاطهم باملناوبة على األحياء   -

السكنية في ظل احترام تدابير التباعد األمني)22(.
تأطير عمليات التطوع الرامية إلى دعم جهود السلطات العمومية من أجل الوقاية من   -
انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته طبقاً لنص املادة )19( من املرسوم التنفيذي 

رقم 20-70 السابق ذكره.

ثالثاً- املصالح املختصة للصحة
تقرر املصالح املختصة بالصحة العمومية إجراءات الوقاية الصحية التي تراها ضرورية 
للحد من انتشار وباء فيروس كورونا، وهذه التدابير تلزم جميع القطاعات املستثناة من 
الغلق أو توقيف النشاط وأيضاً اإلدارات واملؤسسات التي تبقي على جزء من املستخدمني، 
 وتعفي اجلزء اآلخر مبوجب عطل استثنائية أو املستثناة من العطل االستثنائية، كما يتم 

املادتان )6 و11( من املرسوم التنفيذي رقم 20-70، مرجع سابق.  )22(
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على ضوء هذه التدابير املتخذة من قبل السلطات الصحية منحت اللجنة الوالئية الرخص 
املرسوم من   )6( املادة  في  احملددة  للدواعي  االستثناء  سبيل  على  بالتنقل   لألشخاص 

20-70، على النحو الذي سنبينه الحقاً.

أو  لفائدة األطباء اخلواص، وكل مستخدم طبي  وتلزم املؤسسات الصحية بفتح قوائم 
شبه طبي، والراغبني في تقدمي املساعدة عن طريق التطوع، وحتيني هذه القائمة يومياً 

طبقاً لنص املادة )18( من املرسوم التنفيذي رقم 70-20.
كما نص القانون رقم 18-11 املتعلق بالصحة في الباب الثاني املعنون باحلماية والوقاية 
في الصحة، الفصل الثاني حتت عنوان الوقاية في الصحة، القسم الثاني اخلاص بالوقاية 
كورونا  فيروس  وباء  يعتبر  والتي  ومكافحتها  الدولي  االنتشار  ذات  األمراض  من 
)كوفيد-19( من ضمنها، والسيما في املادتني )43-44(، على أنه: »تعتبر مصلحة املراقبة 
الصحية احلدودية مصلحة طبية متارس نشاطها بواسطة مراكز صحية موجودة على 
مستوى نقاط الدخول احلدودية، إذ يعتبر طبيب املصلحة هو السلطة الوحيدة املختصة 
للسلطات  املمنوحة  الصالحيات  جميع  ميارس  وعليه  الدخول،  نقطة  مستوى  على 

الصحية«.

رابعاً- رئيس املجلس الشعبي البلدي
النظام  البلدي صالحية الضبط اإلداري للمحافظة على  ميارس رئيس املجلس الشعبي 
العام من خالل احلفاظ على األمن العمومي والصحة العامة والسكينة العامة عبر تراب 
11-10 املتعلق بالبلدية باتخاذ  )94( من القانون)23( رقم  البلدية، إذ يكلف مبوجب املادة 
االحتياطات والتدابير الضرورية ملكافحة األمراض املتنقلة أو املعدية والوقاية منها، كما 
تندرج ضمن اختصاصات املجلس الشعبي البلدي احلفاظ على الصحة من خالل مكافحة 

نواقل األمراض املتنقلة.
كما يختص رئيس املجلس الشعبي البلدي بتنفيذ التدابير والوسائل الضرورية ملكافحة 
الوبائية،  الوضعية  أسباب  على  والقضاء  األوبئة  ظهور  وتفادي  املتوطنة  األمراض 
ويكون التنفيذ بشكل دائم طبقاً لنص املادة )35( من القانون 18-11 املتعلق بالصحة، إال 
أن صالحيات رئيس املجلس الشعبي البلدي واملجلس املنصوص عليها في قانون البلدية 
ال تكفي ملجابهة خطر انتشار فيروس كورونا، هذا الوباء يستدعي تدخل جهات أخرى 

وبإجراءات أكثر جدية وحزم لوقف انتشاره ثم مكافحته.

القانون رقم 11-10 مؤرخ في 22 يونيو2011، يتعلق بالبلدية، اجلريدة الرسمية رقم 37 مؤرخة في   )23(
3 يوليو2011.
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املطلب الثاني
التدابير الضرورية للحد من وباء فيروس كورونا )كوفيد- 19(

إجراءات  اتخاذ  )كوفيد-19(  كورونا  وب��اء  والسيما  األوبئة  انتشار  مكافحة  تستدعي 
السعي  خالل  من  الهدف)24(،  مخصصة  تنظيمية  لوائح  شكل  وتأخذ  صارمة،  وتدابير 
في  والتجريد  بالعمومية  التدابير  هذه  ومتتاز  العمومية،  الصحة  على  احملافظة  لتحقيق 
احلياة االجتماعية)25(، غير أنها تفرض العديد من القيود على احلقوق واحلريات املكفولة 

دستورياً بغرض احلد من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد-19()26(.
كما تتنوع التدابير التي اتخذتها اجلزائر للحد من انتشار الوباء بني تقييد احلريات وتنظيم 
العامة بشكل يتناسب مع الوضع، باإلضافة إلى  العامة املعنية بتقدمي اخلدمات  املرافق 
احلجر على األشخاص في املنازل واحلجز الصحي للمصابني واملشكوك في إصابتهم، 
كما ميكن اتخاذ أي إجراء مناسب للحد من انتشار الوباء ومكافحته، وذلك بالرغم من 
صعوبة إقامة توازن بني ضرورتني أساسيتني؛ ضرورة اتخاذ تدابير وقائية للحد من 
انتشار الوباء ومكافحته، وضرورة االمتثال ملعايير حقوق اإلنسان كالتزامات دولية)27(، 

وهذا ما سنبينه من خالل النقاط التالية: 

الفرع األول
 تقييد بعض احلقوق واحلريات

تلجأ الدول في إطار القاعدة الشرعية املتضمنة الضرورات تبيح احملظورات إلى وضع 
تدابير وإجراءات استثنائية تهدف من خاللها إلى حماية النظام العام)28( في أي مدلول من 
مدلوالته، ومنها الصحة العامة باعتبارها مهددة بفعل انتشار وباء فيروس كورونا عاملياً، 

 

د. محمد الصغير بعلي، القانون اإلداري، دار العلوم، عنابة، اجلزائر، 2004، ص281.  )24(
د. مليكة صروخ، العمل اإلداري، دار النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، املغرب، 2012، ص112.  )25(

عبد املغيث احلاكمي، املقاربة القانونية إلعالن حالة الطوارئ الصحية، مجلة الباحث، سنوية تصدر   )26(
عن جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، عدد خاص بجائحة كورونا )كوفيد-19(، العدد 17، أبريل 

2020، ص134.
مجلة  الدولية،  باملعايير  وااللتزام  االحتواء  تدابير  اتخاذ  ضرورتي  بني  كورونا  فيروس  نبيه،  محمد   )27(
الباحث، سنوية تصدر عن جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، عدد خاص بجائحة كورونا )كوفيد 

19(، العدد 17، أبريل 2020، ص109.
مجلة  االستثنائية،  الظروف  في  الدولة  ترسمها  التي  احلدود  إطار  في  احلقوق  متكني  غربي،  جناح   )28(
 ،14 العدد   ،12 املفكر، كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة، اجلزائر، املجلد 

جانفي/يناير 2017، ص464.
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إذ تتضمن التدابير التي أعلن عنها الوزير األول في اجلزائر من خالل إصدار العديد من 
املراسيم التنفيذية املتالحقة، والتي تضمنت تقييداً لبعض احلريات األساسية والفردية، 
من  التنقل  وحرية  التجارية،  األنشطة  بعض  بخصوص  االقتصادية  احلرية  والسيما 
خالل منع تنقل األشخاص إما بصفة كلية أو جزئية مع وجود بعض االستثناءات، ومنع 
حرية التجمع من خالل منع التجمعات مهما كان نوعها اجتماعياً أو سياسياً أو رياضياً 
كورونا  فيروس  لوباء  الرهيب  لالنتشار  كان  وعليه  للتجمع،  آخر  نوع  أي  أو  ثقافياً  أو 

التأثير على حركة التجارة واالقتصاد ووسائل املواصالت)29(، وذلك على النحو التالي:

أوالً- تقييد حرية التجارة 

في إطار اإلعالن عن التدابير الوقائية والتدابير التكميلية الوقائية من انتشار وباء فيروس 
كورونا )كوفيد- 19 ( مت النص في املرسوم التنفيذي 20-69 على إجراء الغلق اإلداري، 
هذا  من   70-20 التنفيذي  املرسوم  وش��دد  التجارية،  لألنشطة  املؤقت  التعليق  وإج��راء 
اإلجراء، كما تضمن املرسوم التنفيذي)30( 20-86 متديد هذا التقييد إلى غاية 19 أفريل/

أبريل 2020. 

