
 جامعة أمحد درايةــ أدرارــ
 
 

 

 

 احلقوق والعلوم السياسية كلية 
 قوققسم احل
 
 

 

 

 

 

 

 القانون اإلداري: ماسرت يف ختصصمذكرة 
 :إشراف األستاذ              :                                                                     تنيإعداد الطالب

                                                                               لعلى بوكميش . د.أعائشة ابمحد 
 خدجية بومشية 

 
 جلنة املناقشة

فتيحة ابية  .د.أ  رئيسا   
 مشرفا  ومقررا   لعلى بوكميش. د.أ

عبد اهلادي بن زيطة. د  ممتحنا   
 

 :املوسم اجلامعي

ه2440-2442/ م 0202-0202

  آاثر جائحة كوروان على تنظيم العمل
 ةيف قطاع الوظيفة العمومي 

 



 

 



 

 

 

 

 :وعرفان شكر
 "من مل يشكر الناس مل يشكر هللا: "قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص                         

 صدق رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

حنمد هللا عز وجل ونشكره أوال وأخرا أن وفقنا إلجناز هذا العمل املتواضع،وأهلمنا 

والعزمية، مث جزيل الشكر واإلمتنان إىل كل من ساهم وكانت له بصمة يف أمتام القوة 

فهي كعربون للوفاء ...وإخراج هذا العمل، لذا نتقدم أبمسى عبارات اإلعرتاف والشكر

الذي رافقنا طيلة مشواران اجلامعي وكان لنا عوان " لعلى بوكميش"ألستاذان الفاضل 

وإرشاداته، كما نتقدم جبزيل الشكر إىل أعضاء جلنة ومرشدا هلذا اإلجناز بتوجيهاته 

املناقشة املوقرة اليت تكبدت عناء ودراسة املذكرة، وإىل كل أساتذة قسم احلقوق بكلية 

 .احلقوق والعلوم السياسية

لشيخ، حكيمة، الزاوي، اب: ظفي الوظيف العمومي ابلواليةوالشكر موصول إىل مو 

 .ومصلحة املوظفني ابجلامعة

 

 



 

 

 

 إهداء
احلمد هلل ريب ومهما محدان فلن  اللهم لك احلمد ريب على كثري فضلك ومجيل عطائك وجودك،

 .نستويف محدك والصالة والسالم على من النيب بعده
متعهما هللا ابلصحة  األجالء "خدجيةوولديت ،دمحموالدي": أطهر قلبني يف حيايت :إىل

اللذاين حقا مل أجد كلمات تستويف حقهما، ولوكان والعافية وحفظهما هللا وابرك يف عمرمها، 
 .جعل هللا هلما مقام ومنزلة يف اجلنة ايرب. الشعر يوفيهما حقهما ملألت هذه األسطر شعرا

 .هللا ، حفظهماءطعويت مثال الرتابط واإلخاء والخإ: إىل
يف عمر األحياء وأخص ابلذكر أجدادي ابرك هللا " عائلة ابمحد"كل أفراد العائلة الكرمية : إىل

، لألموات منهم، أعمامي وأخوايل وخااليت حفظهم هللا ألزواجهم وأبنائهم منهم، ورحم وغفر
 .إىل زوجة جدي مقام العمة اليت مل تكن يل يوما

 .إىل كل من علمين حرفا، معلميي وأساتذيت يف مجيع األطوار جزاهم هللا عين كل خري: إىل
/  0202رتام زمياليت وزمالئي يف الدراسة، كانت دفعة مميزة من مجعتين هبم األخوة واالح: إىل

 .، أبفضل ختصص حبا واعتزازا0202
 .واملعارف، ولكل عبري يف حيايت كل األحبة واألصدقاء: إىل
 .كل من حيبين بصدق وإخالص، ويدعو لعائشة ابخلري: إىل
 .فوج جواهر األمل الكشفي للمرشدات أوالد عبد الصمد: إىل

 *لكن قليب حيتويكم مجيعكم...لكتابة جل أمساؤكم لفعلتتكفي لوكانت السطور *
 .أهديكم هذا العمل املتواضع

عائشة



 

 

 

 

 :إهداء

إىل اليت فارقتين جسدا، طفلة اخلامسة عشر يوما،لكن بقيت روحها العطرة بيننا اليت ال أملك 
أمجل حلظات احلياة لعلها جتزيكي عين معشار  هلا، أهديكسوى الصالة والدعاء 

 «روح أمي الطاهرة»إىل ...ماقدميت
 «أيب الغايل دمحم»ا، إىل من علمين أول حروف احلياة وأكرمين ابمسه فخرا جميد

أدخرت إىل اليت مل حتملين تسعة أشهر يف بطنها ومحلتين بني يديها منذ نعومة أظافري اليت 
تواصل على منوال الرمحة بكل  ألجلي سنني طويلة، والتزال على أمانتها جمدةراحتها لتوفرها 

 .والشيئ لدي يكافئ عطائك« أمي فاطمة» إىل اليت كنت فلذة كبدها أقول أحبكحنني
 أيب خااليت وزوجة وعمايت،أعمدة العش العائلي أعمامي  إىل متكأي وعمودي الفقري إىل

 .«اتج الدين وخالد»والصغريان « عبد هللا»وركيزيت وأعز الناس أخي
أهديكم جهدي هذا سائلة املوىل عزوجل أن يوفقكم إىل اإلرتقاء والنجاح وأن يدمي عليكم 

 .وأبنائهم «فاطمة وزهرة»الفرح والسعادة أخوايت
 .«حيي»عمي معه نبع احلنان،صديق طفوليت إىل الذي شاركين وتقسمت 

فتيحة،  سة نعيمة،ار ،وزميالت الد«عائشة»إىل اليت تكبدت معها عناء هذا العمل أخيت 
 .، أميمةفاطمة، مربوكة، رشيدة، مربوكة

 .فاطمة، كرمية،شريفة،عائشةوسيلة، أم اخلري، مرمي، رقية،  سارة، إىل أخوايت اليت مل تلدهم أمي
 .«خالد األعرايب» املستقبلي إىل من سيلبسين رداء السرت رفيق دريب

 .وإىل كل أساتذيت الكرام
 .مثرة جهدي أهدي

 خدجية                                              



 

 

 : ملخص

، كان البد من وضع تدابري احرتازية 21كوفيد يف فرتة انتشار جائحة كوروان       
السلطات العامة يف وإجراءات عامة هبدف الوقاية منه واحلد من انتشاره، ابإلضافة إىل اختاذ 

البالد اإلجراءات القانونية اليت جاءت يف شكل مراسيم وتعليمات وقرارات تلزم املواطنني 
 .اخل، وتسلط اجلزاء على من خيالف هذه اإلجراءات...ابحلجر املنزيل وارتداء الكمامة

ى بسبب هذه ويف قطاع الوظيفة العامة متاشيا مع أوضاع البالد كغريها من البلدان األخر       
اجلائحة، الستمرارية مؤسساهتا وإداراهتا خاصة احليوية واخلدماتية منها، البد من اختاذ كل 

 اخل...املراسيم، التعليمات، القراراتاإلحرتازية من انتشار فريوس كوروان اإلجراءات والتدابري
وأتثري هذه  واليت تضمن استمرارية هذه املؤسسات واإلدارات دون املساس بصحة موظفيها،

 . اإلجراءات والتدابري على تنظيم العمل بقطاع الوظيفة العمومية
Summary : 

In the period of the spread of Corona, it was necessary to develop solutions 

and measures to prevent it, in addition to the government putting in place 

laws that obligate citizens to home quarantine, wear a mask, and punish those 

who violate these laws. 

And in the public service sector, it was necessary to take measures to prevent 

the spread of the virus. Which ensures business continuity while maintaining 

the health of employees. 



 

 

 :قائمة املختصرات

 .ج ر ج ج.......................................:...اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية

 .ص.................................:.......................................الصفحة

 .ص ص:.....................................................الصفحةمن الصفحة إىل 

 



 

 

 

 

 

 

 املقدمة



 املقدمة
 

 أ 
 

 : املقدمة

لقد شهد العامل يف هذه العشرية األخرية عدة تقلبات وحتوالت يف شىت اجملاالت منها       

كنولوجي الذي والسياسية ويف ظل تقدم العلم والعوملة والتطور الت ،واالجتماعية ،االقتصادية

 .وجب على البشرية مواكبته والتماشي معهنشهده يوميا والذي أ

 املعلن عنها من طرف املنظمة العاملية 21-ومع ظهور جائحة فريوس كوروان كوفيد      

ريا وخطرا حقيقا على تغ العامل  الذي شكلمست مجيع أحناء  ،عامليا اواعتبارها وابء للصحة

 ،اخل...االقتصادية، االجتماعيةالعديد من اجملاالت  ه، مما شكل عجزا كبريا يفالعامل أبسر 

كوروان جائحة  ومن بني القطاعات اليت مستها .والقطاعات العامة واخلاصة وكربى شركات العامل

 وقيام ودوره احليوي امللموس،أمهية نظرا لطبيعته،ابعتبار هذا األخري ذو ، قطاع الوظيفة العمومية

 .ةالوظيفة العمومية على نظام اخلدم

إىل  أحدثته، أدى ابلعديد من الباحثني والتغيري الذيكوروان   ظهور جائحةنطالقا من او      

أاثر جائحة كوروان على تنظيم "دراسة املوضوع، وعليه ارأتينا حنن إىل البحث والدراسة حول 

 ".يف قطاع الوظيفة العمومية العمل

 :املوضوع اختيارأسباب  -

قطاع للمكانة اليت حيظى هبا نظرا لألمهية اليت حيملها هذا املوضوع يف وقتنا احلايل من جهة 

ومن جهة أخرى جائحة   وختصيص املشرع قانون خاص ابلوظيفة العمومية، الوظيفة العمومية



 املقدمة
 

 ب 
 

وتتجلى أمهية هذا املوضوع يف مجلة من األسباب .كوروان كوابء جديد مل يسبق له مثيل

 .املوضوعية والذاتية

 ضوعية إلختياران هذا املوضوع و من األسباب امل :األسباب املوضوعية -

 .يثري البحث العلميو كونه موضوع جديد على ساحة البحث العلمي، 

  .كون قطاع الوظيفة العمومية قطاع خدمايت يتأثر بكل تغري يعيق سري عمله

 من األسباب الذاتية الختياران هلذا املوضوع: األسباب الذاتية -

 .اختصاصنا يف القانون اإلداري -

 .املوضوعلدراسة  الرغبة وامليول الشخصي -

 .التعرف على جائحة كوروان اليت شكلت هاجس لدى األفرادبغية  -

 .ملعرفة أهم التغريات اليت طرأت على قطاع الوظيفة العمومية بسبب وابء كوروان -

 .إضافة دراسة جديدة إىل البحث العلمي احماولة من -

 : أمهية دراسة املوضوع -

 : أن تتمثل أمهية دراسة املوضوع يف

، يشغل فكر الباحثني، لتأثري اجلائحة على حيوي هذا املوضوع موضوع جديد -

 .عدة جوانب

 .كون املوضوع مرتبط ابلصحة، وابلتايل يشكل خلل بقطاع الوظيفة العمومية -



 املقدمة
 

 ج 
 

متس أوهلا عالقة ابلوظيفة العمومية جائحة كوروان ألزمت على سن تشريعات   -

 .افحتهاهبدف الوقاية منها ومك

 : اإلشكالية -

 : ةالتالي يةلدراسة املوضوع ارأتينا إىل طرح اإلشكال

 على تنظيم العمل يف قطاع الوظيفة العمومية؟مدى أتثري جائحة كوروان  ما

 : عنه جمموعة من التساؤالت التاليةتتفرع 

 ا مفهوم الوظيفة العمومية واملوظف العام؟م

 ماهية جائحة كوروان؟

و كيف  ومكافحته 21كوفيد للوقاية من انتشار وابء فريوس  كوروان  التدابري املتخذةهي  ما