1-  الغلق اإلداري
يتمثل في إجراء إداري تصدره اإلدارة املعنية ملواجهة األفعال التي ترى بأنها تشكل خطراً 
على النظام العام، إال أنه إجراء مؤقت)31(، وعليه فإن الغلق املقصود به كإجراء وقائي للحد 
من انتشار الوباء ليس جزاء وعقوبة وإمنا هو تدبير وقائي فقط، حيث نصت املادة )5( من 
املرسوم التنفيذي رقم 20-69 على إجراء الغلق اإلداري ملدة 14 يوماً مت متديدها لنفس 
املدة، وذلك للمحالت التجارية املتعلقة ببيع املشروبات واملتمثلة خصوصاً في املقاهي، 
أن  خصوصاً  والعرض،   والتسلية  الترفيه  وفضاءات  مؤسسات  أيضاً  الغلق  وتضمن 
فترة الربيع والعطلة الربيعية تعرف جتمع العائالت اجلزائرية في هذه الفضاءات، وهو 
مناسباً وصائباً،  لذا فإن غلقها كان خياراً  الوباء،  انتشار  على  ما يشكل عامالً مساعداً 

 

الفقه  مجلة  نقدية(،  املعاصر)قراءة  القانوني  الفكر  في  مراجعات  »كورونا«:  أزمة  الصديقي،  علي  د.   )29(
والقانون، إلكترونية مغربية، العدد الواحد والتسعون، ماي/مايو 2020، ص24.

http://majalah1.e-monsite.com/medias/files/majalah-numero 91.pdf 
مرسوم تنفيذي رقم 20-86 مؤرخ في 2 أبريل 2020، يتضمن متديد األحكام املتعلقة بتدابير الوقاية   )30(

من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته، اجلريدة الرسمية رقم 19 مؤرخة في 2 أبريل 2020.
ليلى شراد، اجلزاءات اإلدارية كبدائل عقابية في السياسة اجلنائية املعاصرة باجلزائر، مجلة احلقوق   )31(
والعلوم السياسية، كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور، خنشلة، اجلزائر، العدد 12، 

جوان/يونيو 2019، ص324.
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وامتد الغلق أيضاً للمطاعم، كما شمل أماكن العبادة واجلامعات واملدارس واملعاهد، وكل 
أماكن يحدث فيها جتمع لألشخاص، غير أن املادة )5( من املرسوم املذكور أعاله لم تعمم 
الكبرى فقط، كما استثنت  املدن  الغلق على  اقتصر  املدن، وإمنا  هذا اإلج��راء على جميع 

املادة املطاعم التي تقدم خدمة التوصيل من الغلق.
يتمثل الهدف من منع هذه األنشطة عن طريق إجراء الغلق اإلداري في تفادي االحتكاك 
يتجنب  حتى  املختلفة  واحمل��الت  العمومية  الفضاءات  ه��ذه  في  املواطنني  بني  اجلسدي 
انتشار  منع  خ��الل  من  إذ   ،)19 )كوفيد-  كورونا  فيروس  وب��اء  ونشر  نقل  املواطنون 
الوباء نضمن حماية الصحة العمومية، ومكافحة آثار الوباء في حالة وقوعها، إال أن هذه 

اإلجراءات تبقى وقائية)32(.
وعليه فإنه حسب املادة )5( من املرسوم التنفيذي 20-69، ال تغلق جميع احملالت حتى 
لو كانت في املدن الكبرى، إذ حصرت املادة احملالت والفضاءات التي يتم غلقها، غير أنه 
بخصوص حصر إجراء الغلق في املدن الكبرى وبعض األنشطة فقط، ورد عليه استثناء 
بنص املادة نفسها التي منحت سلطة تقديرية للوالي املختص إقليمياً لتوسيع الغلق إلى 
طريق  عن  املواطنني  صحة  على  خطراً  تشكل  أنها  رأى  إذا  أخ��رى  وم��دن  أخ��رى  أنشطة 
 70-20 رقم  التنفيذي  املرسوم  صدر  ما  سرعان  أنه  غير  الوباء،  انتشار  على  املساعدة 
املتضمن تدابير تكميلية والذي تكفل في املادة )11( منه بتمديد إجراءات الغلق إلى كافة 
التراب الوطني، وإلى جميع األنشطة التجارية باستثناء احملالت املتعلقة بتموين السكان 
باملواد الغذائية املتمثلة في املخابز، امللبنات، البقالة، اخلضر والفواكه، اللحوم، ومحالت 
سمحت  كما  الصيدالنية.  وشبه  الصيدالنية  املواد  محالت  وأيضاً  والتنظيف،  الصيانة 
املادة )11( بالترخيص للباعة املتجولني مبمارسة أنشطتهم بالتناوب على األحياء لتأمني 

املواد الغذائية  للمواطنني مع ضرورة احترام تدابير التباعد األمني.
ألزمت املادة )12( من املرسوم التنفيذي رقم 20-70 جميع األنشطة التجارية املستثناة 
أيام   10 وهي  املعنية  امل��دة  خالل  للمواطنني  العامة  اخلدمات  تقدمي  بضرورة  الغلق  من 
ابتداء من 24 مارس 2020 مع إمكانية متديد املدة، وهذه األنشطة هي ضرورية الستمرار 
إدارية وحتى جزائية، على  إلى عقوبات  إذ يتعرض كل من يخالف هذا اإلجراء  احلياة، 

النحو الذي سنبينه الحقاً. 
الضرورية  اخلدمة  تقدمي  في  باالستمرار  احليوية  القطاعات  نفسها  امل��ادة  ألزمت  كما 
 للمواطن، وتشمل هذه القطاعات مجال النظافة العمومية، التزويد باملاء الصالح للشرب، 

د. عبد الفتاح الذهبي، القانون اإلداري املغربي، مطبعة الكرامة، الرباط، املغرب، 2007، ص243.  )32(



د. أحسن غربي

651 ملحق خاص – القضايا واإلشكاليات القانونية التي تثيرها جائحة فيروس كورونا

التأمني،  شركات  البنوك،  البريد،  والالسلكية،  السلكية  امل��واص��الت  وال��غ��از،  الكهرباء 
ومراكز  واملخابر  للصحة  اخل��اص��ة  وال��ع��ي��ادات  املؤسسات  أي��ض��اً   )12( امل���ادة  وأل��زم��ت 
األنشطة  أيضاً  النشاط  البقاء في  بالبقاء في اخلدمة، ويشمل  الطبي اخلاصة  التصوير 
ومواد  الوقود  توزيع  ومؤسسات  الطبية  واملستلزمات  الصيدالنية  باملنتجات  املتعلقة 

الطاقة واألنشطة احليوية مثل أسواق اجلملة. 

2- إجراء التعليق املؤقت لألنشطة التجارية
بعض  تعليق  إج��راء  على  النص   69-20 رقم  التنفيذي  املرسوم  من   )3( امل��ادة  تضمنت 
النشاطات ملدة 14 يوماً، وتتمثل هذه األنشطة في النقل البري و اجلوي، إذ تعلق الرحالت 
احلضري  البري  والنقل  احلديدية  بالسكك  النقل  ويعلق  الداخلية،  الشبكة  على  اجلوية 
بسيارات  اجلماعي  النقل  فيه  مبا  الواليات  وأيضاً  البلديات،  بني  وما  حضري  والشبه 
الصحية،  الوقاية  تدابير  احترام  مع  املستخدمني،  نقل  وهو  استثناء  وجود  مع  األج��رة، 
سيارات  إلى  عته  ووسَّ اإلج��راء  على   70-20 التنفيذي  املرسوم  من   )14( امل��ادة  وأك��دت 

األجرة.
 إن الهدف من تعليق هذه األنشطة هو تفادي االحتكاك اجلسدي بني املواطنني في وسائل 
املواطنون نقل ونشر وباء فيروس كورونا  املختلفة حتى يتجنب  النقل  النقل ومحطات 
)كوفيد-19(، وهو إجراء ضروري وفعال، إال أننا نرى بأن السلطات املعنية تأخرت نوعاً 
ما في اتخاذ مثل هذا اإلجراء، وخصوصاً تعليق الرحالت مع الدول األوروبية والسيما 

فرنسا وإيطاليا ألنها تشكل بؤراً للوباء.

ثانياً- تقييد احلق في التجمع
نصت الفقرة األخيرة من املادة )10( من املرسوم التنفيذي رقم 20-70 على منع جتمع 
األشخاص، إذ مينع خالل فترة حظر التجوال جتمع أكثر من شخصني، غير أن هذا املنع 
يخص الواليات املعنية باحلجر اجلزئي فقط، وهي والية اجلزائر، ثم أصبحت 10 واليات 
بعد إضافة تسع واليات لقائمة الواليات املعنية باحلجر اجلزئي، وهي: باتنة، تيزي وزو، 
إضافة  إمكانية  مع  تيبازة)33(،   ، ال��وادي  بومرداس،  وه��ران،  املدية،  قسنطينة،  سطيف، 
واليات أخرى، حيث أضيفت مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 20-86 أربع واليات أخرى 
 هي بجاية، مستغامن، برج بوعريريج، عني الدفلى، ثم عمم اإلجراء على جميع واليات 

مرسوم تنفيذي رقم 20-72 مؤرخ في 28 مارس 2020، يتضمن متديد إجراء احلجز اجلزئي املنزلي   )33(
إلى بعض الواليات، اجلريدة الرسمية رقم 17، مؤرخة في 28 مارس 2020. 



دور الضبط اإلداري في الحد من انتشار وباء فيروس كورونا بالجزائر

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية – السنة الثامنة - ملحق خاص – العدد 6 – شوال 1441  هـ – يونيو  2020 م 652

الوطن ملدة 14 يوماً ابتداء من 5 أبريل 2020، كما تضمن املرسوم التنفيذي 20-86 متديداً 
لهذا التقييد إلى غاية 19 أبريل 2020، ثم مدد إلى جميع واليات الوطن مبوجب املرسوم 

التنفيذي)34( رقم 92-20.
وعليه فإن الواليات األخرى غير املعنية باحلجر الكلي أو اجلزئي قبل تعميمه كانت غير 
اإلجراء  هذا  تعميم  يتعني  كان  إذ  طوعي،  بشكل  حدث  إذا  إال  امللزم،  اإلجراء  بهذا  معنية 
دفعة واحدة ليشمل جميع الواليات دون استثناء، كما أن منع التجمع في الليل من الساعة 
وتركه  الواليات  جميع  في  ثم  املعنية،  الواليات  في  صباحاً  السابعة  إلى  مساًء  السابعة 
التجمع يحدث  أن  النهار يجعل هذا اإلجراء غير فعال، خصوصاً  مسموحاً في ساعات 

بشكل أكبر في النهار.
مادة  وخصوصاً  الغذائية  باملواد  للتزود  مزدحمة  صفوف  في  املواطنني  جتمع  يعتبر   
املعنية منع  السلطات  لذا كان يتعني على  الوباء،  انتشار  أكبر عامل يساعد على  السميد 
هذه التجمعات في جميع الواليات، وإيجاد صيغ لتوزيع املؤونة على املواطنني، كما أن 
هذا التجمع بغرض التزود باملواد الغذائية، أو صرف الرواتب أو ما شابه ذلك، يتنافى مع 
الهدف من التدابير املتخذة واملتمثل في منع االحتكاك اجلسدي بني األفراد، ما يجعل هذه 

التدابير غير فعالة على أرض الواقع.

ثالثاً- تقييد حرية التنقل
قيد املرسوم التنفيذي 20-69 حرية التنقل بصورة غير مباشرة من خالل تعليق وسائل 
النقل البري واجلوي، أما املرسوم التنفيذي 20-70 فقيَّد احلركة بشكل صريح ومباشر 
من خالل اإلعالن عن الهدف من اتخاذ التدابير التكميلية ومنها هدف تقييد احلركة)35(، 
داخل  التنقل  من  احلجر  فترات  خ��الل  األش��خ��اص  حركة  مبنع  منه   )5( امل��ادة  وتكفلت 
الواليات املعنية ونحو أو خارج الواليات املعنية، دائماً مع وجود استثناءات محددة في 

املرسوم تتمثل في ما يلي:
الترخيص لألشخاص بالتنقل على سبيل االستثناء لألسباب املتعلقة بالتموين باملواد   -

الغذائية، ضرورات العالج امللح، ممارسة نشاط مهني مرخص به.
كما يرخص لألشخاص بالتنقل ملمارسة األنشطة التجارية غير املستثناة من الغلق.  -

مرسوم تنفيذي رقم 20-92 مؤرخ في 5 أبريل 2020 ، يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي 20-72 مؤرخ   )34(
اجلريدة  الواليات،  بعض  إلى  املنزلي  اجلزئي  احلجر  إجراء  متديد  واملتضمن   ،2020 مارس   28 في 

الرسمية رقم 20 مؤرخة في 5 أبريل 2020.
املادة )1( من املرسوم التنفيذي 20-70، مرجع سابق.  )35(
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مينح الترخيص بالتنقل استثناء من قبل اللجنة الوالئية املكلفة بتنسيق النشاط القطاعي 
للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد-19. إن اللجوء إلى تعليق وسائل النقل 
يهدف إلى جتنب إصابة األشخاص بالعدوى عن طريق نقل املرض من الشخص املصاب 
أمان بني  أنه ال توجد مسافة  باملركبات، خصوصاً  املتواجدين  إلى األشخاص اآلخرين 

الركاب باإلضافة إلى التزاحم الذي يحدث في وسائل النقل احلضري)36(.

الفرع الثاني 
تنظيم اإلدارات واملؤسسات واملرافق املسؤولة عن تقدمي اخلدمات

املوجهة  الوقائية  للتدابير  واملبينة  األول  الوزير  أصدرها  التي  التنفيذية  املراسيم  نصت 
انتشار  واملتمثل في احلد من  الهدف منها  انتشار وباء فيروس كورونا، على  للحد من 
اخلدمات  بتقدمي  املكلفة  واخلاصة  العمومية  املرافق  تنظيم  إلى  أيضاً  وتهدف  الوباء، 

العامة، وهذه التدابير املنظمة للمؤسسات واملرافق العمومية، هي:

أوالً- العطل االستثنائية
تضمنت تدابير الوقاية من انتشار الوباء منح عطلة استثنائية مدفوعة األجر ملدة 14 يوماً 
ألكثر من 50% من مستخدمي كل مؤسسة أو إدارة عمومية، وتضمنت املادة )15( من 
املرسوم التنفيذي 20-70 متديد هذا اإلجراء إلى القطاع االقتصادي العمومي واخلاص، 
التدابير  عن  الناجمة  احملتملة  األض��رار  عن  التعويض  عن  الدولة  مبسؤولية  اإلق��رار  مع 
األضرار  على  الدولة  تعوض  إذ  املخاطر،  أساس  على  إداري��ة  مسؤولية  وهي  الوقائية، 
الناجمة عن تطبيق القوانني والتنظيمات، إذ ال وجود للخطأ في هذه املسؤولية)37(، وهذا 

ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي)38(.
في  احلصر  سبيل  على  ال��واردة  القطاعات  مستخدمو  العطلة  هذه  من  يستثنى  أنه  غير 
املادة )7( من املرسوم 20-69، والبالغ عددها11 قطاعاً، إال أن املادة )7( أدخلت استثناء 
القطاعات  هذه  مستخدمو  يتبعها  التي  املختصة  للسلطات  سمحت  إذ  االستثناء،  على 
العطلة  إمكانية استثناء من  الترخيص بوضع مستخدميها في عطلة استثنائية، مع  من 

فاحت راشي، دور النقل احلضري في انتشار وباء كورونا املستجد )كوفيد–19(، مجلة الندوة للدراسات   )36(
32، عدد خاص بفيروس كورونا )كوفيد–19(،  العدد  إلكترونية جزائرية خاصة،   ، مجلة  القانونية 
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 ،2009 الرياض،  القانون واالقتصاد،  اإلداري دراسة مقارنة،  مكتبة  القضاء  الظاهر،  د. خالد خليل   )37(

ص272، 273.
)38( Martine Lombard, Droit Administratif, 4éme édition, Dalloz, Paris, 2001, p.508.
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التراخيص  ومتنح  احليوية،  العمومية  اخل��دم��ات  الستمرارية  ال��الزم��ني  املستخدمني 
بالعطل االستثنائية في هذه القطاعات بقرار من السلطة املختصة، ويستثنى املستخدمون 

الضروريون لتقدمي اخلدمة العمومية احليوية أيضاً مبوجب قرار من السلطة املختصة.
غير أنه يتم منح األولوية في العطل االستثنائية وفق املعطيات التالية:

متنح األولوية للنساء احلوامل ثم النساء املتكفالت بتربية األطفال.   -
متنح األولوية في العطل االستثنائية لألشخاص أصحاب األمراض املزمنة، ثم األفراد   -

الذين يعانون من هشاشة صحية)39(.

ثانياً- تنظيم نقل املستخدمني
يترتب على توقيف وسائل النقل اجلماعية حدوث خلل في تنقل املوظفني والعمال غير 
توقيف  عن  استثناء  وضع  استدعى  ما  عملهم،  أماكن  إلى  االستثنائية  بالعطلة  املعنيني 
نشاط النقل، ويعد االستثناء مقرراً لصالح املستخدمني حيث نصت الفقرة األخيرة من 
املادة )3( من املرسوم التنفيذي رقم 20-69 على أن: »يستثنى من هذا اإلجراء نشاط نقل 

املستخدمني«.
أعاله  املذكور  املرسوم  من   )4( امل��ادة  منحت  صحيح  بشكل  االستثناء  ضبط  أجل  ومن 
لوزير النقل والوالي املختص إقليمياً، كل فيما يخصه، صالحية تنظيم نقل املستخدمني 
غير املعنيني بالعطلة االستثنائية والعاملني في اإلدارات واملؤسسات العمومية، واملعنيني 
بضمان استمرارية اخلدمة العمومية، مبن فيهم مستخدمو القطاعات املستثناة مبوجب 
واملصالح  االقتصادية  الهيئات  مستخدمي  إلى  باإلضافة  نفسه،  املرسوم  من   )7( املادة 

املالية غير املعنيني بالعطلة االستثنائية.
الصحية  والتدابير  تتماشى  التي  بالطريقة  باملستخدمني  اخل��اص  النقل  تنظيم  يتعني 
من   )4( امل��ادة  من  األخيرة  الفقرة  نصت  إذ  العمومية،  الصحة  مصالح  قبل  من  املقررة 
املرسوم التنفيذي 20-69 على إلزامية التقييد الصارم أثناء نقل املستخدمني مبقتضيات 
املختصة  املصالح  اتخذتها  والتي  )كوفيد-19(،  كورونا  فيروس  انتشار  من  الوقاية 
للصحة العمومية، غير أنه ال ميكن ضمان عدم وجود احتكاك جسدي وانتشار العدوى،  
خصوصاً إذا مت مثالً نقل عشرة مستخدمني على األقل في حافلة واحدة، وقد يكون العدد 

أكثر بكثير.

املادة )8( من املرسوم التنفيذي رقم 20-69، مرجع سابق.  )39(
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ثالثاً- تشجيع العمل عن بعد
ُيقصد بالعمل عن بعد: »العمل الذي ميكن أن ُيؤدَّى في مكان ما بعيداً عن املكتب سواء 
واالتصال  بالقطعة،  وأحياناً  معينة  أيام  في  أم  جزئياً  أم  كلياً  دوام��اً  العمل  طبيعة  أكانت 

يكون إلكترونياً، بدالً من االنتقال إليه«)40(.
قد يساهم في احلد من  إجراء  20-69 على  التنفيذي رقم  املرسوم  )9( من  املادة  نصت 
انتشار الوباء من جهة، وتقدمي اخلدمات من جهة ثانية، ويتمثل في آلية العمل عن بعد، 
وذلك بخصوص القطاعات التي يسمح فيها القانون أو التنظيم مبثل هذا اإلجراء، والتي 

ميكن تكييفها مع هذا اإلجراء. 
ولعل القطاعات املعنية بالعمل عن بعد هي قطاعات التربية والتعليم العالي من خالل تقدمي 
فكرة  على  يقوم  تعليمي  »نظام  به:  يقصد  حيث  بعد،  عن  التعليم  أي  اخلط  على  دروس 
إيصال املادة التعليمية إلى املتعلم عبر وسائط أو أساليب االتصاالت التقنية املختلفة«)41(، 
إذ بالفعل شرعت الوزارة واجلامعات في تطبيق هذا اإلجراء قبل أن تنتهي العطلة الربيعية 
وهي عطلة رسمية، وذلك حتسباً لتمديد العطلة، والتي مددت بالفعل، كما قدمت دروس 

على القناة التلفزيونية الوطنية لفائدة تالميذ األقسام النهائية جلميع األطوار.