 العمل يف قطاع الوظيفة العمومية؟ أثرت هذه التدابري على تنظيم

 : املنهج املتبع يف دراسة املوضوع -

املنهج وهو يف سبيل اإلجابة عن اإلشكالية والتساؤالت املطروحة انتهجنا املنهج التحليلي      

قررارات تعليمات، و و  ،مراسيمحتليل النصوص القانونية من يف ن املتبع يف الدارسة حيث يكم

الوصفي ويتجلى ذلك املنهج و اليت أصدرت يف ظل اجلائحة وهلا صلة بقطاع الوظيف العمومي، 

 نهج املقارن يفامليتخلله و  كوروان،  جائحةووصف معرفة يف تعريف الوظيفة العمومية، و يف 

 .، ويف بعض اجلزئيات األخرىالتكييف القانوين جلائحة كوروان يف التشريع املقارن

 



 املقدمة
 

 د 
 

 : الدراسة تقسيم -

 : مت تقسيم موضوع البحث إىل فصلني

 .مت تقسيمه إىل مبحثني، و اإلطاراملفاهيمي للوظيفة العامة وجائحة كوروان: الفصل األول

 مفهوم الوظيفة العمومية واملوظف العام: املبحث األول

 .مفهوم جائحة كوروان: املبحث الثاين

جائحة كوروان وأتثريها على تنظيم و سري العمل بقطاع التدابري الوقائية ملكافحة  : الفصل الثاين

 الوظيفة العامة، ومت تقسيمه إىل مبحثني

 .كوروانالتدابري الوقائية  ملكافحة جائحة   :املبحث األول

 .أتثري جائحة كوروان على تنظيم وسري العمل  بقطاع الوظيفة العامة: املبحث الثاين

 .مطالب وفروع على حسب الدراسة مقسم إىلالسابقة  كل مبحث من املباحث األربعو 

 



 

 

 
 :الفصل األول

املفاهيمي للوظيفة العامة وجائحة   اإلطار 
 كوروان
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 للوظيفة العامة وجائحة كوروان مياملفاهي اإلطار :األول الفصل

والتباعد  زامية ارتداء الكمامة،وإل ،غالقات العامةاإل" السابق مل تكن تعبريات مثل يف        

أصبحت جزء ( 21كوفيد)كوروان   لكن مع ظهور جائحة فريوس ،جتماعي معروفة ملعظمنااال

احلياة من بينها أتثريها على  ثريا كبريا على جل جماالتفكان هلذه اجلائحة أت .لغة حياتنامن 

 .القطاعالعمل يف  تحديد تنظيملقطاع الوظيفة العامة واب

العمومية واملوظف إىل توضيح مفهوم الوظيفة  املفاهيميو سيتم التطرق يف هذه الفصل        

 .العام وكذا مفهوم جائحة كوروان

 مفهوم الوظيفة العمومية واملوظف العام: املبحث األول

ميكن تصور الوظيفة  ال ، إذ احلاصل بني الوظيفة العامة واملوظف العام لالرتباطنظرا      

اخلاصة  وعليه سوف نقوم بتسليط الضوء على بعض التعريفات العامة دون املوظف العام،

 .ابلوظيفة واملوظف العام

 مفهوم الوظيفة العمومية: املطلب األول

وظيفة الوكذا طبيعة  ها،هذا املطلب إىل تعريف الوظيفة العمومية وأمهيت سيتم التطرق يف    

 .عموميةال

 .تعريف الوظيفة العمومية :الفرع األول

 .توفيقي جيمع بني املعنيني واجتاه ،للوظيفة العامة معنيني، املعىن العضوي، واملعىن املوضوعي
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 :املعىن العضوي:أوال

جمموعة القواعد القانونية املنظمة للحياة "يراد ابلوظيفة العمومية بناء على هذا املعىن      

 .1"االوظيفية للموظف العمومي منذ دخوله اخلدمة حىت خروجه منه

إن هذا التعريف ابلوظيفة العمومية يرتبط ابلنظام القانوين للموظف العمومي كونه تضمن      

 . هي من وضع املشرع يف الدولةعبارة  القواعد القانونية اليت

 .املعىن املوضوعي :اثنيا

جمموعة من املهام "العمومية هي يتسم هذا املعىن ابلطابع الفين وبناء عليه فإن الوظيفة       

لشخص معني إذا توافرت فيه بعض الشروط الضرورية لتويل  هبا يناط القيام واالختصاصات

 .أعباء هذه الوظيفة

املعىن العضوي يغلب عليه اجلانب القانوين بينما اجلانب املوضوعي يغلب  حظ أنفنال      

  2. ضيعين وجود تعارض بينهما بل العكس يكمالن بعضهما البع عليه اجلانب الفين وهذا ال

 :التعريف الراجح: اثلثا

 جمموعة من : رى أن الوظيفة العمومية هيـــــــــــو الذي جيمع املعنيني السابقني الذي يــــــه     

 

                                                           
يف  غري منشورةبن فرحات موالي حلسن، إدارة الكفاءات ودورها يف عصرنة الوظيفة العمومية يف اجلزائر، مذكرة ماجستري  1

العلوم القانونية، قانون إداري وإدارة عامة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم احلقوق، جامعة احلاج خلضر ابتنة، السنة اجلامعية 
 .20، ص0222/0220

 20بن فرحات موالي حلسن، املرجع السابق، ص  2
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 . 1يف الدولة العمومينياألوضاع والنظم العامة اليت ختتص املوظفني 

 .أمهية الوظيفة العمومية :الثاين الفرع 

لإلدارة العامة دورا أساسيا يف اختاذ القرارات اإلدارية ابعتبارها مهزة وصل بني احلكومة       

 .وجهاز للتخطيطوتنفيذها  املقرراتواملوظفني وابلتايل هي مصدر إعالم وأداة إلعداد 

اإلدارة العامة تتوىل مجع املعلومات الضرورية  :اإلدارة العامة مصدر لإلعالم اإلداري: أوال

كما وأن  للتعرف على كيفية تسيري جهاز الدولة وعالقته ابملواطنني ورغباهتم وحاجياهتم،

يشكل خطرا على السلطة احلاكمة من خالل التأثري على  لوظيفة اإلعالم اإلدارة العامة احتكار

تطور نشاط احلكومة واإلخالل  مببادئ  النظام الدميقراطي ابستبداد ونفوذ املوظفني وحفاظهم 

 .ى نفوذ اإلدارةعل

وممارسة سلطة السلطة السياسية  مقرراتتتجلى أمهية اإلدارة يف إعداد : املقرراتإعداد : اثنيا

 .اإلقرار بصفة مباشرة

اإلدارة العامة حبكم استمرارها واستقرارها يستوجب أن تكيف : رأو التقدي التخطيط :اثلثا

 .                   للمتطلبات املستقبلية للمجتمع يستجيبخمططها مع ما 

حتقيق األهداف  تقتصر علىالتقليدية لإلدارة فهي ال  املقرراتميثل تنفيذ  :املقرراتتنفيذ  :رابعا

تكييفها مع  على 1ة فحسب ولكنها تعملوالغاايت املسطرة من طرف السلطات السياسي

  .ظروف الزمان واملكان الشيء الذي يساهم يف توسيع السلطة اإلدارية وتوزيعها

                                                           
 www.politics-dz.com،02/20/0221عمار بوحوش، مفهوم الوظيفة العامة،  1
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 .بيعة الوظيفة العموميةط :الفرع الثالث

يعترب املوظفني هم يد الدولة يف : الوظيفة العمومية مؤسسة حية وواقع اجتماعي ملموس: أوال

طت بوظيفة كل منهم يواالختصاصات اليت أنليت ميارسوهنا لدولة حبكم السلطات ااتسيري مرافق 

ختضع فقط لقواعد القانون العضوي فحسب، بل ختضع   أن اإلدارة كائن اجتماعي ال ومبا

السيكولوجية الفردية واجلماعية فاإلدارة هلا أتثري مباشر على احمليط الذي تعيش كذلك لقواعد 

السهر على ضمان التوازن املستمر بني فيه وتتأثر هبذا احمليط ،ويرتتب على هذه اخلاصية ضرورة 

الفئات املهنية املختلفة واإلدارة العامة ال ميكن أن تقوم مبهامها كاملة إال إذا سايرت بصفة 

 .طبيعية حركة التغيري الذي يطرأ على اهلياكل االجتماعية واالقتصادية والوطنية

إن اإلدارة :قراطيةوالشلل والبريو رورة ومعرض للروتني ثقيل ابلض جهاز الوظيفة العمومية :اثنيا

من جهة وليدة نظام  اجلزائرية كسائر إدارات البلدان النامية وليدة عاملني متناقضني مبدئيا فهي

قانوين معقد ال يتالءم مع قيمها االجتماعية وحاجياهتا، ومن جهة أخرى هي نتاج التطور 

 .ستقاللفته البالد منذ االالسياسي واالقتصادي الذي عر 

عنيفا بني التيار التقليدي الذي محله وابلتايل اإلدارة اجلزائرية مازالت تعيش صراعا داخليا       

إايه املاضي القريب والتيار الديناميكي اخلالق الذي تفرضه عليها االجتاهات السياسية 

 2.والعوملة

                                                                                                                                                                          
هامشي خريف،الوظيفة العمومية، على ضوء التشريعات اجلزائرية وبعض التجارب األجنبية، دار هومه، بدون رقم الطبعة،   1

 .22 – 21، ص ص 0220اجلزائر،
  .22،20ها مشي خريف، املرجع السابق، ص  2



 اإلطار املفاهيمي للوظيفة العامة وجائحة كوروان                              : الفصل األول
 

5 
 

تؤدى يف دوائر  فإنه البد أن ي تتصف الوظيفة ابلعمومية وتكون ابلتايل وظيفة عامة،ولك    

س ر مييزها عن الوظيفة اخلاصة اليت متا وهذا ما الدولة وأجهزهتا وأن يكون هلا الطابع احلكومي،

 1.، ومن مث تتسم بطابع اخلصوصيةيف الشركات واألعمال اخلاصة

 .مفهوم املوظف العام: املطلب الثاين

 2.املتعلق ابلوظيفة العمومية 20-20أشار املشرع اجلزائري للموظف العام يف األمر رقم       

وإىل تعريف املوظف ، أول وسيتم التطرق إىل التعريف الفقهي والقضائي للموظف العام كفرع

 .وإىل شروط التعيني ابلوظيفة العمومية كفرع اثلثيف التشريع اجلزائري كفرع اثين،  العام

 .التعريف الفقهي والقضائي للموظف العام :األول الفرع

 .ف الفقهي للموظف العامالتعري: أوال

 :            يف الفقه الفرنسي مت إعطاء للموظف العام عدة تعريفات  -2  

سم ين يعينون من قبل سلطة عامة حتت ااملوظفني العامني أبهنم كل الذ" هوريو"تعريف الفقيه 

عاملني أو مساعدي عاملني يشغلون وظيفة يف الكوادر الدائمة  وموظفني أو مستخدمني أ

 .اإلدارات العامة األخرى  ملرفق عام تديره الدولة أو

 

                                                           
لوطن العريب، املنظمة العربية لتنمية اإلدارية النور حليفة وداعة هللا، عماد الدين حسن مصطفى، تنظيم وإدارة الوظيفة العامة يف ا  1

 .20، ص0220حبوث ودراسات، القاهرة، 
املتضمن القانون األساسي  0220يونيو  21املوافق  2001مجادى الثانية عام  21املؤرخ يف  20-20املادة الرابعة من األمر   2

 .00للوظيفة العمومية،ج رج ج، العدد 
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ستغالل املباشر من يساهم يف إدارة مرفق عام يدار ابالأبنه كل شخص " ديبري"و"دويز"وعرفه