رابعاً- نظام التراخيص
وتأذن  املختصة،  اإلداري���ة  السلطات  به  تقوم  قانونياً  عمالً  اإلداري  الترخيص  يعتبر 
مبوجبه ألحد األشخاص مبمارسة نشاط أو حرية معينة، وهو إجراء إداري رقابي)42(، 
كما يعد نظام التراخيص أشد تقييداً للحريات، إذ ال يستطيع الفرد ممارسة النشاط املقيد 
بضرورة احلصول على الترخيص، إال إذا حصل على الترخيص من اجلهات املعنية)43(، 
كما مت اللجوء إليه ضمن التدابير الوقائية من انتشار الوباء، إذ يعد إجراءاً ضرورياً لتنظيم 
 اإلدارات واملؤسسات واملرافق التي تقدم اخلدمات حتى تتماشى مع الوضع االستثنائي 

د. نبيلة بن يوسف، الثورة اإلدارية احلديثة: العمل عن بعد، مجلة الندوة للدراسات القانونية، مجلة   )40(
إلكترونية جزائرية خاصة، العدد 32، عدد خاص بفيروس كورونا )كوفيد-19(، أفريل/أبريل 2020، 
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الباحث،  مجلة  )كوفيد-19(،  جائحة  ظل  في  اإلصالح  ورهانات  بعد  عن  التدريس  لكزولي،  فضيلة   )41(
سنوية تصدر عن جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، عدد خاص بجائحة كورونا )كوفيد-19(، 

العدد 17 أبريل 2020، ص62.
الدكتوراه  لنيل درجة  التشريع اجلزائري، رسالة مقدمة  الرخص اإلدارية في  الرحمان عزاوي،  عبد   )42(

دولة في القانون العام، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، 2007، ص6.
د. ياسني بن ريح، مرجع سابق، ص51.  )43(
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الذي تعيشه البالد على غرار معظم بلدان العالم، فنصت التدابير الوقائية املتخذة للحد من 
وباء فيروس كورونا على نظام التراخيص اإلدارية كإجراء يقلل من حدة تأثير التدابير 

على حقوق وحريات املواطنني، ومن أهم احلاالت التي حتتاج إلى الترخيص، نذكر:
ترخيص السلطات املختصة التي يتبع لها مستخدمو القطاعات املستثناة من العطلة   -
من   )7( للمادة  طبقاً  االستثنائية  بالعطلة  ق��رار  مبوجب  ملستخدميها  االستثنائية 

املرسوم التنفيذي رقم 69-20.
الترخيص لألشخاص بالتنقل على سبيل االستثناء لغرض التموين أو العالج امللح أو   -

ممارسة مهنة مرخص بها طبقاً للمادة )6( من املرسوم التنفيذي رقم 70-20.
الترخيص لألشخاص بالتنقل على سبيل االستثناء لغرض ممارسة نشاط من األنشطة   -

املستثناة من الغلق اإلداري طبقاً للمادة )9( من املرسوم التنفيذي رقم 70-20.
الترخيص للباعة املتجولني للمواد الغذائية مبمارسة نشاطاتهم باملناوبة على األحياء   -
)11( من املرسوم التنفيذي  السكنية شرط التقيد بتدابير التباعد األمني طبقاً للمادة 

رقم 70-20.

خامساً- قرارات التسخير
تضمن املرسوم التنفيذي رقم 20-69 النص على إجراء التسخير، إذ منحت املادة )10( 

منه للوالي صالحية تسخير كل من:
العامة  الصحية  للمؤسسات  ال��ت��اب��ع��ني  وامل��خ��ب��ري��ني  ال��ص��ح��ة  أس���الك  مستخدمي   -

واخلاصة.
والنظافة  الصحية  والوقاية  املدنية  واحلماية  األم��ن  ألس��الك  التابعني  املستخدمني   -

العمومية، وكل من هو معني بتدابير الوقاية من الوباء.
كل فرد ميكن أن يكون معنياً بإجراءات الوقاية واملكافحة نظراً ملهنته أو خبرته في   -

ذلك.  
مرافق اإليواء مثل الفنادق أو أي مرفق عمومي أو خاص يصلح لإليواء، وذلك إليواء   -

األشخاص املعنيني باحلجر الصحي. 
كل وسيلة نقل عامة أو خاصة، مهما كانت طبيعتها وأي وسيلة نقل ميكن استعمالها   -

للنقل الصحي أو يتم جتهيزها للنقل الصحي سواء أكانت عامة أم خاصة.
أي منشأة عمومية أو خاصة لضمان تقدمي حد أدنى من اخلدمات للمواطنني.    -
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نستنتج من خالل املادة املذكورة أعاله أن قرارات الوالي بالتسخير تشمل ما يلي:
املذكورة  احلاالت  ضمن  يندرج  املسخر  الشخص  كان  إذا  للضرورة  األشخاص  	•

في املادة 96-20.
ميكنه تسخير املمتلكات وخصوصاً إليواء ونقل األفراد املعنيني باحلجر الصحي  	•
لتقدمي  خ��اص  أو  ع��ام  مرفق  أي  تسخير  أو  املرضى  كإسعاف  الصحي  للنقل  أو 

اخلدمات للمواطنني. 
يشمل التسخير القطاع العام وأيضاً القطاع اخلاص، إذ يتعني أن يسهم القطاعان  	•
في إجناح التدابير الوقائية للحد من انتشار الوباء، إذ ال يقتصر العبء على القطاع 

العام فقط. 

سادساً- التباعد األمني وارتداء األقنعة الواقية
كرَّس هذا اإلجراء حلماية األفراد ووقايتهم من خطر انتشار األمراض املعدية)44(، حيث 
حتديد  وهو  املرسوم،  من  الهدف  على   69-20 التنفيذي  املرسوم  من   )1( امل��ادة  نصت 
تدابير التباعد االجتماعي املوجهة للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد- 19( 
ومكافحته، وإن كان األصح هو التباعد اجلسدي وليس االجتماعي؛ ألن التواصل داخل 
املجتمع ال ينقطع، كما حددت املادة )1( من املرسوم التنفيذي 20-70 الهدف من التدابير 
التكميلية الوقائية والتي من بينها وضع قواعد التباعد، هذه القواعد حددتها املادة )13( التي 
نصت على ضرورة احترام مسافة متر واحد على األقل بني كل شخصني اثنني، وشددت 

على إلزامية هذا اإلجراء الوقائي، إذ يطبق هذا اإلجراء الوقائي امللزم بخصوص:
األنشطة التجارية املستثناة من الغلق اإلداري.  -

الباعة املتجولني املناوبني على األحياء.  -
املتعلقة  األساسية  العمومية  اخلدمات  تضمن  التي  النشاط  وقطاعات  املؤسسات   -
بالنظافة، التزود باملياه، الكهرباء والغاز، البريد، البنوك ...، وغيرها من املؤسسات 

والقطاعات املذكورة في املادة )12( من املرسوم التنفيذي 70-20.
كل إدارة أو مؤسسة عمومية أو خاصة تستقبل جمهور.  -

د. عبد املنعم بن أحمد، الضبط اإلداري احمللي في اجلزائر، مجلة العلوم القانونية واالجتماعية، جامعة   )44(
زيان عاشور، اجللفة، اجلزائر، املجلد 2، العدد 4، ديسمبر 2017، ص84.
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سمحت  إذ  العمومية،  القوة  طريق  عن  الضرورة  اقتضت  إذا  اإلج��راء  هذا  فرض  ويتم 
املادة )13( لإلدارات واملؤسسات املستقبلة للجمهور اتخاذ التدابير التي تضمن التباعد 
األمني بني األشخاص، وفرض احترامه على املواطنني ولو عن طريق االستعانة بالقوة 

العمومية. 
كما يلزم األعوان العموميني املؤهلني بالسهر على تطبيق هذا اإلجراء بنوع من الصرامة 
في تطبيقه، ولعل اآللية احلادة التي تفرض هذا اإلجراء هو العقوبات اجلزائية، إذ نصت 
قواعد  ينتهك  شخص  كل  تعرض  على   70-20 رق��م  التنفيذي  املرسوم  من   )17( امل��ادة 
التباعد األمني للعقوبات املنصوص عليها في قانون العقوبات، واملقصود هنا العقوبات 

املقررة على مخالفة النصوص التنظيمية كما سنبينه الحقاً. 
أن  املواطن  إذ يتعني على  ملزماً،  إج��راًء وقائياً  الواقي فيعد  القناع  ارت��داء  أما بخصوص 
وأماكن  العمومية  واألماكن  العامة  الطرقات  على  الظروف  كل  في  الواقي  القناع  يرتدي 
اإلدارات  خصوصاً  اجل��م��ه��ور،  تستقبل  التي  املغلقة  أو  املفتوحة  وال��ف��ض��اءات  العمل 
واملؤسسات العامة واخلاصة، والتي تلزم باالمتثال لهذا االلتزام وتفرض احترامه وبكل 

الوسائل مبا في ذلك االستعانة بالقوة العمومية)45(.

الفرع الثالث
 احلجر املنزلي

20-69 في احلد من  التنفيذي رقم  املرسوم  املتخذة مبوجب  التدابير  فعالية  لعدم  نظراً 
انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد-19(، مت اللجوء إلى إجراء )أنظمة( احلجر املنزلي 
من خالل التدابير التكميلية التي تضمنها املرسوم التنفيذي 20-70، وهو إجراء أكثر حدة 
من التدابير املنصوص عليها في املرسوم املذكور أعاله، غير أنه ال تطبق أنظمة احلجر 
املنزلي، إال في الواليات أو البلديات املصرح بها من قبل وزارة الصحة بأنها بؤر لوباء 
فيروس كورونا )كوفيد-19(، مما يعني أنه إجراء جزئي قد ال يشمل جميع أجزاء التراب 
الوطني، كما أنه يتقرر بناًء على القرار الذي تتخذه السلطات الوطنية املختصة بالصحة، 
إال  الوطني،  التراب  من  معني  جزء  على  املنزلي  احلجر  تقرير  األول  للوزير  ميكن  ال  إذ 
املنطقة بؤرة وباء  تلك  بالصحة بإعالن  املختصة  الوطنية  السلطة  بعد صدور قرار من 

فيروس كورونا.

انظر: املادتني )13 مكرر و13 مكرر 1( من مرسوم تنفيذي رقم 20-127 مؤرخ في 20 مايو 2020،   )45(
يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 20-70، اجلريدة الرسمية رقم 30 مؤرخة في 21 مايو 2020.
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كما أن املرسوم التنفيذي رقم 20-70 نص على نوعني من احلجر املنزلي، وهما: احلجر 
الكلي، واحلجر اجلزئي.

أوالً- احلجر املنزلي الكلي
ُيقصد به: »إلزام األشخاص بعدم مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم ، خالل الفترة املعنية، 
ما عدا في احلاالت املنصوص عليها«)46(، وأعلنت مبوجب املادة )9( من املرسوم التنفيذي 
رقم 20-70 والية البليدة باعتبارها بؤرة وباء فيروس كورونا تستدعي احلجر املنزلي 
املدة  جددت  وقد  للتجديد،  قابلة   2020 مارس   24 تاريخ  من  ابتداء  أيام   10 وملدة  الكلي 
بالفعل، كما أنه ميكن متديد احلجر املنزلي الكلي لواليات أخرى إذا تفشى فيها الوباء، 
ويتم اإلعالن بالكيفية بنفسها من خالل مرسوم تنفيذي يصدره الوزير األول، غير أنه 
مازالت اجلهات املعنية تتجاهل اللجوء إلى هذا اإلجراء بخصوص بعض الواليات التي 

عرفت انتشاراً واسعاً للوباء.

ثانياً- احلجر املنزلي اجلزئي
ُيقصد به: »إلزام األشخاص بعدم مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم، خالل الفترة و/أو 
الفترات الزمنية املقررة من طرف السلطات العمومية«)47(، وأعلنت مبوجب املادة )10( من 
العاصمة والية خاضعة للحجر اجلزئي،  20-70 والية اجلزائر  التنفيذي رقم  املرسوم 
للتجديد  قابلة  أيام   10 وملدة  املوالي،  اليوم  صباح  السابعة  إلى  مساًء  السابعة  من  ميتد 
واليات  إلى  املنزلي  احلجر  إج��راء  متديد  ميكن  كما   ،2020 م��ارس   24 من  ابتداء  تسري 
 72-20 رقم  تنفيذي  مرسوم  صدر  حيث  بالفعل  حدث  ما  وهو  االقتضاء،  عند  أخ��رى، 
مدد احلجر املنزلي اجلزئي إلى تسع واليات جديدة يسري عليها وفق نفس اإلجراءات 

والتدابير)48(. 
ثم مدد املرسوم التنفيذي 20-86 احلجر اجلزئي ألربع واليات أخرى، ثم امتد إلى جميع 
واليات الوطن مبوجب املرسوم التنفيذي 20-92 ابتداء من 5 أبريل 2020 ملدة 14 يوماً 
اليوم  السابعة من صباح  إلى  الثالثة زواالً  الواليات من  للتمديد، وميتد في بعض  قابلة 

 

الفقرة األولى من املادة )4( من املرسوم التنفيذي رقم 20-70، مرجع سابق.  )46(
الفقرة الثانية من املادة )4( من املرسوم التنفيذي رقم 20-70، مرجع سابق.  )47(

تتمثل الواليات التسع املمدد إليها إجراء احلجر املنزلي اجلزئي في الواليات التالية: باتنة، تيزي وزو،   )48(
سطيف، قسنطينة، املدية، وهران، بومرداس، الوادي، تيبازة، مرسوم تنفيذي رقم 20-72 مؤرخ في 
28 مارس 2020، يتضمن متديد إجراء احلجز اجلزئي املنزلي إلى بعض الواليات، جريدة رسمية رقم 

17، مؤرخة في 28 مارس 2020.
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املوالي، ومن السابعة مساء إلى السابعة من صباح اليوم املوالي في واليات أخرى، ثم 
مت تعديل أوقاته مبوجب املرسوم التنفيذي 20-102، حيث تضمنت املادة )5( النص على 
أوقات احلجر املنزلي في 14 والية، والذي يبدأ من اخلامسة مساًء إلى السابعة من صباح 
اليوم املوالي، وتضمنت املادة )6( النص على احلجر اجلزئي في والية البليدة بعدما كانت 
خاضعة للحجر الكلي، ويسرى احلجر فيها ابتداء من الثانية بعد الزوال إلى غاية السابعة 
من صباح اليوم املوالي، أما باقي واليات الوطن فلم يتغير توقيت احلجر اجلزئي فيها 

طبقاً لنص املادة )4( من املرسوم.
يترتب على تقرير إجراء احلجر املنزلي الكلي أو اجلزئي العديد من اآلثار، من أهمها:

احملددة  الزمنية  امل��دة  وخ��الل  األوق��ات  جميع  في  ملنازلهم  األشخاص  مغادرة  منع   -
)10 أيام قابلة للتجديد( بخصوص الواليات املعنية باحلجر املنزلي الكلي، وألوقات 
محددة بالنسبة للحجر اجلزئي، وهي من الساعة السابعة مساًء إلى الساعة السابعة 

من صباح الغد.
يشمل احلجر املنزلي بنوعيه كل شخص متواجد على تراب الوالية أو البلدية املعنية   -

باحلجر،  سواء أكان من سكانها أم تواجد فيها بشكل عرضي. 
املعنية  الواليات  بخصوص  أيام   10 مدة  خالل  األوق��ات  جميع  وفي  التجمعات  منع   -
باحلجر الكلي، ومنعها خالل أوقات حظر التجوال في الواليات املعنية باحلجر املنزلي 

اجلزئي، إذ مينع جتمع أكثر من شخصني.
يسمح بتنقل األشخاص كاستثناء لدواعي تتعلق بالتموين والعالج امللح، وممارسة   -
هذا  ويشمل  بالغلق،  املعنية  غير  التجارية  األنشطة  وممارسة  بها،  املرخص  املهن 

االستثناء كلتا صورتي احلجر املنزلي.

الفرع الرابع
 التدابير اإلضافية

الوالي  اختصاص  على  النص   69-20 رقم  التنفيذي  املرسوم  من   )10( امل��ادة  تضمنت   
خالل مدة 14 يوماً املعلن عنها في املرسوم اتخاذ أي إجراء يندرج في إطار الوقاية من 
انتشار فيروس كورونا، كما تضمنت املادة )6( من املرسوم التنفيذي 20-70 في فقرتها 
التدابير املتخذة،  األخيرة النص على اتخاذ اللجنة الوالئية )املشار إليها سابقاً( بتكييف 
الوالية  خصوصية  وفق  ومكافحته،  الوباء  انتشار  من  للوقاية  إضافية  تدابير  واتخاذ 
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الوباء تستدعي احتياطات  انتشار  أن مكافحة  الوالية، كما  الوضع الصحي في  وتطور 
الوقاية من  للمساهمة في  املواطنني  تعبئة  قد تصل حلد  والتي  الصحية  بالوقاية  تتعلق 

انتشار الوباء.

أوالً- التدابير الصحية الوقائية
املرسوم  وأيضاً   ،69-20 رق��م  التنفيذي  املرسوم  في  عليها  النص  ع��دم  من  الرغم  على 
تطبيقاً  تتخذ  أنها  إال  الوقائية،  األمنية  التدابير  ضمن  تندرج  ال  لكونها   70-20 التنفيذي 
ملبدأ دستوري تضمنته املادة )66( من الدستور)49( التي نصت في فقرتها الثانية على أنه: 
»تتكفل الدولة بالوقاية من األمراض الوبائية واملعدية ومبكافحتها«، وأيضاً تنفيذاً لقانون 
الصحة رقم 18-11 الذي نص على الوقاية في الصحة، وهي عبارة عن تدابير ترمي إلى 
تقليص أثر محددات األمراض، تفادي حدوث مرض، إيقاف انتشار األمراض و أيضاً احلد 
من آثارها)50(، وبذلك يتم حتصني األفراد ضد األمراض املعدية)51(. أما بخصوص برامج 
الوقاية في الصحة،  فهي ترتكز على شبكات رصد لألمراض املتنقلة واملعدية )خصوصاً 

األوبئة( واإلنذار عنها قصد التمكن من الكشف املبكر عنها والتصدي السريع لها)52(.
انتشرت  إذا  خصوصاً  ال��دول��ة،  أول��وي��ات  من  أولوية  يعد  العامة  الصحة  حماية  أن  كما 
العامة للمواطنني هي خط أحمر ال ميكن جت��اوزه، فأي  اعتبار أن الصحة  األوبئة، على 
التدابير الصحية  له)53(، ومن هنا فإن  العام وتهديداً  بالنظام  مساس بها يشكل مساساً 
تسهم بشكل كبير في مكافحة الوباء، وأيضاً احلد من انتشاره من خالل إجراء احلجر 

الصحي على املشتبه بهم.
تعتمد التدابير الصحية خصوصاً على احلجر الصحي لألشخاص املصابني بالفيروس 
مصدراً  يشكلون  قد  إذ  بهم،  جسدي  واحتكاك  اتصال  على  كانوا  الذين  األشخاص  أو 
أو املشكوك  املؤكدة  الفوري مبثل هذه احلاالت  التصريح  للعدوى، ويتعني على األطباء 

فيها حتت طائلة العقوبات.

القانون رقم 16-01 مؤرخ في 6 مارس 2016، يتضمن التعديل الدستوري، اجلريدة الرسمية رقم 14   )49(
مؤرخة في 7 مارس 2016.