 1.داخلة يف نطاق كادر إداري منظم وظيفةيف  قبل الدولة ويوضع بصورة دائمة 

هو  :"يرى األستاذ الدكتور سليمان الطماوي أبن املوظف العام : يف الفقه املصري -0

الشخص الذي يقوم بصفة قانونية بعمل دائم يف خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد 

  2.عنوية عن طريق االستغالل املباشراألشخاص امل

اإلدارة يضمن سري :" قولاملوظف العام ابل"م صبيحميسو "عرف األستاذي: لفقه اجلزائرييف ا -0

أعوان هلم أنظمة قانونية خمتلفة وال خيضع منهم للقانون العام للموظف العمومي سوى أولئك  

 بعد تعيينهم يف اوال يعرف هبذه الصفة إال األشخاص الذين رمسو ".الذين هلم صفة املوظف

 .مناصب دائمة وثبتوا فيها هنائيا

تبطوا ابإلدارة مبوجب موميني هم األشخاص الذين ار يرى األستاذ األعوان الع" رميلي"تعريف 

ن وحددت فيه حقوقهم وواجباهتم دون أعمل قانوين وحيد الطرف أعدته اإلدارة ألجلهم 

 .يشاركوا مباشرة وال بصفتهم الشخصية يف إعداده

أعوان اإلدارة ليسوا مجيعا موظفني : "املوظفني العموميني ابلقول" فالكوس جورج"يعرف األستاذ

 3"وثبتوا يف مناصب دائمة وال يتمتع بصفة املوظفني العموميني منهم سوى الذين عينوا 

 
                                                           

، أطروحة دكتوراه يف القانون العام، كلية احلقوق والعلوم (دراسة مقارنة)وين للتأديب يف الوظيفة  العامة دمحم األحسن، النظام القان 1
 .02، 21و ص  20، ص 0220-0221السياسية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 

 .02،00، ص0221 ، األردن،20ة رقم ، دار الثقافة، طبع(الكتاب الثاين)دمحم علي اخلاليلة، القانون اإلداري   2
 .02،  21و ص 20دمحم األحسن، املرجع السابق، ص   3
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 التعريف القضائي للموظف العام: اثنيا

كل شخص " تطرق جملس الدولة الفرنسي يف أحد أحكامه إىل أن املوظف العام هو       

 ."يعهد إليه بوظيفة دائمة داخلة يف الكادر وتكون يف خدمة مرفق عام 

البد  اعامية العليا يف حكم هلا العتبار الشخص موظفا اشرتطت احملكمة اإلدار ويف مصر       

أو مصلحة عامة، ويف يف خدمة مرفق عام ذا العمل أن يكون قائما بعمل دائم وأن يكون ه

أبن املوظف العام هو الشخص الذي يعهد إليه  األردن قضت حمكمة العدل العليا يف حكم هلا

 1.خاص اإلقليمية أو املؤسسات العامالدولة أو أحد األشعمل دائم يف خدمة مرفق عام تديره 

املوظف "...يف تعريفها للموظف العام إىل أن  بناينلال داريذهبت حمكمة القضاء اإلكما 

العمومي هو الذي يعهد إليه بعمل دائم يف خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص 

القانون العام األخرى عن طريق شغله منصبا يدخل يف التنظيم اإلداري لذلك املرفق، ومن مث 

واثنيهما أن ون قائما بعمل دائم موظفا عاما شرطني أوهلما أن يك العتبار الشخصفيشرتط 

 .2يف خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة يكون هذا العمل

 تعريف املوظف العام يف التشريع اجلزائري:الفرع الثاين 

والذي يبني املبادئ اليت تسري اإلدارة العمومية يف اجلزائر  200-00جاء األمر رقم       

وجاء يف نص املادة .والعناصر األساسية اليت جيب توفرها يف الشخص حىت يعتربموظفا عموميا

يعترب موظفني عموميني األشخاص املعينون يف وظيفة دائمة : "األوىل من نفس األمر على أنه
                                                           

 .02،00دمحم علي اخلاليلة، املرجع السابق، ص  1
 21، ص0222، لبنان، 2عبد العزيزعبد املنعم خليفة، املسؤولية التأديبية يف الوظيفة العامة، رمي للنشر والتوزيع، الطبعة رقم   2
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 اإلدارات املركزية التابعة للدولة، ويف يفيف درجة من درجات التدرج الوظيفي الذين رمسوا 

املصاحل اخلارجية التابعة هلذه اإلدارات املركزية، ويف اجلماعات احمللية، وكذا يف املؤسسات 

ويستثىن من ذلك القضاة والقائمني بشعائر .واهليئات العامة حسب كيفيات حتدد مبرسوم

 1.تسري عليهم أحكام هذا املرسوم يش الشعيب الوطين، حبيث الالدين، وأفراد اجل

تعلق امل 20-20وظف العام يف املادة الرابعة من األمر رقم لتعريف امل أشار املشرعكما      

ورسم يف رتبة  كل عون عني يف وظيفة عمومية على وجه االستمرارية والدوام:" ابلوظيفة العامة

 2".طبق على رتبتهالذي ين السلم اإلداري ظل يف

 .شروط اكتساب صفة املوظف العام: الفرع الثالث

 :إلصباغ صفة املوظف العام البد من توفر الشروط التالية 

عيني خبدمة مرفق عام تديره الدولة وأحد األشخاص املعنوية العامة بواسطة قرار ت االلتحاق :أوال

 .صحيح تصدره السلطة املختصة

 .ؤديه الصادر بشأنه قرار التعينيي دائمية العمل الذي: اثنيا

  .العامأن يكون العمل يف خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون   :اثلثا

ضع ألحكام قانون الوظيفة فإذا توافرت تلك الشروط يف شخص ما أضح موظف عام خي

 .1يستوي يف ذلك أن يعمل ذلك املوظف اتبعا إلدارة مركزية أو المركزية أو هيئة عامةالعامة، 

                                                           

 .السابق عمار بوحوش، املرجع  1 
، 0222دمان ذبيح عاشور، شرح القانون األساسي العام للوظيفة العامة العمومية، دار اهلدى، بدون رقم الطبعة، اجلزائر،   2
 .22،22ص



 اإلطار املفاهيمي للوظيفة العامة وجائحة كوروان                              : الفصل األول
 

9 
 

 .مفهوم جائحة كوروان: املبحث الثاين

-م أعلنت احلكومة الصينية عن انتشار فريوس كوروان اجلديد كوفيد0221يف ديسمرب         

 22بعة أشهر وحتديدا يف بعد ذلك حبوايل أر . يف مدينة ووهان سابع أكرب املدن يف الصني21

وسرعان ما . م أعلنت منظمة الصحة العاملية حتول هذا الفريوس إىل وابء عاملي0202مارس 

قلبت جائحة كوروان احلياة رأسا على عقب؛ حيث أتثر كل شيء بسبب هذا الفريوس التاجي 

بعضنا؟ لتطرح على الساحة الدولية أسئلة جديدة مضموهنا كيف نعيش ونتفاعل مع .اجلديد 

 .وكيف نتحرك وننتقل؟ وغريها من التساؤالت اليت طرحت

 .بداية جائحة كوروان: املطلب األول

الصينية ، بدأت تتعاىل األصوات وتتقاذف " ووهان"مع ظهور فريوس كوروان يف مدينة      

شر، إىل أصبح جائحة ووابء عن تفشي هذا الفريوس وكيف انت املسؤولحول  االهتامات

وال شك أن تفشيه كان له من التداعيات  على مجيع مناحي احلياة البشرية اقتصاداي .عامليا

 .واجتماعيا وسياسيا

 21 -سم كوفيدأعلنت منظمة الصحة العاملية أن فريوس كوروان املستجد الذي يعرف اب     

، وقد عامليابح وابء يعد جائحة عاملية، مما يعين أن الفريوس قد انتشر يف كل أحناء العامل وأص

 استمرارية، ومع دولة املأيتعالن بعد ختطي عدد الدول اليت انتشر فيها حاجز جاء هذا اإل

هة تلك اجلائحة على وتسارع وترية تفشيه أعلنت حالة الطوارئ الصحية العامة يف مواج

                                                                                                                                                                          
 .20عبد املنعم خليفة، املرجع السابق، ص عبد العزيز  1
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، ومن هنا كانت نقطة التحول اليت برزت معها نظرايت املؤامرات وتبادل مستوى العامل

حيث  ،رب بيولوجية، واحلديث عن مواجهة ححول املسؤول عن تفشي هذا الوابء اماتاالهت

عالج  الكتشافأصبح العامل ككل يواجه عدو خفي يتمثل يف فريوس، وتسابق وتدافع الدول 

 1.وللقضاء عليه انتشارهللحد من 

 .تعريف فريوس كوروان:الفرع األول 

هــو فيــروس مســتحدث وهــو سـاللـة جديــدة مــن  :( 21 -كوفيــد)فيــروس كورونــا        

الفريوســات التاجيــة وتكمــن خطــورة الفيــروس فــي أنــه يصيــب اجلهــاز التنفســي لإلنسـان مـع 

و هـو أيضـا فيـروس كبيـر احلجـم ويبقـى علـى األسـطح  اآلنعـدم معرفـة عـالج هنائـي لـه حتـى 

ــاعات وهــذه فتــره  بـر حجمـه فـإن بقـاءه ابهلـواء مـدة ال تتجــاوز الثــالث سلفتـرات طويلـة ولك

  .2تقــاط الفيــروس مالــم نتبــع طــرق الوقايــة والســالمةكافيــة إلل

)  كالزكاممتثل فريوسات كوروان فصيلة من الفريوسات اليت تسبب أمراض متنوعة لإلنسان       

الرئوي احلاد  التهاب، ومتالزمة كوروان الشرق األوسط التنفسي ، ومتالزمة (نزالت الربد العادية 

للبشر ويعد فريوس كوروان املستجد ساللة جديدة مل يسبق حتديدها وإصابتها  ،(سارس)الوخيم 

 .قبل  من

                                                           

، مكتبة اإلسكندرية، 0202لعام رؤى حتليلية ونقدية لتداعيات جائحة كوروان : سوذان عابد، تداعيات اجلائحة  2
 .11، 12،ص 0202مصر،

 : على املوقع.21،20للعاملني يف اجملال التوعوي يف اجملتمع، ص 21كوفيد الدليل اإلرشادي للوقاية من مرض فريوس كوروان  2
file:///C:/Users/LENOVO%202019/Desktop/Coronavirus%20Training%20Guide

%20HR%20Printable.pdf 
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املسبب ملتالزمة  0ولقد أعلنت اللجنة الدولية لتصنيف الفريوسات فريوس كوروان       

 االسموأختريهذا  0202فرباير 22س اجلديد يف رمسيا للفريو  اسموي احلاد الوخيم الرئ االلتهاب

احلاد الوخيم الرئوي  االلتهابالفريوس جينيا بفريوس كوروان الذي سبب فاشية متالزمة  الرتباط

 هو 21 –الصحة العاملية الدولية أن كوفيد  ومنظمةوأعلنت اللجنة  ،0220يف عام ( سارس)

 1.يسببه هذا الفريوسرمسي هلذا املرض اجلديد الذي اإلسم ال

 .أعراض فريوس كوروان: أوال

فــي احلمــى والســـــــــعال اجلـاف  :21-األعــراض األكثــر شــيوًعا ملــرض كوفيــدتتمثل        

يعاين بعــض املرضــى مــن اآلالم واألوجــاع، أو احتقــان األنــف، أو  وقـد. وضيـق فـي التنفـس

. الرشــح، أو ألــم احللــق، أو اإلســهال وعـادة مـا تكـون هـذه األعـراض خفيفـة وتبــدأ تدرجييــا

 .ضابملــر ويصــاب بعــض النــاس ابلعــدوى دون أن تظهــر عليهــم أي أعــراض ودون أن يشــعروا 

 .كيفية ظهور أعراض فريوس كوروان: اثنيا

 .الثالثة األوىل تبدأ أعراض خفيفة تشبه األنفلونزا يف األايم -

بعد ذلك يبدأ الشعور أبمل احللق ويزداد يوما بعد يوم ويصاحبه سعال جاف وارتفاع يف  -