املادة )34( من القانون 18-11، مرجع سابق.  )50(
في  الدكتوراه  شهادة  لنيل  مقدمة  رسالة  اجلزائرية،  اإلدارة  في  الضبط  سلطات  هندون،  سليماني   )51(

القانون العام، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، 2012-2013، ص63.
املادة )36( من القانون 18-11، مرجع سابق.  )52(

خالد روشو، التوازن بني ممارسة احلريات العامة ومقاربة حفظ النظام العام، مجلة األستاذ الباحث   )53(
للدراسات القانونية والسياسية، جامعة املسيلة، اجلزائر، املجلد 4، العدد 1، سنة 2019، ص322.
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ومبا أن وباء فيروس كورونا هو من األمراض ذات االنتشار الدولي، فإنه يتعني مكافحته 
إلى  ال��دول  تدعو  التي  العاملية)54(،  الصحة  ملنظمة  الدولية  الصحية  اللوائح  ألحكام  وفقاً 
وضع برامج عمل تخدم صحة األفراد واملجتمع على حد سواء)55(، إذ بالرجوع إلى هذه 
دون  احليلولة  في  واملتمثل  منها  الغرض   )2( امل��ادة  في  تضمنت  بأنها  جند  اللوائح)56(، 
انتشار املرض على الصعيد الدولي، واحلماية منه ومكافحته ومواجهته باتخاذ التدابير 
بالصحة  احملدقة  احملتملة  املخاطر  مع  يتناسب  نحو  على  العمومية  الصحة  مجال  في 
للضرورة  إال  تقييدهما،  وع��دم  الدولية  والتجارة  الدولي  امل��رور  احترام  مع  العمومية، 
التعريفات منها ما  العديد من   )1( املادة  الوباء، حيث تضمنت  املناسب ملواجهة  وبالقدر 

يخص التدابير الوقائية، ومن بني التعريفات الواردة فيها، نذكر ما يلي:
التدابير الصحية: يقصد بها: »اإلجراءات املطبقة للحيلولة دون انتشار املرض   -
أو التلوث، وال تشمل التدابير الصحية تدابير إنفاذ القوانني أو التدابير األمنية«، 
وعليه من خالل هذا املفهوم فإنه تنفصل التدابير الصحية عن التدابير املتخذة في 

املرسومني التنفيذيني محل الدراسة.
عدوى: يقصد بها: »دخول أحد العوامل املعدية إلى أجسام البشر أو احليوانات   -
بالصحة  م��ح��دق��ة  محتملة  م��خ��اط��ر  يشكل  ن��ح��و  ع��ل��ى  فيها  وت��ك��اث��ره  وت��ط��وره 

العمومية«.
العزل: وهو فصل األشخاص املرضى أو الذين يحملون التلوث عن غيرهم ملنع   -

انتشار العدوى.
في  يشتبه  مرضى  ليسوا  أشخاص  أنشطة  تقييد  به  يقصد  الصحي:  احلجر   -
إصابتهم، أو فصلهم عن غيرهم بطريقة تؤدي إلى احليلولة دون إمكانية انتشار 

العدوى.
العمومية  الصحة  البيانات ألغراض  به »جمع ومضاهاة وحتليل  يقصد  ترصد:   -
بشكل منهجي ومتواصل، وبث املعلومات اخلاصة بالصحة العمومية في الوقت 

املناسب ألغراض التقييم واالستجابة الصحية العمومية عند اللزوم«.

املرسوم الرئاسي 13-293 مؤرخ في 4 غشت/أغسطس 2013، يتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية   )54(
غشت/  28 في  مؤرخة   43 رقم  الرسمية  اجلريدة   ،2005 مايو   23 بتاريخ  بجنيف  املعتمدة   2005

أغسطس 2013.
السياسة والقانون، جامعة قاصدي  القانون اجلزائري، دفاتر  رمضان قندلي، احلق في الصحة في   )55(

مرباح، ورقلة، اجلزائر، العدد 6، جانفي/يناير 2012، ص219.
املرسوم الرئاسي 13-293، مرجع سابق.  )56(
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ثانياً- تعبئة املواطنني ملساهمتهم في اجلهد الوطني للوقاية من انتشار الوباء

الوطنية  العمومية  السلطات  إل��زام   70-20 التنفيذي  املرسوم  من   )18( امل��ادة  تضمنت 
واحمللية، املعنية مبكافحة انتشار وباء فيروس كورونا بإحصاء جميع املوارد البشرية 
واملادية، سواء العامة أو اخلاصة،  وتعبئتها لالستعانة بها في أي حلظة بصفة مستعجلة، 
كما ألزمت مؤسسات الصحة بفتح قوائم لفائدة املتطوعني الراغبني في تقدمي املساعدة 
الطبية أو شبه الطبية وخصوصاً األطباء اخلواص، كما تقوم بتحيني هذه القائمة يومياً، 

على أن تنظم عمليات التطوع وتؤطر من قبل اللجنة الوالئية.
للحد  املتخذة  التدابير  تطبيق  في  التطوع  طريق  عن  األفراد  إشراك  مت  قد  يكون  وبذلك 
من انتشار الوباء، غير أن أكبر عمل تطوعي يتعني أن يقوم به األفراد هو التقيد الصارم 
حالة  وفي  السميد،  مادة  اقتناء  جتمعات  والسيما  جتمع  أي  وتفادي  املنزلي،  باحلجر 
اضطر املواطن للتنقل يتعني عليه احترام املسافة احملددة مبتر على األقل بني شخصني 

في إطار إجراء التباعد األمني امللزم، قبل أن يلزم باحترامها عن طريق اجلبر والقوة.
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املطلب الثالث
 التدرج في التدابير الوقائية

لم تتخذ السلطات املختصة جميع هذه التدابير التي تطرقنا لها دفعة واحدة، وإمنا كانت 
التي  والتدابير  اإلج��راءات  الوقائية  التدابير  من  األولى  الدفعة  تضمنت  إذا  دفعتني،  على 
نص عليها املرسوم التنفيذي رقم 20-69، غير أنها حزمة من التدابير غير الفعالة، وذلك 
بالنظر لعدة أسباب منها، غياب عبارات اإللزام، وغياب الردع بالنسبة للمخالفني، ومنح 
اجلراءات،  بعض  اتخاذ  في  تقديرية  سلطة  الوالي  والسيما  املختصة  اإلدارية  السلطات 
التدابير من حيث نطاق التطبيق، إذ تطبق جزئياً من خالل كونها تشمل  وعدم شمولية 
واملؤسسات  اإلدارات  وبعض  فقط،  األنشطة  وبعض  فقط،  الوطني  التراب  من  ج��زءاً 
عاً في التدابير من خالل النص على تدابير  فقط... أما املرسوم الثاني 20-70 فجاء ُموسَّ
األول  املرسوم  في  املتخذة  التدابير  ومتديد  وتوسيع  املتخذة،  التدابير  من  أشد  إضافية 
اعتماده على صيغ  العطل االستثنائية، مع  أو  أو األنشطة االقتصادية  املناطق  من حيث 
تفيد اإللزام والتطبيق الصارم للتدابير التي تضمنها، وخصوصاً أنه تضمن النص على 
العقوبات اإلدارية، وأحال إلى قانون العقوبات بخصوص العقوبات اجلزائية، وذلك على 

النحو التالي: 

الفرع األول
 التحول من منح السلطات التقديرية إلى السلطات املقيدة

غير  املتضمنة  القواعد  أن  على  ت��دل  ع��ب��ارات   69-20 رق��م  التنفيذي  امل��رس��وم  تضمن 
ملزمة، وإمنا هي عبارة عن قواعد مكملة والسيما أنه استخدم كثيراً مصطلح »ميكن«، 
حيث وردت في ثمانية مواضع في املرسوم، مع إحداث العديد من االستثناءات الواردة 
املرسوم  مواد  أن  علماً  مرات،  ست  االستثناء  عبارات  استعمل  إذ  املتخذة،  التدابير  على 
التدابير خصوصاً  10 مواد، وهو ما يضعف من قوة هذه  للتدابير ال تتجاوز  املتضمنة 
في ظل انعدام النص على الردع  ضمن املرسوم، وهو ما يوحي بأن التدابير غير ملزمة 
تعد  إذ  ذلك،  غير  يقتضي  القانوني  املنطق  كان  وإن  فقط،  للحيطة  اتخذت  وأنها  قانوناً، 
القرارات اإلدارية التنظيمية ملزمة ويعاقب على مخالفتها، وذلك لعدم انسجام القواعد 

املكملة مع الضبط اإلداري. 
التدابير  املتضمنة  القواعد  إلزامية  جسد  فقد   ،70-20 التنفيذي  املرسوم  بخصوص  أما 



د. أحسن غربي

665 ملحق خاص – القضايا واإلشكاليات القانونية التي تثيرها جائحة فيروس كورونا

مكملة،  وليست  آم��رة  قواعد  باعتبارها  اإلل��زام  عبارات  من  العديد  تضمن  إذ  الوقائية، 
شخص«،  »كل  األنشطة«،  »جميع  »متتد«،  »يطبق«،  »متنع«،  التالية:  الكلمات  فاستعمل 
هذه  وتكررت  العقوبات«،  طائلة  حتت  »يقع  »يعد«،  »واج��ب«،  امللزم«،  »تلزم-  »يجب«، 
الوقائية بلغت  للتدابير  بأن مواد املرسوم املتضمنة  املواد، علماً  العديد من  العبارات في 

19 مادة.

تناول املرسوم التنفيذي 20-69 السلطات اإلدارية املعنية باتخاذ التدابير الوقائية والسيما 
الوالي، إال أنه منح هذه اجلهات سلطة تقديرية من حيث اختيار التدابير املناسبة واملدن 
التي تراها مناسبة لتطبيق التدابير، وأيضاً الوقت الذي تراه مناسباً التخاذ التدابير، إذ 
التنفيذي للمرسوم  خالفاً  الصالحية،  هذه  ممارسة  عند  اإلدارية  السلطات  تتعسف  قد 

 

تدابير  باتخاذ  املكلفة  اإلداري��ة  السلطات  منح  الذي  التكميلية،  بالتدابير  املتعلق   70-20
املرسوم  املمنوحة في  باملقارنة مع تلك  الوقاية من وباء فيروس كورونا، سلطة مقيدة 

السابق.

الفرع الثاني
اللجوء إلى القوة العمومية

دون  وحتتكرها  اإلدارة،  عليها  تتوفر  التي  االمتيازات  أه��م  من  العمومية  القوة  تعتبر 
األفراد)57(، حيث تلجأ إليها كلما رفض املواطنون االمتثال للتدابير الوقائية وخصوصاً 
التباعد األمني امللزم، فإذا حدث اخلرق لهذا اإلجراء داخل اإلدارات واملؤسسات العمومية 
املستقبلة للجمهور، فإن بإمكان هذه األخيرة االستعانة بالقوة العمومية لفرض احترام 
القطاعي  النشاط  بتنسيق  املكلفة  الوالئية  اللجنة  تنفيذ قرارات  امللزم. ويتم  اإلجراء  هذا 
الوطني، باعتبارها اجلهات  الوطني واألمن  الدرك  الوباء من طرف مصالح  للوقاية من 

املكلفة بذلك.
كما أن السهر على احترام قواعد احلجر املنزلي الكلي واجلزئي هي مهمة القوة العمومية 
كل  ضد  العمومية  القوة  استخدام  وميكن  الوطني،  واألمن  الوطني  الدرك  في  ممثلة 
والفضاءات  والنشاطات  لألنشطة  واملنع  بالغلق  اخلاصة  للتدابير  االمتثال  يرفض  من 

وغيرها.

د. محمد كرامي، القانون اإلداري، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، املغرب، 2015، ص181.  )57(



دور الضبط اإلداري في الحد من انتشار وباء فيروس كورونا بالجزائر

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية – السنة الثامنة - ملحق خاص – العدد 6 – شوال 1441  هـ – يونيو  2020 م 666

الفرع الثالث
 جتسيد اإللزام من خالل العقوبات اإلدارية واجلزائية

احترام  إلزامية  على  التأكيد  منه   )17( امل��ادة  في   70-20 رقم  التنفيذي  املرسوم  تضمن 
يتعرض  امل��رس��وم  أحكام  يخالف  من  كل  إن  إذ  والتكميلية،  الوقائية  للتدابير  اجلميع 
للعقوبات اإلدارية املتمثلة في السحب الفوري والنهائي للتراخيص واالعتماد وغيرها من 
السندات القانونية املتعلقة مبمارسته للنشاط، مع إمكانية متابعته جزائياً. أما بخصوص 
األفراد، فيسري عليهم اجلزاء اجلنائي من خالل توقيع العقوبات املنصوص عليها في 
باحترامها،  مطالب  هو  التي  للتدابير  االمتثال  يرفض  شخص  كل  على  العقوبات  قانون 
والسيما التباعد األمني وتدابير احلجر املنزلي والوقاية، أو كل إجراء منصوص عليه في 

املرسوم.
بالرجوع إلى قانون العقوبات، جند أنه تضمن في املادة )459( منه حسب تعديل 2020 
النص على العقوبات التي تطبق في مثل هذه احلالة، املتعلقة مبخالفات املراسيم والقرارات 

املتخذة من قبل السلطات اإلدارية، وتتمثل العقوبات في:
-  عقوبة الغرامة املالية والتي تتراوح بني 10.000 دينار جزائري )د ج(  و20.000د ج.

-  يجوز أن يعاقب باحلبس ملدة 3 أيام على األكثر.
الغرامة فقط، وميكن أن تضاف لها عقوبة احلبس  النطق بعقوبة  وعليه ميكن للقاضي 
ملدة ثالثة أيام على األكثر)58(، كما ميكن تطبيق املواد من )183 إلى 187 مكرر( من قانون 
العقوبات واملتعلقة بجرمية العصيان، وذلك إذا توفرت أركان اجلرمية، والعقوبة تختلف 

حسب مالبسات اجلرم.

 8 في  املؤرخ   156-66 رقم  األمر  ويتمم  يعدل   ،2020 سنة  أبريل   28 في  مؤرخ   6-20 رقم  القانون   )58(
يونيو 1966، املتضمن قانون العقوبات، اجلريدة الرسمية رقم25 مؤرخة في 29 أبريل 2020.
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اخلامتة
تعرضنا فيما سبق لدراسة دور الضبط اإلداري في احلد من انتشار وباء فيروس كورونا 
)كوفيد-19( في اجلزائر، وتبني لنا أهمية التدابير املتخذة في احلد من انتشار الوباء، رغم 
الواقع،  التدابير على أرض  التي اعترضت تطبيق هذه  العديد من الصعوبات والعراقيل 

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات نعرض لها فيما يلي:
أوالً- النتائج

منح املشرِّع اجلزائري للسلطات املركزية والسلطات احمللية وظيفة احملافظة على   .1
النظام العام بصفة عامة والصحة العامة في حال انتشار األوبئة بصفة خاصة، 
وهذا ما بينته املراسيم التنفيذية املتالحقة التي تضمنت العديد من التدابير الوقائية 

للحد من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد-19(. 
وباء  انتشار  خطر  ملواجهة  واسعة  بصالحيات  اإلداري  الضبط  سلطات  تتمتع   .2
صالحيات  وهي  ومكافحته،  انتشاره  من  احلد  على  والعمل  كورونا،  فيروس 
69-20 التنفيذيان  امل��رس��وم��ان  والسيما  والتنظيمات،  القوانني  م��ن   مستمدة 
التدابير  من  فعالية  أكثر  تكميلية  تدابير  على  الثاني  املرسوم  نص  إذ  و70-20، 

املنصوص عليها في املرسوم األول.
املختصة ملواجهة وباء فيروس  اإلدارية  السلطات  املتخذة من قبل  التدابير  متثل   .3
كورونا )كوفيد-19( تقييداً للحريات واحلقوق دون اإلشارة ضمن هذه التدابير 
إلى الضمانات، غير أنه تبقى الرقابة القضائية هي أهم ضمانة يلجأ إليها األفراد 

ملواجهة تعسف اإلدارة في تطبيق تدابير الضبط اإلداري.
حتتاج تدابير الضبط اإلداري املتخذة ملواجهة وباء فيروس كورونا )كوفيد-19(   .4
واحلد من انتشاره إلى املزيد من الضبط وتتميمها بتدابير أخرى ملعاجلة الوضع 
العمومية  القوة  خالل  من  الواقع  أرض  على  أكثر  وتفعيلها  أكثر،  يتفاقم  أن  قبل 

وتوقيع اجلزاءات اإلدارية واجلزائية بشكل حقيقي.
ثانياً- التوصيات

انتشاره،  في  الزيادة  أو  الوباء  انتشار  من  احلد  في  الفعال  العنصر  املواطن  يعد   .1
لذا يتعني بعد إجراءات التوعية التي أخذت وقتها الكافي، التدخل عن طريق القوة 
بها،  املعمول  والصحية  األمنية  التدابير  جلميع  املواطن  احترام  لفرض  العمومية 
التعامل  الضرورة  تقتضي  إذ  )كوفيد-19(،  كورونا  وباء  انتشار  خطر  ملواجهة 
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وذلك   ،70-20 التنفيذي  املرسوم  ألحكام  يومياً  املتكررة  اخلروقات  مع  بحزم 
بالتفعيل والتطبيق الصارم للعقوبات املنصوص عليها قانوناً؛ ألن املسألة متعلقة 

بالصحة العامة وبالتالي بأرواح املاليني من الناس.
يتعني على سلطات الضبط اإلداري املختصة )رئيس اجلمهورية( إضافة تدابير   .2
في  العام  النظام  حماية  بغرض  الطوارئ  حالة  إع��الن  خالل  من  أخ��رى  تكميلية 
مدلوله املتعلق بالصحة، وتفادياً ألي انزالق أو اختالل في األمن في حالة تفاقم 
الوضع، فاإلعالن املبكر حلالة الطوارئ يساعد السلطات املعنية على التحكم في 

الوضع قبل انفالته.
يتعني على السلطات العمومية احمللية خصوصاً حتمل مسؤوليتها كاملة في تنظيم   .3
املرافق العامة التي تقدم اخلدمات العمومية، وإن استدعت الضرورة حتل محل 
اخلواص في تقدمي جميع اخلدمات األساسية إلى غاية زوال الوباء، فمثالً عملية 
توزيع مادة السميد أصبحت تشكل خطراً على الصحة العامة من خالل مظاهر 
الفوضى في التنظيم، وبهذا الشكل لم يتم احترام التباعد األمني امللزم املنصوص 
20-70، وهنا نقترح تنظيم عمليات تزويد املواطنني  التنفيذي  عليه في املرسوم 
احلديثة  التكنولوجيا  إدخال  خالل  من  متطورة  بطرق  األساسية  الغذائية  باملواد 
في العملية، إذ يتم تسجيل املواطنني بالشكل اإللكتروني وإعطاء كل مواطن رقماً 
املقابل،  وتسديد  امل��واد  استالم  إلى  خالله  من  يذهب  محدداً  وتوقيتاً  به،  خاصاً 
اإلمكانيات والوسائل  للمنزل حسب  الغذائية  املواد  يتم توصيل  األمر  أمكن  وإن 

البشرية واملادية املتوفرة بالبلدية واللجوء إلى التسخير إن اقتضى األمر.
ميكن العمل بنظرية املوظف الفعلي في الظروف االستثنائية من خالل استحداث   .4
لها  املوثوقني، وتسند  املواطنني  التي تتشكل من عدد محدود من  األحياء،  جلان 
مهام تنظيم عمليات تقدمي اخلدمة العمومية في احلي في حالة تفاقم الوضع، مع 

ضرورة التنسيق بني اللجان والسلطات العمومية احمللية. 
حتويل االعتمادات املالية املمنوحة للوزارات التي ليس لها أي دور في مكافحة واحلد   .5
املؤسسات  على  توزيعها  ليتم  الصحة  ل��وزارة  كورونا  فيروس  وب��اء  انتشار  من 

الصحية؛ وذلك لسد العجز، ويستثنى من التحويل أجور املوظفني والعمل فقط.
االهتمام  خ��الل  من  وذل��ك  حالياً،  امل��وج��ودة  الصحية  املنظومة  تطوير  ض��رورة   .6
التي تكشف عن  بالعاملني في قطاع الصحة من جهة، واقتناء األجهزة واملعدات 

الوباء، ومتابعة املصابني به من جهة ثانية، جتنباً للوقوع في أزمة صحية خانقة.
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املراجع
أوالً- باللغة العربية

1-  الكتب 
د. محمد الصغير بعلي، القانون اإلداري، دار العلوم، عنابة، اجلزائر، 2004.  -

البيضاء،  ال��دار  اجلديدة،  النجاح  مطبعة  اإلداري،  القانون  كرامي،  محمد  د.   -
املغرب، 2015.