 .درجة مئوية 01درجة حرارة اجلسم أعلى من 

 .ابضطراابت هضمية ورمبا إسهال قيئملن هم ذوي مناعة ضعيفة سيصابون  -

 .تظهر مع مرور األايم أآلم املفاصل بشكل عام واستمرارية يف ارتفاع درجة حرارة اجلسم -
                                                           

، نشرية األلكسو العلمية، العدد 0202وتداعياهتا على أهداف التنمية املستدامة  21 -طارق الدريدري، جائحة كوروان كوفيد  1
 .20، ص 0202الثاين، يونيو 
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يف رئوي مما يؤدي إىل قصور  التهابيف حدوث ( 21كوفيد)تكمن خطورة فريوس كوروان*

 1.وظائف أعضاء اجلسم ويؤدي يف األخري إىل الوفاة القدرهللا

 .فريوس كوروان انتشاركيفية :الثاين الفرع 

والذي )املباشر ابلرذاذ التنفسي الصادر عن شخص مصاب  االنتشارعرب  الفريوسينتقل       

وميكن أن يصاب الفرد أيضا من جراء ملس األسطح امللونة ( ينشأ عن السعال أو العطس 

أن  21لفريوس مرض كوفيدوميكن ( العينني واألنف والفم:مثال)ابلفريوس ومن مث ملس وجهه 

 ه مبسح األسطح ابملطهراتيولكن ميكن القضاء عل يعيش على األسطح لعدة ساعات،

 2.البسيطة

 .التفرقة بني فريوس كوروان وما شاهبه من مصطلحات :الفرع الثالث

نتشر الذي اواملسبب بكترياي ( األسود املوت)جائحة الطاعون (:2012-2001)األعوام  -

 .أصيب ابملرض (yersinia pestis)مليون شخص 022أبورواب وحصد أرواح 

من   جائحة اجلدري واملسبب فريوس 2102عام  - (variola major virus)انتشر 

 .مليون شخص11أورواب إىل العامل وأدى إىل وفاة 

وفاة  والذي أدى إىل ، 01األعوام -16وابء الطاعون يف إيطاليا املسبب بكترياي2002 -

 (yersinia pestis).مليون شخص

                                                           
 .21، املرجع السابق، ص (21-كوفيد)الدليل اإلرشادي للوقاية من مرض فريوس كوروان  1
والسيطرة عليه يف املدارس، منظمة اليونسيف، مارس  21 -للوقاية من مرض كوفيداليسا بيندير، رسائل وأنشطة رئيسية   2

 .20، ص 0202
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 وابء الطاعون يف لندن واملسبب بكترياي، والذي أدى إىل وفاة ،2000-2001األعوام -

 (yersinia pestis).شخص 2222،222

  ،   cholerae (  vibrio)جائحة الكولريا املسبب بكترياي  2100-2021األعوام  -

 .وأدت إىل وفاة مليون شخص

،  وأودت ن ،بدأ يف الصني وانتشر يف اهلندإعادة ظهور جائحة مرض الطاعو 2001عام  -

 واملسبب بكترياي (Yersinia pestis) .مليون شخص 20حبياة 

وأودت حبياة  وابء األنفلونزا الروسية انتشرت يف روسيا وخبارى، ،2012 -2001األعوام  -

 واملسبب فريوس األنفلونزا A(H2N2) .مليون شخص2

 اإلسبانية  األنفلونزا، جائحة فريوس 2102-2120األعوام  - ( H1N1بدأت يف ( 

 .1مليون شخص12اخلنازير وانتقلت إىل اإلنسان على ثالثة موجات، أودت حبياة حوايل 

لكونغو، وتكررت عدة مرات بعد ظهرت محى اإليبوال القاتلة يف السودان و ا  2110عام  -

 .ذلك

يف الصني ألول مرة وابء املتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة  ظهر 0220-0220األعوام -

بدأ يف اخلفاش وانتقل إىل ( 2-كوفيد-سارس-كوروان فريوس)واملسبب فريوس كوروان( سارس)

 .شخص110اإلنسان وأدى إىل وفاة

                                                           
 .20طارق الدريدري، املرجع السابق، ص  1
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الطيور، وأدى  أنفلونزا،وابء 0222-0221األعوام  -(Swine Flu)يف الوالايت  انتشر 

 .شخص أنفلونزا، واملسبب فريوس األمريكيةاملتحدة  (H1N1)022،222إىل وفاة 

، واملسبب فريوس أيبوال، إفريقيايف دول غرب " أيبوال"وابء  انتشار، 0220-0220األعوام -

 .شخص22،222ادى إىل وفاة 

، املسبب (21-كوفيد)جائحة فريوس كوروان املستجد : لغاية اآلن -0221األعوام  -

 الذي ظهر يف ووهان الصني يف ديسمرب  ( 0 –كوفيد   -سارس –كوروان فريوس )

 عالج ولقاح للساللة اجلديدةدول العامل ومازالت رحلة البحث على وانتشر إىل بقية 0221

 .من فريوس كوروان مستمرة

 لكوروان  وحسب املؤشر العاملي Worldmeter corona-0-0خ وحسب اتري 

 1(.000،000)، وعدد الوفيات (0،022،100)بلغ عدد اإلصاابت 0202

 

 :سبق ذكره جند أن ومن خالل ما*

جائحة فريوس كوروان وابءا عامليا إذ انتشر يف مجيع أحناء العامل :  من حيث موقع اجلائحة 

أورواب كأول مرة، مث إيطاليا، مث لندن، )ظهرت يف بعض الدولعلى عكس جائحة الطاعون اليت 

روسيا، إسبانيا، )وكذا وابء االنفلونزا الذي ظهر كذلك يف بعض دول العامل فقط .مث الصني

 (.الصني

                                                           
 .21طارق الدريدري، املرجع السابق، ص   1
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فريوس كوروان إضافة إىل أنه مشل كل العامل تعددت : من حيث عدد اإلصاابت والوفيات

ح واألوبئة اليت ظهرت من قبل فكان عدد الوفيات يفوق اإلصاابت والوفيات مقارنة ابجلوائ

مثال وابء متالزمة التنفسية احلادة على عكس 0202-0-0يف  شخص 000،000ابلكثري

شخص وغريها من 022،222الوفيات  الطيور عدد أنفلونزاشخص،وكذا 100الوخيمة

 .األوبئة

احلياة  كبري علىابإلضافة إىل درجة أتثري جائحة كوروان كان له أتثري  : من حيث التأثري

ابألوبئة اليت ظهرت  وعلى الساحة الدولية بوصفه وابء عاملي مقارنة واالقتصادية االجتماعية

 .من قبل

 :الفرق بني أعراض الكوروان  وبعض األمراض املومسية

 .أعراضليهم أعراض خفيفة أو بدون من املصابني بفريوس كوروان تظهر ع ابملائة 02 -

أكثر حدة منه يف حاالت األنفلونزا ونزالت الربد،  وابء كوروانالسعال اجلاف الذي يسببه  -

ابرز األعراض اليت متيز وابء كوروان  درجة حرارة اجلسم وضيق التنفس من ارتفاع ابإلضافة إىل

 .مراض املومسيةعن األ

أن األعراض اخلاصة ابحلساسية مثل العطس والرشح واشتداد األنف غري شائعة كثريا يف  كما  -

 .كوروانوابء  
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فاحلاالت الصعبة يف كوروان يصاحبها أعراض مثل السعال اجلاف وارتفاع احلرارة وآالم  -

 لألنفلونزاالعظام والعضالت والصداع واإلسهال،كما أن اإلسهال ليس من األعراض الشائعة 

 1.احلساسيةو 

وأساسية وقوية عند املريض  ابألنفلونزا احلمى وارتفاع درجة احلرارة تكون اندرة عند املريض -

 .التقيؤ وكذا اإلسهال يرافقهوقد  ابلكوروان

الصداع وآالم الرأس قد يكون عامال مشرتكا بني املريضني ولكنه يكون بسيطا واندرا يف  -

ونفس الشيء ابلنسبة  21- ومتواصال يف حالة كوفيدالعادية ويكون قواي األنفلونزاحالة 

 .للقشعريرة

لدى مريض  فة إىل متوسطةتكون خفي اآلم الصدر والشعور ابلثقل يف تلك املنطقة -

 21.2-، يف حني تكون حادة وقوية لدى مريض كوفيداألنفلونزا

 . جلائحة كوروان التكييف القانوين: ملطلب الثاينا

ابلدول االقتصادية  أدى"21-كوفيد"احلالة الصحية اليت تسبب فيها فريوس كوروان إن        

 إببراءوهذه تقضي "القوى القاهرة"شهادات يسمى ب الكربى كأمريكا، والصني ابستصدار ما

هبا بسبب ظروف استثنائية خترج عن  التعاقدية اليت يصعب القيام مسؤوليتهممن  اإلطراف

                                                           
 :كيف نفرق بني أعراض كوروان واألمراض املومسية، اسطنبول، من املوقع  1

20/20/0202: /  w .w.w.aa.com.tr/ar/180380202أفريل 20: ، اتريخ الزايرة.  
أبو ظيب –،سكاي نيوز عربية 0202مارس 22مالفرق بني أعراض اإلنفلونزا وفريوس كوروان اجلديد ،  2
:http/s//w.w.w.google.com/amp/s/w.w.w.skynewsaraia.com. أفريل 20: ، اتريخ الزايرة

0202. 
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 من اجل"القوة القاهرة "كما طلبت مؤسسات وشركات عاملية كثرية بشهادة .نطاق سيطرهتم

، وعدم أداء غرامات التأخري أو التعويض عن التأخري يف التنفيذ التحلل من التزاماهتا التعاقدية

احلصول على شهادة ميكن تقدمي أو عن استحالته، ووافقت احلكومات أعاله على انه لكي يتم 

مستندات موثقة إلثبات التأخري أو التعطل وستكون الشهادة معرتفا هبا دوليا وليس حمليا 

 .1طفق

 تعريف القوة القاهرة: الفرع األول

يف القانون املدين كسبب معفي من  إليها أشارمل يعرف املشرع اجلزائري القوة القاهرة بل        

كما أشار إليها قانون اإلجراءات املدنية   اخل.....012، 201، 200املسؤولية مثل املواد

م منه كاستثناء لسقوط احلق أو سقوط حق الطعن بسبب عدم احرتا 000واإلدارية يف املادة 

   .جل حق الطعنأ جل ممارسة حق أو مناآلجال املقررة يف القانون من أ

كما عرفها املشرع الفرنسي على أن القوة القاهرة  يف اجملال التعاقدي تكون عندما حيدث       

املدين مل يتم توقعه عند إبرام العقد وال ميكن درءه بوسائل مالئمة ومينع  إرادةسبب خارج عن 

  2.ينمن تنفيذ االلتزام من طرف املد

 

 
                                                           

: صباحا، على املوقع اإللكرتوين 22:21، 0202مارس  21أمحد الفاضل، الكوروان بني الظروف الطارئة والقوة القاهرة،   1
https/www.alarabiya.net/amp/politics0202أفريل 22: ، اتريخ الزايرة. 

:   ، على املوقع 0202يونيو20وذجا، من" 21 -كوفيد"فريوس : القوة القاهرة وأثرها على التشريع والقضاء: عبد الرشيد طيب  2
www.elhiwardz.com/opinions/172130202أفريل 22: ، اتريخ الزايرة. 

http://www.elhiwardz.com/opinions/17213
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 .كوروان يف التشريع املقارنالتكييف القانوين جلائحة   :الفرع الثاين

أن إعالن منظمة الصحة العاملية وابءا عامليا  استخالصيذهب إىل حنو  اجتاههناك       

يدخلنا من الناحية القانونية حتت بند القوة القاهرة اليت كان هلا أتثري مباشر على عدم القدرة 

 آاثره وتاليفميكن توقعه أو دفعه  الء كوروان أمر خارج عن اإلرادة و فواب ،االلتزاماتعلى تنفيذ 

يف "كوملار" استئنافالقضاء الفرنسي يف قرار صادر عن حمكمة  اعترب االجتاهويف هذا 

اعتربت مبوجبه "فيكتور"جائحة كوروان يعترب قوة قاهرة يف قضية  النظر يف/ 20/20/0202

ميكن  اليت ال االستثنائيةأن تغيب السيد فيكتور عن حضور جلسة احملكمة مرده إىل الظروف 

فمقابلة السيد فيكتور ملدة .....الة املتصلة بوابء كوروان احلمقاومتها واليت تتكيف طبيعتها مع 

 ساعة واحدة موظفا يعمل يف منظمة فرسان مالطا حبضور شخص اثلث تبني أنه يعاين من

ء كوروان وهو خيضع للفحص الطيب للتثبت من مدى إصابته بواب أعراض فريوس كوروان

يوما  20املوظف الذي أجرى املقابلة ابحلجر الصحي ملدة  التزامما أدى بنتيجة إىل ......

يف مركز فرسان مالطا نفسه  على السيد فيكتور الذي كان حاضرا أيضاوهذا األمر ينطبق 

 قرار احملافظ ابعتبارما ذهبت إليه حمكمة البداية اليت أخذت  االستئنافوعليه أيدت حمكمة 

 1.يوما 20لسيد فيكتور إداراي ملدة القاضي حبجر ا

                                                           
بادئ القانونية على ضوء الثوابت الدستورية والدولية وامل" الكورونية"حممود الغريب، بالل صنديد، التكييف القانوين للجائحة   1

ملحق خاص  –السنة الثامنة  –املستقرة بني صالبة املسلمات ومرونة االعتبارات، دراسة مقارنة، جملة كلية القانون الكويتية العاملية 
 .02،00نفس املرجع، ص  Journal.kilaw.edv.kw، 02، ص 0202يونيو  – 0العدد  –
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عن  النظرفنجد أن احملكمة قد تعاملت مع نتائج احلدث واعتربهتا قوة قاهرة بغض         

 .احلدث بذاته إذا انطبقت عليه شروط القوة القاهرة أما ال

ملواجهة فريوس   02021-012رقم املشرع الفرنسي قانون طوارئ  إصدارابإلضافة إىل         

/ 01/20/0202املؤرخ يف 0202-020رقم  صدور األمرالذي تاله "21كوفيد "كوروان 

 .2لى أساس قانون طوارئ السالف ذكرهاملتضمن تكيف قواعد اإلجراءات اجلزئية ع

اعترب / 21/20/0202اجمللس األعلى للقضاء مبذكرة مؤرخة يف  ويف تونس تدخل        

الذي متر به البالد بسب فريوس كوروان يدعو إىل اعترب هذا  االستثنائيفيها أن الوضع الصحي 

 .القاهرةالوضع الصحي من قبيل القوة 

ألخذ ابلقوة لوقد تدخلت حمكمة التعقيب التونسية من خالل االجتهاد القضائي         

ة واإلجراءات القاهرة يف املرافعات املدنية والتجارية على أساس التكامل بني اإلجراءات املدني

 3.اجلزائية ضمان للمحاكمة العادلة

 .التكييف القانوين جلائحة كوروان يف التشريع اجلزائري: الفرع الثالث

لذي شاهدته يتدخل املشرع بوضوح متاشيا مع الوضع الصحي العام ا اجلزائر ملويف        

املقارنة فإن التجربة على عكس التشريعات 21-كوفيد ب تفشي وابءبالدان والعامل ككل بسب

ث للتصدي ألحدا اليت متر هبا بالدان تستدعي أخذ العربة وتكييف القوانني لتكون مناسبة

                                                           
 .21، يتعلق حبالة الطوارئ ملواجهة فريوس كوروان كوفيد 0202مارس00، الصادر يف 0202 – 012القانون الفرنسي رقم   1
 .عبد الرشيد طيب، املرجع السابق  2
 .عبد الرشيد طيب، املرجع السابق  3
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نة العدالة بطريقة جتعل اللجوء للمحاكمة عن بعد دون مشاهبة كضرورة مراجعة قانون عصر 

 .بوسني غري ممكنةاحمل استخراجموافقة املعين يف حالة القوة القاهرة اليت جتعل من عملية  اشرتاط

يبقى هو  1من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية000كما أن تفعيل أحكام املادة       

وإذا كان من السهل إثبات القوة القاهرة ، السبيل الوحيد للمحافظة على حقوق املتقاضني

 سة هذه احلقوقلوجود مراسيم احلجر الصحي الصادرة يف ظرف اجلائحة فإن إجراءات ممار 

حسب أحكام هذه املادة سيطرح ال حمال عدة إشكاالت من الناحية العملية ينبغي على 

 2.القضائية االجتهاداتمن خالل  القضاء التكلف هبا

 

 

 

                                                           
 .، يتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية0220فرباير  01املوافق ل 2001صفرعام  20املؤرخ يف  21 – 20القانون رقم   1
 .عبد الرشيد طيب، نفس املرجع  2



 

 

 

 :الفصل الثاين
التدابري الوقائية ملكافحة جائحة كوروان 
وأتثريها على تنظيم وسري العمل بقطاع 

 .الوظيفة العامة
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العمل سري وأتثريها على تنظيم و كوروان   بري الوقائية ملكافحة جائحةالتدا: الفصل الثاين

  .لوظيفة العامةبقطاع ا

سيتم التطرق يف هذا الفصل إىل التدابري الوقائية ملكافحة جائحة فريوس كوروان، ابإلشارة        

وأتثريها على تنظيم سري  إىل املراسيم وبعض القرارات والتعليمات الصادرة ملواجهة اجلائحة،

 .وفروعالعمل بقطاع الوظيفة العامة، وفق مبحثني هبما مطالب 

 التدابري الوقائية  ملكافحة جائحة كوروان :املبحث األول

كان على السلطة العامة التجنيد مبجموعة   21-للتصدي جلائحة فريوس كوروان كوفيد       

 :من اإلجراءات والتدابري االحرتازية  واملتمثلة

 :ألنف والفم جيبلضمان عدم بقاء الفريوس ابليد ومنع دخوله عرب منافذ اجلسم، العينني وا*

 .غسل اليدين ابملاء والصابون بشكل مستمر ملدة التقل عن عشرين اثنية -

 .جتنب ملس العينني أو الفم أو األنف -

 .االهتمام ابلنظافة الشخصية يف مجيع األوقات  -

 .االمتناع عن املصافحة أو العناق -

االبتعاد مسافة مرت أوأكثر عن كل من حولك يف أي مكان كالطوابري أو  -

 .التجمعات الكبرية

 تطبيق احلجر املنزيل للمصابني بنزالت الربد يف املنزل وجتنب خمالطتهم املباشرة  -
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 .1عدم السعال والعطاس -

 استخدام املناديل الورقية ورميها يف املكان املخصص فوراإلنتهاء من استخدامها، -

 .مؤقتطاس فيمكن ثين الزراع كبديل وإذا مل تتوفر مناديل أثناء السعال والع

 :21كوفيد   التدابري الوقائية األخرى يف حالة انتشار مرض فريوس كوروان*

 .جتنب األماكن املزدمحة وينصح ابجللوس يف البيت -

 .االمتناع التام عن املصافحة والتقبيل والعناق واالكتفاء ابلسالم والتحية -

 .ني سياإلكثار من شرب املاء والسوائل الدافئة والليمون والربتقال وفيتام -

 .إستخدام معقمات اليدين عند دخول أي منشأة أو حمل وعند العودة إىل البيت -

رش األسطح اليت مت ملسها بعد اخلروج من املنزل والعودة إليه ابلكلورين أو اإليثانول أو  -

 .أية مطهرات أخرى حتتوي على الكلور أو الكحول

صني وعند اخلروج من استخدام الكمامات الواقية أثناء اجللوس مع أكثر من شخ -

 .املنزل

 .لبس القفازات والكفوف اليت تستخدم ملرة واحدة إذا اضطررت للخروج من املنزل -

االهتمام بطرق التخلص من النفاايت وتعقيمها ابلكلورين قبل إخراجها من املنزل إذا   -

 .كان ابملنزل أحد املشتبهني ابملرض أو يكون يف احلجر املنزيل

                                                           
  .21-20للعاملني يف اجملال التوعوي،املرجع السابق،  ص 21الدليل اإلرشادي للوقاية من مرض فريوس كوروان كوفيد  1
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االهتمام ابلصحة ورفع املناعة عرب الراحة والنوم املبكر لرفع وتعزيز مناعة اجلسم،  -

 .1وممارسة الرايضة والتغذية اجليدة

 .بقاء الشخص يف املنزل عند إصابته ابملرض -

 .2احتواء السعال أو العطاس بثين الكوع لتغطية الفم أو مبنديل ورقي -

 املراسيم، التعليمات  التشريعات العامة واخلاصةوسيتم التطرق يف هذا املبحث إىل     

  .الصادرة ملكافحة جائحة فريوس كوروان بقطاع الوظيفة العامة

 التشريعات العامة للوقاية من جائحة كوروان: املطلب األول

املتعلق بتدابري الوقاية من انتشار وابء فريوس كوروان 02/96مرسوم: الفرع األول

 ومكافحته 

يوما، (20)ذا املرسوم ابحلجر الكلي على كافة الرتاب الوطين ملدة أربعة عشرجاء ه     

 .حسب املادة الثانية من هذا املرسوم

اخلدمات اجلوية للنقل العمومي، النقل الربي يف  )إذ مت تعليق نشاطات نقل األشخاص      

وعة األجر ، ونص كذالك على أنه يوضع يف عطلة استثنائية مدف(اخل.....كل االجتاهات 

                                                           
 ..20 – 21، املرجع السابق، ص ص 21الدليل اإلرشادي للوقاية من مرض فريوس كوروان كوفيد   1
 .20،20اليسا بيندير، املرجع السابق، ص 2
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عمومية  ابملائة على األقل من مستخدمي كل مؤسسة وإدارة 12خالل مدة أربعة عشر يوما 

 :1ويستثىن من هذا اإلجراء

 .مستخدمو الصحة مهما كانت اجلهة املستخدمة -

 .املستخدمون التابعون للمديرية العامة لألمن الوطين -

 .املدنيةاملستخدمون التابعون للمديرية العامة للحماية  -

 .املستخدمون التابعون للمديرية العامة للجمارك -

 . املستخدمون التابعون للمديرية العامة إلدارة السجون -

 .املستخدمون التابعون للمديرية العامة للمواصالت السلكية والالسلكية الوطنية -

 . مستخدمو مراقبة اجلودة والغش -

 .باتيةاملستخدمون التابعون للسلطة الصحة الن -

 . املستخدمون املكلفون مبهام النظافة والتطهري -

 . املستخدمون املكلفون مبهام املراقبة واحلراسة -

كما وضع يف يد الوايل كل إجراء من شأنه يساهم يف الوقاية من فريوس كوروان وكل        

 .الوسائل املادية والبشرية يف ذلك

                                                           
املتعلق بتدابري الوقاية من فريوس  0202مارس  02املوافق ل 2002رجب 00، املؤرخ يف 02/01، من املرسوم 21،22املواد   1

 .0202لسنة  21ومكافحته، ج ر ج ج، العدد  21كوفيدكوروان
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مارس 21املؤرخ يف 000/0202رار رقم كما صدر وايل والية أدرارأنذاك ق        

املتضمن غلق الفضاءات املستقطبة للجمهور يف إطار التدابري االحرتازية للوقاية من 0202

مارس  21املؤرخ يف  010/0202وكذا القرار رقم ( 21-كوفيد ) انتشار فريوس كوروان

للوقاية من  ،حرتازيةريا يف إطار التدابري االاملتضمن غلق اهلياكل اليت تشهد توافد كب 0202