البيضاء، ال���دار  اجل��دي��دة،  النجاح  دار  اإلداري،   العمل  ص���روخ،  مليكة  د.   - 
املغرب، 2012.

الرباط،  الكرامة،  مطبعة  املغربي،  اإلداري  القانون  الذهبي،  الفتاح  عبد  د.   -
املغرب، 2007.

القانون  مكتبة  م��ق��ارن��ة،  دراس���ة  اإلداري  ال��ق��ض��اء  ال��ظ��اه��ر،  خليل  خ��ال��د  د.   -
واالقتصاد، الرياض،  2009.

2-  الرسائل واملذكرات اجلامعية
وضمان  العام  النظام  على  احلفاظ  بني  اإلداري  الضبط  لوائح  يامة،  إبراهيم   -
احلريات العامة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية 

احلقوق والعلوم السياسية جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 2015-2014.
لنيل  مقدمة  رسالة  اجلزائرية،  اإلدارة  في  الضبط  سلطات  ه��ن��دون،  سليماني   -

شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، 2013-2012.
عبد الرحمان عزاوي، الرخص اإلدارية في التشريع اجلزائري، رسالة مقدمة   -
لنيل درجة الدكتوراه دولة في القانون العام، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، 

.2007

صورية العاصمي، تأثير نظام الضبط اإلداري على احلقوق واحلريات العامة،   -
مذكرة لنيل شهادة املاجستير، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة احلاج 

خلضر، باتنة، اجلزائر، 2012-2011.
خالد عبد الله بن صالح الغامدي، حق اإلنسان في سالمة صحته في الشريعة   -
املاجستير،  شهادة  لنيل  مذكرة  الدولية،  باملواثيق  مقارنة  دراسة   - والنظام 

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 2007.
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3- األبحاث 
البحوث  مجلة  ال��داري،  الضبط  آلليات  القانوني  التنظيم  ريح،  بن  ياسني  د.   -
8، العدد  2، اجلزائر، املجلد  البليدة  القانونية والسياسية، جامعة  والدراسات 

1، جانفي/يناير 2019.
تدابير االحتواء وااللتزام  اتخاذ  نبيه، فيروس كورونا بني ضرورتي  محمد   -
قاصدي  جامعة  عن  تصدر  سنوية  مجلة  الباحث،  مجلة  الدولية،  باملعايير 
مرباح، ورقلة، اجلزائر، عدد خاص بجائحة كورونا )كوفيد-19(، العدد 17، 

أبريل 2020.
ليلى شراد، اجلزاءات اإلدارية كبدائل عقابية في السياسة اجلنائية املعاصرة   -
باجلزائر، مجلة احلقوق والعلوم السياسية، كلية احلقوق والعلوم السياسية 

جامعة عباس لغرور خنشلة، العدد 12، جوان/يونيو 2019.
الندوة  مجلة  بعد،  عن  العمل  احلديثة:  اإلداري��ة  الثورة  يوسف،  بن  نبيلة  د.   -
للدراسات القانونية، مجلة إلكترونية جزائرية خاصة، العدد 32، عدد خاص 

بفيروس كورونا )كوفيد-19(، أفريل 2020. 
 https://revuenadwa.jimdofree.com/

جناح غربي، متكني احلقوق في إطار احلدود التي ترسمها الدولة في الظروف   -
محمد  جامعة  السياسية،  والعلوم  احلقوق  كلية  املفكر،  مجلة  االستثنائية، 

خيضر، بسكرة، اجلزائر، املجلد 12، العدد 14، جانفي 2017.
د. سمير أيت أرجدال، تدخل السلطات العمومية في ظل حالة الطوارئ املعلنة   -
الباحث، مجلة سنوية تصدر عن جامعة  – مجلة  – مقاربة قانونية حقوقية 
)كوفيد-19(،  كورونا  بجائحة  خاص  اجلزائر،عدد  ورقلة،  مرباح،  قاصدي 

العدد 17، أبريل 2020.
عبد املغيث احلاكمي، املقاربة القانونية إلعالن حالة الطوارئ الصحية، مجلة   -
الباحث، مجلة سنوية تصدر عن جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، عدد 

خاص بجائحة كورونا )كوفيد-19(، العدد 17، أبريل 2020.
العلوم  مجلة  اجل��زائ��ر،  في  احمللي  اإلداري  الضبط  أحمد،  بن  املنعم  عبد  د.   -
القانونية واالجتماعية، جامعة زيان عاشور، اجللفة، اجلزائر، املجلد 2، العدد 

4، ديسمبر 2017.
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القانوني  ال��ف��ك��ر  ف���ي  م��راج��ع��ات   - »ك����ورون����ا«  أزم����ة  ال��ص��دي��ق��ي،  ع��ل��ي  د.   -
املعاصر)قراءة نقدية(، مجلة الفقه والقانون، مجلة إلكترونية مغربية، العدد 

الواحد والتسعون، ماي/ مايو 2020. 
http://majalah1.e-monsite.com/medias/files/majalah-numero91.pdf

فاحت راشي، دور النقل احلضري في انتشار وباء كورونا املستجد )كوفيد–  -
خاصة،   جزائرية  إلكترونية  مجلة  القانونية،  للدراسات  الندوة  مجلة   ،)19

العدد 32، عدد خاص بفيروس كورونا )كوفيد-191(، أبريل 2020.
https://revuenadwa.jimdofree.com/

فضيلة لكزولي، التدريس عن بعد ورهانات اإلصالح في ظل جائحة )كوفيد- 19(،   -
الباحث، مجلة سنوية تصدر عن جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر،  مجلة 

عدد خاص بجائحة كورونا )كوفيد-19(، العدد 17 أفريل/ أبريل 2020.
رمضان قندلي، احلق في الصحة في القانون اجلزائري، دفاتر السياسة والقانون،   -

جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، العدد 6، جانفي/يناير 2012.
شيماء الشاوي: نظرات قانونية حول فيروس كورونا املستجد – )كوفيد-19(،  - 
مجلة الباحث، مجلة سنوية تصدر عن جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، 

عدد خاص بجائحة كورونا )كوفيد-19(، العدد 17، أبريل 2020.
النظام  حفظ  ومقاربة  العامة  احلريات  ممارسة  بني  ال��ت��وازن  روش��و،  خالد   -
العام، مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جامعة املسيلة، 

اجلزائر، املجلد 4، العدد 1، سنة 2019.

ثانياً- باللغة األجنبية 

- Auby Jean Marie, Droit Administratif spécial, 2éme édition, Sirey, Paris, 
1966.

- De forges Jean Michel, Droit Administratif, Presses universitaires de 
France )PUF(, 6éme édition, Paris, 2002.

- Martine Lombard : droit administratif , 4éme édition , Dalloz , Paris .
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احملتوى
الصفحةاملوضوع

637امللخص

639املقدمة

املطلب األول- السلطات املختصة باتخاذ تدابير الوقاية واحلد من 
641انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد-19(

642الفرع األول- على املستوى املركزي

642أوالً- الوزير األول

643ثانياً- الوزراء

644الفرع الثاني- على املستوى احمللي

644أوالً- الوالي

ثانياً- اللجنة الوالئية املكلفة بتنسيق النشاط  القطاعي للوقاية من وباء 
646فيروس كورونا )كوفيد-19( ومكافحته

646ثالثاً- املصالح املختصة للصحة

647رابعاً- رئيس املجلس الشعبي البلدي

املطلب الثاني- التدابير الضرورية للحد من وباء فيروس كورونا 
648)كوفيد-19(

648الفرع األول- تقييد بعض احلقوق واحلريات

649أوالً- تقييد حرية التجارة

651ثانياً- تقييد احلق في التجمع

652ثالثاً- تقييد حرية التنقل
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الصفحةاملوضوع

الفرع الثاني- تنظيم اإلدارات واملؤسسات واملرافق املسؤولة عن تقدمي 
اخلدمات

653

653أوالً- العطل االستثنائية

654ثانياً- تنظيم نقل املستخدمني

655ثالثاً-  تشجيع العمل عن بعد

655رابعاً- نظام التراخيص

656خامساً- قرارات التسخير

657سادساً- التباعد األمني  وارتداء القناع الواقي

658الفرع الثالث- احلجر املنزلي

659أوالً- احلجر املنزلي الكلي

659ثانياً- احلجر املنزلي اجلزئي

660الفرع الرابع- التدابير اإلضافية

661أوالً- التدابير الصحية الوقائية

663ثانياً- تعبئة املواطنني ملساهمتهم في اجلهد الوطني للوقاية من انتشار الوباء

664املطلب الثالث- التدرج في التدابير الوقائية

664الفرع األول- التحول من منح السلطات التقديرية إلى السلطات املقيدة

665الفرع الثاني- اللجوء إلى القوة العمومية

666الفرع الثالث- جتسيد اإللزام من خالل العقوبات اإلدارية واجلزائية

667اخلامتة

669املراجع