 .1(21-كوفيد)انتشار فريوس كوروان 

 مراسيم احلجر اجلزئي املنزيل: الفرع الثاين 

 املتعلق ابلتدابري التكميلية للوقاية من انتشار وابء كوروان ومكافحته  :02/02املرسوم التنفيذي 

احلركة، وأتطري األنشطة ترمي هذه التدابري التكميلية إىل وضع أنظمة للحجر،وتقييد        

التجارية، ومتويل املواطنني، وقواعد التباعد وكذا كيفية تعبئة املواطنني ملسامهتهم يف اجلهاد الوطين 

 .ومكافحته 21للوقاية من انتشار وابء كوروان كوفيد 

 ومن خالل هذا املرسوم مت إجراء احلجر املنزيل على الوالايت والبلدايت اليت تشهد بؤر       

 .لوابء فريوس كوروان املصرح هبا من قبل السلطة الصحية الوطنية

ويكون هذا احلجر املنزيل كليا أو جزئيا ولفرتات حمددة، حسب الوضعية الوابئية للوالية       

ويف ظل احرتام تدابري الوقاية من انتشار وابء فريوس كوروان ميكن الرتخيص .أو البلدية املعنية

 :ى سبيل االستثناء للدواعي اآلتية لألشخاص ابلتنقل عل

 .لقضاء احتياجات التمويل من املتاجر املرخص هلا -
                                                           

 0202مارس  0202،21مارس 21، الصادرين عن الوايل، املؤرخني يف 010/0202، والقرار رقم 000/0202القرار رقم   1
 .على التوايل
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  .لقضاء احتياجات التمويل جبوار املنزل -

 .لضرورات العالج امللحة -

 .ملمارسة نشاط مهين معني  مرخص به -

ائر من الساعة فتم تطبيق احلجر الكلي على والية البليدة واحلجر اجلزئي على والية اجلز       

أايم ( 22)السابعة مساءا إىل الساعة السابعة من صباح الغد، يطبق هذا اإلجراء ملدة عشرة

 .1قابلة للتجديد

ومت  ،وحتديد كيفية تعويض األضرار احملتملة النامجة عن التدابري الوقائية مبوجب نص خاص     

وغلق مجيع  02/01املرسوم التنفيذي من  1ت الغلق املنصوص عليها يف املادة متديد إجراءا

أنشطة التجارة ابلتجزئة ابستثناء اليت تضمن متويل السكان ابملواد الغذائية والصيدالنية والصيانة 

 .والتنظيف

كما جاء هذا املرسوم ابحرتام قواعد التباعد األمين مبرت واحد على األقل بني شخصني     

ملوارد البشرية واملادية العمومية واخلاصة اليت يتعني تعبئتها مبثابة اإلجراء الوقائي، وإحصاء مجيع ا

 .2من طرف السلطات العمومية على املستوى املركزي واحمللي لتصدي الوابء

  جاء:من انتشار وابء فريوس كورواناملتعلق بتعديل نظام الوقاية  02/201املرسوم 

 . لنظر إىل تطور الوضعية الوابئيةلتعزيز املراقبة الصحية اب 02/01لتعديل املرسوم التنفيذي 

                                                           
، حيدد التدابري التكميلية 0202مارس  00املوافق ل 2002رجب  01، املؤرخ يف02/12من املرسوم  20،20،22املواد   1

 .0202لسنة 20، ج ر ج ج، العدد 21كوفيد للوقاية من انتشار وابء فريوس كوروان 
 . 02/12من املرسوم السابق  20،20، 20، 22املواد   2
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االستئناف  التدرجيي لبعض األنشطة االقتصادية والتجارية واخلدماتية مع احرتام جل التدابري 

 .1الوقائية واحلماية من فريوس كوروان

  املتعلق بتعديل احلجر املنزيل والتدابري املتخذة يف إطار نظام  02/211املرسوم التنفيذي

 .وس كوروان ومكافحتهانتشار وابء فري 

جاء ابحلجر اجلزئي على بعض الوالايت اليت شاهدت ارتفاع يف عدد إصاابت فريوس         

كوروان من الساعة الثامنة ليال إىل غاية الساعة اخلامسة صباحا، يف حني أن الوالايت األخرى 

 .فريوس كورواناستفادت من الرفع الكلي للحجر إلجراء احلجر املنزيل لعدم تسجيل إصاابت ب

 كما مت متديد الرتخيص ابستئناف األنشطة التجارية واخلدماتية عرب كامل والايت الوطن 

كما يرخص كذالك ابستئناف نشاطات النقل احلضري وشبه حضري للمسافرين والنقل 

 .2الفردي واحلضري لسيارات األجرة عرب كامل والايت الوطن

هذا املرسوم كذالك مسح للوالايت اليت مت رفع احلجر عليها وفق هذا املرسوم  ووفق      

 :ابستئناف األنشطة التالية

 .بيع املشروابت على أرصفة املقاهي، عن طريق محلها -

 .املطاعم وحمالت بيع البيتزا على األرصفة أو عن طريق محلها -

 . مع احرتام كل التدابري احلماية والوقاية من انتشار اجلائحة
                                                           

املتضمن تعديل نظام الوقاية من انتشار فريوس   0202يونيو  21املوافق ل 2002شوال  21املؤرخ يف   02/201املرسوم   1
 .0202لسنة  00كوروان ومكافحته، ج ر ج ج، العدد

، يتضمن تعديل احلجر 0202يويون20املوافق ل2002شوال  02املؤرخ يف . 02/211، من املرسوم 20،20،20املواد   2 
 .0202لسنة  01ه، ج ر ج ج، العدد املنزيل والتدابري املتخذة يف إطار نظام الوقاية من انتشار فريوس كوروان ومكافحت
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من %12من مستخدمي املؤسسات واإلدارات العمومية و%12كما مت رفع إجراء وضع     

مستخدمي القطاع االقتصادي العمومي واخلاص يف عطلة استثنائية مدفوعة األجر، يستثىن من 

 .1سنة20أطفال تقل أعمارهم عن  هذا النساء احلوامل واللوايت يتكفلن برتبية

 ومكافحته  26املتعلق بتعزيز نظام الوقاية وابء فريوس كوروان كوفيد 02/281املرسوم 

جاء هذا املرسوم بتدابري احلجر اجلزئي املنزيل من الساعة الثامنة مساءا إىل غاية الساعة      

م وكذا بتدبري منع حركة املرور أاي22اخلامسة صباحا على الوالايت اليت تشهد بؤر للوابء ملدة 

 .   أايم22مبا فيها السيارات اخلاصة من وإىل هذه الوالايت ملدة 

ميدد إجراء تعليق نشاط النقل احلضري لألشخاص العمومي واخلاص خالل العطل      

 .2األسبوعية يف الوالايت املذكورة يف املادة الثانية من هذا املرسوم

بتمديد العمل بتدابري تعزيز نظام الوقاية من انتشار وابء فريوس  املتعلق  02/020املرسوم 

حيث  ،02/201ويهدف إىل جتديد العمل أبحكام املرسوم التنفيذي رقم  كوروان ومكافحته

يوما من الساعة الثامنة مساءا إىل غاية الساعة اخلامسة  21مت متديد احلجر اجلزئي املنزيل إىل 

 .3يف املادة الثانية من هذا املرسوم صباحا على الوالايت املذكورة

                                                           
 . 02/211من املرسوم السابق 20، 22املواد   1
، يتضمن متديد تدابري تعزيز 0202يوليو  20املوافق ل 2002ذي القعدة 00املؤرخ يف 02/201، من املرسوم 20،20الواد   2

 .0202لسنة  02نظام الوقاية من انتشار وابء فريوس كوروان،ج ر ج ج، العدد 
، يتضمن متديدالعمل بتدبريتعزيز 0202يوليو01املوافق ل2002ذي احلجة  0املؤرخ يف  02/021، من املرسوم 20املادة   3

 .0202لسنة  00ج، العدد  نظام الوقاية من انتشار وابء فريوس كوروان، ج ر ج
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وكذا تعليق  02/201يوما إعماال ابملرسوم 21وكذا متديد إجراء منع حركة املرور ملدة       

نشاط النقل احلضري لألشخاص العمومي واخلاص خالل العطل األسبوعية على الوالايت 

 .1املذكورة يف املادة الثانية من هذا املرسوم

نظام الوقاية من انتشار وابء فريوس   :ملتعلق ابلتدابري اإلضافية بعنوانا 02/449املرسوم 

يوما وذلك  21ومكافحته الذي جاء بتمديد تدابري احلجر اجلزئي املنزيل ملدة  21كوروان كوفيد

 والية األتية أمسائهم يف 01من الساعة الثامنة مساءا إىل غاية الساعة اخلامسة صباحا على 

املذكورة يف  21ويستثىن من احلجر اجلزئي املنزيل الوالايت ال ،هذا املرسوم املادة الثانية من

 .نفس املادة

ومن خالل هذا املرسوم مت فتح املدارس القرآنية يف ظل التقيد ابلتدابري والربوتوكوالت      

الوالئيني الصحية للوقاية واحلماية من انتشار فريوس كوروان وذلك حتت مراقبة وإشراف املديرين 

 .للشؤون الدينية واألوقاف

ويرفع بشكل تدرجيي ومراقب إجراء تعليق نشاط النقل بني الوالايت ابلقطار واحلافالت       

يوما إجراء غلق أسواق  21، كما ميدد ملدة%12وسيارات األجرة مع حتديد عدد املسافرين ب

ألنشطة اليت خضعت للغلق وفق بيع املركبات املستعملة على كل مستوى الرتاب الوطين وكل ا

 .2والية وفق املادة الثانية من هذا املرسوم 01على مستوى  02/211املرسوم 

                                                           
 .02/021، من املرسوم السابق 20املادة   1
، يتضمن تدابري 0202ديسمرب  02، املوافق ل2002مجادى األوىل 20املؤرخ يف  02/000، من املرسوم 20،20املواد   2

 .0202لسنة  22إضافية بعنوان نظام الوقاية من انتشار وابء فريوس كوروان، ج ر ج ج، العدد
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كما ميدد عرب كامل الرتاب الوطين إجراء حظر كل نوع من جتمعات األشخاص واحلفالت      

 .أو املناسبات العائلية

السيما اإلدارات واملؤسسات االجتماعات والتجمعات واجلمعيات العامة اليت تنظمها      

واهليئات وغريها من املنظمات وعلى الوالة السهر على فرض التقيد بتدابري احلجر من هذا 

 .1املرسوم

فجاء بتمديد  26املتعلق بتدابري الوقاية من انتشار وابء فريوس كوروان  02/42املرسوم

ىل غاية الساعة اخلامسة صباحا يوما من الساعة الثامنة مساء إ 21احلجر اجلزئي املنزيل ملدة 

والية  21ويستثىن من إجراء التمديد ال 02/000والية املذكورة سالفا يف املرسوم  01على 

بصفة خاصة مع متديد غلق بعض األنشطة على  02/000املذكورة كذلك سالفا يف املرسوم 

األنشطة مثل  يوما وبصفة عامة على كل الرتاب الوطين بعض 21والية ملدة  01الوالايت ال

جاء هذا املرسوم ليمدد التدابري الوقائية اليت جاء هبا .حظر التجمعات واالجتماعات وغريها 

 . 02/0002املرسوم 

املتعلق بتمديد تدابري تكييف نظام الوقاية من انتشار وابء فريوس كوروان  02/10املرسوم

 26كوفيد  املنزيل حيث مت رفع احلجر ، جاء هذا املرسوم بتعديل إجراء احلجر ومكافحته

                                                           
 .02/000، من نفس املرسوم 21، 20املواد   1
، يتضمن متديد تدابري 0202جانفي  20املوافق ل 2000مجادى األوىل  02املؤرخ يف  02/02، من املرسوم 20،20املواد   2

 .0202لسنة  20نظام الوقاية من انتشار فريوس كوروان، ج ر ج ج، العدد 
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والية بعد ما كان مطبق على  21على بعض الوالايت فأصبح احلجر اجلزئي املنزيل مطبق على 

 .1والية فقط 21بعد ما كان على  01والية ومت رفع احلجر اجلزئي املنزيل على  01

 .وتقييد بعضها 21يوما على الوالايت ال 21كما مت متديد غلق بعض األنشطة ملدة   

  تضمن ختفيف تدابري تكييف نظام الوقاية من انتشار وابء فريوس كورواني 02/02املرسوم 

ومكافحته يف ظل التقييد أبحكام الرامية إىل احلفاظ على صحة املواطنني ومحايتهم  21كوفيد 

 .من إي خطر من انتشار فريوس كوروان

اءا إىل غاية الساعة اخلامسة صباحا وميدد احلجر اجلزئي املنزيل من الساعة العاشرة مس      

املذكورة يف املادة الثانية من هذا املرسوم، وال خيص إجراء احلجر اجلزئي 21 على الوالايت 

 .من هذا املرسوم 01املنزيل الوالايت 

وجاء هذا املرسوم إبجراء فتح املساجد على املستوى الرتاب الوطين مع إتباع تدابري الوقاية      

الت الصحية، وجاء كذالك بفتح ورفع واستئناف الكثري من األنشطة مثل فتح مراكز والربتوكو 

العالج مبياه البحر، األنشطة الفندقية العمومية واخلاصة، واإلبقاء على إجراء حظر منع 

 .2التجمعات واحلافالت واالجتماعات

 

 
                                                           

، يتضمن متديد تدابري تكييف 0202جانفي  02املوافق ل 2000دى الثانية مجا1املؤرخ يف 02/10، من املرسوم 20املادة  1
 .0202لسنة 21نظام الوقاية من انتشار وابء فريوس كوروان، ج ر ج ج، العدد

، يتضمن ختفيف تدابري تكييف 0202فرباير  20املوافق ل 2000املؤرخ يف رجب  02/12، املرسوم 22،20،20املواد   2
 .0202لسنة 22شار وابء فريوس كوروان، ج ر ج ج ، العدد نظام الوقاية من انت



  العامة التدابري الوقائية ملكافحة جائحة كوروان وأتثريها على تنظيم وسري العمل بقطاع الوظيفة          :الفصل الثاين
 

33 
 

 .الوظيفة العامةكوروان يف قطاع جائحة  التشريعات اخلاصة ملكافحة : املطلب الثاين 

قصد التصدي لوابء فريوس كوروان، وإضافة للتدابري الوقائية احملددة يف إطار التنظيمي        

الذي وضع هلذا الغرض من جهة، وبغيت توفري كل الظروف الالزمة لتعزيز صحة مستخدمي 

العامة للوظيفة املصاحل املركزية واحمللية من تعرضهم هلذا الوابء من جهة أخرى، قررت املديرية 

 :1العمومية واإلصالح اإلداري بتدعيم هذه التدابري التالية

مينع منعا ابات التنقل بني املكاتب والتجمع هبا إال للضرورة القصوى للمصلحة، مع تفادي  -

قدر املستطاع عقد اجتماعات والدعوة إليها إال يف حالة الضرورة أواالستعجال، ويف هذه 

املؤسسات واإلدارات العمومية املعنية إىل تقليص عدد ممثليها إىل ممثل احلاالت ينبغي دعوة 

 .واحد

 .ضرورة احرتام مسافة التباعد االجتماعي احملدد يف هذا اجملال -

وجوب ارتداء الكمامة أو القناع الواقي واحلرس على تعقيم اليدين عدة مرات يف اليوم،  -

صاحل من طرف املوظفني عند الولوج إىل وخاصة بعد مالمسة وسائل العمل املشرتكة بني امل

مع اإلشارة إىل ضرورة إخضاع الزوار ( زميل عمل ، زائر) مقر العمل وحبضور شخص أخر،

 .إىل هذا اإلجراء

 . تفادي استقبال أكثر من زائرواحد يف نفس الوقت -

                                                           
، املتعلق بتعزيز تدابري 0202جويلية  20، صدر عن املديرية العامة للوظيفة العمومية واالصالح االداري  يف 2120القرار رقم   1

 .21-كوفيد الوقاية من انتشار وابء فريوس كوروان 



  العامة التدابري الوقائية ملكافحة جائحة كوروان وأتثريها على تنظيم وسري العمل بقطاع الوظيفة          :الفصل الثاين
 

34 
 

العمل على استعمال تكنولوجيات اإلعالم اآليل االتصال السيما الربيد االلكرتوين  -

 .لتحاضر عن بعد يف املبادالت املهنيةوا

ضرورة تبليغ مصاحل مديرية اإلدارة العامة يف حالة اإلصابة ابلوابء أو االشتباه فيه االختاذ  -

 .1اإلجراءات الالزمة يف هذا اجملال

كفرع اثين   20كفرع أول والتعليمة رقم  20سنتطرق يف هذا املطلب إىل التعليمة رقم      

ة تطبيق رفع إجراء العطلة االستثنائية املدفوعة األجر يف املؤسسات واإلدارات املتعلقتني بكيفي

 .العمومية

املتعلقة بكيفيات تطبيق رفع إجراء العطلة االستثنائية 21التعليمة رقم : الفرع األول 

 . املدفوعة األجر يف املؤسسات واإلدارات العمومية

من تعدادات املؤسسات %12بوضع  هتدف هذه التعليمة إىل رفع اإلجراء اخلاص    

، ابستثناء النساء احلوامل اللوايت يتكفلن ، يف عطلة استثنائية مدفوعة األجرواإلدارات العمومية

 .سنة 20برتبية أطفال تقل أعمارهم عن أربعة عشرة 

كما نصت هذه التعليمة، من جهة أخرى على ضرورة سهر املؤسسات واإلدارات      

 .وية العطل املتأخرة وفتح فرتة اخلروج يف عطلة بعنوان السنة اجلاريةالعمومية على تس

                                                           
 .، نفس املصدر2120القرار   1
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وجيدر التأكيد على أن إجراء تسوية العطل املتأخرة واالستفادة من العطلة السنوية، بعنوان      

، ينبغي أن يطبق على كافة املستخدمني، مبا يف ذلك النساء احلوامل واللوايت 0202سنة 

 .تقل أعمارهم عن أربعة عشرة سنةيتكفلن برتبية أطفال 

غري أنه ينبغي اإلشارة إىل أن التدابري اخلاصة ابستفادة شاغلي الوظائف العليا من العطلة       

 .1السنوية ستحدد الحقا

واملتعلقة  21املتضمنة تعديل أحكام التعليمة رقم  24التعليمة رقم : الفرع الثاين 

ستثنائية املدفوعة األجر يف املؤسسات واإلدارات بكيفيات تطبيق رفع إجراء العطلة اال

 .العمومية

جاءت  هذه التعليمة خبصوص إجراء تسوية العطل املتأخرة واالستفادة من العطلة           

اليطبق على النساء احلوامل واليت يتكفلن برتبية أطفال تقل  0202السنوية ،بعنوان سنة 

 .2سنة  20أعمارهم أربع عشرة 

 20املؤرخة يف  20على نسخة من أجل تعديل التعليمة رقم « النهارأونالين»حتصلت       

املتعلقة  بكيفيات تطبيق رفع إجراء العطلة االستثنائية املدفوعة األجر يف 0202جوان 

 .املؤسسات واإلدارات العمومية

                                                           
، صادرة عن املديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ، املتعلقة بكيفيات  0202جوان  20املؤرخة  20التعليمة رقم   1

 . تطبيق رفع إجراء العطلة االستثنائية مدفوعة األجر يف املؤسسات واإلدارات العمومية
يرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ، املتضمنة ،صادرة عن املد 0202جوان  02املؤرخة يف  20التعليمة رقم   2

 .20تعديل بعض أحكام التعليمة رقم 
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ومت حتميل " لب بومشال"وأكدت التعليمة املوقعة من طرف املدير العام للوظيفة العمومية      

نسخة منها إىل الوزير األول عبد العزيز جراد على سبيل عرض حال، على أن إجراء تسوية 

اليطبق على النساء احلوامل  0202العطل املتأخرة واالستفادة من العطلة السنوية بعنوان سنة 

 .1سنة 20واللوايت يتكفلن برتبية أطفال تقل أعمارهم عن 

وكانت العديد من املديرايت قد شرعت يف تطبيق التعليمة اليت تنص على ضرورة        

استنفاد العطل املتأخرة والعطلة السنوية كمرحلة أوىل قبل االستفادة من العطلة االستثنائية 

 .2سنة 20بنسبة لنساء احلوامل اللوايت يتكفلن برتبية األطفال الصغار الذين تقل أعمارهم عن 

عت املديرايت يف هذا الصدد مستخدمها إىل استئناف العمل وذالك بناء على حيث د      

التدابري اجلديدة اليت اختذهتا السلطات العليا للبالد يف إطار نظام الوقاية من فريوس كوروان 

السيما تلك 0202جوان 20املؤرخ يف  211-02ومكافحته الواردة يف املرسوم التنفيذي رقم 

السيما تلك املتعلقة املتعلقة  ابستئناف النشاط ابملؤسسات  0202جوان 20املؤرخ يف 

 .ابملائة من جمموع املستخدمني 12واإلدارات العمومية وكذا إلغاء العمل بنظام 

وقد وجدت العديد من النساء احلوامل واللوايت يتكفلن برتبية األطفال الصغار أنفسهن        

 20ئية كما ينص عليه املرسوم التنفيذي الصادر يف يف عطلة سنوية بدال من العطلة االستثنا

وذلك قبل تدخل املديرية العامة للوظيفة العمومية اليت قامت بتعديل بعض  0202جوان 
                                                           

ممنوع،       .... حبيبة حممودي، النهار أونالين، إجبار احلوامل واللوايت  يتكفلن برتبية أطفال على االستفادة من العطلة السنوية   1
00 /20/0202 ،         (  w.w.w.ennahar.online.Com) 

 0202يونيو00الشروق أونالين، ماقرره الوظيف العمومي خبصوص العطلة االستثنائية،  2
 w.w.w.google.com/amp/s/www.echoroukonline.com 
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أحكام تعليمتها السابقة مع التأكيد على أن إجراء تسوية العطل املتأخرة واالستفادة من العطلة 

وامل واللوايت يتكفلن برتبية أطفال صغار تقل ، ال يطبق على النساء احل0202السنوية بعنوان 

 .1سنة 20أعمارهم عن 

وفيما خيص نقل املستخدمني املوظفني العموميني كمثال صدر وايل والية أدرار السابق        

العريب هبلول  قرارا تضمن التعليق املؤقت لنشاطات نقل األشخاص، عرب وسائل النقل اجلماعي 

املدن وبني الوالايت يف إطار التدابري االحرتازية للوقاية من انتشار  العمومية واخلاصة  داخل

 .02022مارس 00يوما إبتداءا من يوم األحد  20ملدة  21-كوفيد فريوس كوروان 

واستثىن من هذا اإلجراء نشاط نقل املستخدمني من أجل ضمان استمرارية اخلدمة            

يوية يف املؤسسات واإلدارات العمومية  واهليئات العمومية واحلفاظ على النشاطات احل

 .3االقتصادية واملصاحل املالية

وجاء يف قرار للمديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري تبعا لبيان مصاحل         

، وقف إجراء االستفادة من العطلة االستثنائية املوجه 0202أوت 02الوزير األول املؤرخ يف 

سنة، ( 20)وظفات احلوامل واللوايت يتكفلن برتبية أطفال تقل أعمارهم عن أربعة عشرلفئيت امل

، ويف حالة عدم استجابتهن هلذا 0202سبتمرب 22لاللتحاق مبناصب عملهن ابتداء من 

 :الدعوة، فإن مصاحلي جمربة على اختاذ اإلجراءات التالية
                                                           

 .حبيبة حممودي، نفس املصدر  1
 وسائل النقل ، يتضمن التعليق املؤقت لنشاطات نقل األشخاص، عرب022مارس  02املؤرخ يف  000/0202القرار رقم   2

 . 21-اجلماعي العمومية واخلاصة  داخل املدن وبني الوالايت يف إطار التدابري االحرتازية للوقاية من انتشار فريوس كوروان كوفيد
 .، نفس املصدر000/0202القرار رقم   3
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 .، آليا0202أرصدة العطل السنوية مبا فيها العطلة السنوية  استهالك -

 . 1اختاذ اإلجراءات القانونية املعمول هبا يف حال الغياب -

 .أتثري جائحة فريوس كوروان على تنظيم وسري العمل  بقطاع الوظيفة العامة:املبحث الثاين 

العمومية اختاذ حزمة من  مع انتشار فريوس كوروان ووصوله للجزائر فرض على السلطات       

اإلجراءات والتدابري االحرتازية والوقائية، هبدف احلفاظ على النظام العام الصحي من إجراء 

وغريها، فامتد أثر اإلجراءات إىل املرافق ..احلجر الكلي واجلزئي، غلق املدارس واجلامعات 

على صحة وسالمة  العامة ابعتبارها مكان لتجمع املواطنني بشكل دائم ومستمر وحفاظا

املواطنني، جلأت احلكومة إىل وضع مجلة من اآلليات واحللول ملواجهة انتشار هذا الوابء داخل 

املرافق العامة من جهة، ولضمان مبدأ االستمرارية من جهة أخرى، السيما من خالل تنظيم 

تعمال التكنولوجيا  عمل املرفق العام خالل هذه الفرتة االستثنائية،  وكذا اللجوء إىل توظيف واس

وسنتطرق يف هذا املبحث إىل التأثريغريمباشر لكل . 2احلديثة تسهيال لالنتفاع ابخلدمة العمومية

من اجلحر الكلي واحلجر اجلزئي املنزيل، ومنع التنقل على تنظيم العمل بقطاع الوظيفة العامة  

 .طلب اثينكمطلب أول، والتأثرياملباشر للجائحة على تنظيم العمل ابلقطاع كم

 

                                                           
، 0202سبتمرب2املؤرخ يف ، صادر عن املديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ،0200/0202القرار رقم   1

 .اجلزائر،املتضمن رفع إجراء العطلة االستثنائية
 .مقيمي رمية،  مدى أتثري جائحة فريوس كوروان املستجد على مبدأ استمرارية املرفق العام يف اجلزائر  2

4318www.asjb.cerist.dz/en/article/140202ماي  02: ، اتريخ الزايرة. 

http://www.asjb.cerist.dz/en/article/144318
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التأثري غري مباشر جلائحة فريوس كوروان على تنظيم وسري العمل بقطاع : ب األولاملطل

 .الوظيفة العامة

هو عزل األشخاص املخالطني حلاالت مؤكدة  أو حلاالت " احلجر الصحي"يعرف        

حيتمل إصابتها ابملرض لفرتة زمنية حتدد وفقا لفرتة حضانة املرض، الفرتة مابني حدوث العدوى 

   1(  21-كوفيد )يوما يف حالة 20وظهور األعراض وقد قدرب

ن ظهرت عليهم األعراض ابلفعل بعيدا عن فيعرف أبنه حجز املرضى الذي" العزل"وأما         

أبنه احلفاظ على مسافة مرت واحد على " التباعد االجتماعي"ويوصف . األشخاص األصحاء

 .2األقل بني األفراد األصحاء

 .احلجر الكلي واحلجر اجلزئي املنزيل:الفرع األول 

أو أماكن إقامتهم خالل يتمثل احلجر الكلي يف إلزام األشخاص بعدم مغادرة منازهلم           

 .الفرتة املعينة

ويتمثل احلجر املنزيل اجلزئي يف إلزام األشخاص بعدم مغادرة منازهلم أو أماكن إقامتهم         

 . 3خالل الفرتة أو الفرتات الزمنية املقررة من طرف السلطات العمومية

من خالل تقييده أو املنع  كان للجحر الكلي واجلزئي أتثريا على ممارسة احلق يف العمل       

من ممارسته السيما يف جماالت التجارة واخلدمات حيث عرف احلق يف العمل العديد من القيود 
                                                           

، 0202ماي  1مسر أشرف، مامدى فاعلية احلجر الصحي والتدابري الوقائية يف مواجهة جائحة كوروان،     1 
ww.scientificamerican.com 

 . مسر أشرف، نفس املرجع  2
 .02/12من املرسوم  0املادة   3
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نظرا للتوصيات الصحية املقدمة من املختصني، فاستلزم من املواطنني من مزاولة بعض األنشطة 

نشطة الغري معنية بقرار املنع التجارية واخلدماتية ملدة حمددة وتقييد البعض األخر من ممارسة األ

ابشرتاط  استصدار رخصة التنقل واحرتام مدة العمل الزمنية عند تطبيق نظام احلجر املنزيل، مع 

مراعاة القيود العامة للتباعد األمين مبرت واحد وارتداء القناع الواقي حتت طائلة العقوابت اإلدارية 

 .1واجلزائية

لشامل للمدارس واملؤسسات الرتبوية واملدارس القرآنية، ولبعض فجاء احلجر الكلي ابلغلق ا     

حمالت بيع املشروابت، ومؤسسات وفضاءات الرتفيه والتسلية والعرض األنشطة األخرى

واإلدارات العمومية، اهليئات االقتصادية واملصاحل املالية، مما أثر  واملؤسسات.اخل......واملطاعم

 .هذا التدبري على ديناميكية عمل اإلدارة اجلزائرية

" يوما  20عطلة استثنائية مجاعية ملدة "كما صدر مدير جامعة أدرار قرار سند       

 :ومن خالله مت ،0202مارس  01بتاريخ

م يف عطلة استثنائية مدفوعة األجر ملدة أربعة عشر وضع املستخدمني املرفقة أمساؤه -

من بني  001يبلغ عددهم  0202مارس سنة 00إبتداءا من يوم األحد  20يوما 

 .عامل 000مستخدم يف حالة خدمة من بني 012عامل، كما مت وضع  000

املعنيني ملزمني ابلبقاء يف كل األحوال حتت تصرف اإلدارة ودعوهتم اباللتحاق  -

 .عند االقتضاءابلعمل 
                                                           

وأثرها على احلق يف العمل بني ضرورة مكافحة الوابء ومتطلبات املشروعية  21-العلواين نذير، تدابري الوقاية من فريوس كوفيد   1
 .012، ص001ص  01/20/0202، 0يف تصرفات اإلدارة، اجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية، العدد 
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 منع حركة التنقل : الفرع الثاين

خالل فرتة احلجر مت منع أشخاص من تنقلهم من وحنو الوالية أو البلدية املعنية ، وميكن       

 :الرتخيص لألشخاص ابلتنقل استثناءا لدواعي األتية 

 .للقضاء احتياجات التمويل من املتاجر املرخص هلا -

 .جبوار املنازللقضاء احتياجات التمويل  -

 .للضرورة العالج امللحة -

للممارسة نشاط مهين مرخص به مثل األنشطة اليت تضمن متويل السكان مبواد  -

 .... 1الغذائية والصيانة والتنظيف والصيدالنية وشبه صيدالنية وغريها

كما مت الرتخيص للمؤسسات املرخص هلا بنشاط برتخيص بنقل مستخدميها عرب كامل       

 . 2الرتاب الوطين من الساعة اخلامسة صباحا إىل الساعة السابعة مساءا

ويف بيان للوالية اجلزائر أنه على اثر قرار الوزير األول يف إطار املسعى التدرجيي واملرن        

ومية يف تسيري األزمة الصحية أشار والية اجلزائر آنذاك إىل أن الذي اعتمدته السلطات العم

األشخاص والسلطات واهليئات العمومية واخلاصة احلاصلة على تراخيص التنقل استثنائية 

، أن هذه 0202ماي 21صادرة عن مصاحل والية اجلزائر واملقاطعات اإلدارية التابعة هلا بعد 

                                                           
  02/12من املرسوم  1،1،22املواد   1
 .02/201من املرسوم  1 املادة  2



  العامة التدابري الوقائية ملكافحة جائحة كوروان وأتثريها على تنظيم وسري العمل بقطاع الوظيفة          :الفصل الثاين
 

42 
 

ومع . 1ل من غري احلاجة إىل استصدار تراخيص جديدةالرتاخيص تبقى صاحلة وسارية املفعو 

من طاقة استيعاب وسيلة النقل يف فرتة استئناف  12%حتديد ضوابط التنقل كعدد املسافرين 

، مع ارتفاع أسعار النقل آنذاك،كل هذا كان عائق للموظفني من 2نشاطات النقل احلضري

ح بتنقل املوظفني الذين هلم ترخيص الوصول إىل أماكن عملهم يف الوقت احملدد، رغم السما 

 .مسبق ،وتسخري وسائل نقل املوظفني يف فرتة من فرتات احلجر اجلزئي

ويف إطار التدابري الوقائية اليت وضعتها الوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري مت منع          

نع استقبال حركة التنقل من املكاتب والتجمع هبا إال للضرورة القصوى للمصلحة، كما مت م

الزوار، إال يف احلاالت االستثنائية أو املستعجلة أو برتخيص من املسؤول  املعين  كتدابري داخلية 

 .للوقاية من الفريوس

العمل وظفني يف منازهلم يف فرتة طويلة، ويف ظل اجلائحة كان األرجح أن مكوث امل          

استمرارية اإلدارة يف عملها، لكن لغياب من املنزل عرب تقنيات االلكرتونية احلديثة لضمان 

الوسائل املتاحة لذالك، يبقى هذا هو األخر عائق للموظف ولإلدارة اجلزائرية ابلعموم يف تنظم 

 .وتسيري عملها دون توقف

 

 

                                                           
إذاعة اجلزائر، تراخيص التنقل اإلستثنائية تبقى صاحلة وسارية املفعول، على املوقع   1

 .0202فيفري  00: ، اتريخ الزايرةwww.radioalgerie.dz/1/09/2020 .16:10:اإللكرتوين
 .02/211من املرسوم 1املادة   2



  العامة التدابري الوقائية ملكافحة جائحة كوروان وأتثريها على تنظيم وسري العمل بقطاع الوظيفة          :الفصل الثاين
 

43 
 

 . التأثري املباشر جلائحة كوروان على تنظيم وسريالعمل بقطاع الوظيفة العامة:املطلب الثاين 

طلب إىل أتثري اجلائحة على عمل املرافق العامة كفرع أول، وأتثريها على سنتطرق يف هذا امل

 .املوظفني كفرع اثين

 ابلنسبة لعمل املرافق العامة : الفرع األول 

 :يظهر أتثري جائحة فريوس كوروان على سري عمل املرافق العامة     

أتجيل األنشطة املربجمة من قبل املؤسسات واإلدارات العمومية املركزية واحمللية مما  يف       

، 0202يصعب على هذه األخرية احرتام أجال إيداع خمططات تسيري مواردها البشرية بعنوان 

 .1وجاء هذا يف شكل تعليمة مراسلة من املديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

تسيري العمل الداخلي للمؤسسات واإلدارات العمومية كذالك مت متديد عهدات  ويف       

اللجان اإلدارية متساوية األعضاء وجلان الطعن وجاء هذا فشكل تعليمة من الوزير األول 

 .2بتفويض منه من املدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

شهدت بعض املؤسسات ظاهرة التحايل لبعض  مع ازدايد جائحة فريوس كوروان آنذاك        

العمال واملوظفني هبا وتقدميهم لشهادات طبية تشري إىل اإلصابة هبذا الوابء ختص عطلة مرضية 

يوما منحت من أطباء ابلقطاع العمومي أو اخلاص مما أدى إىل عرقلة  السري احلسن 00ملدة 

 .للمؤسسات الدولة السيما احليوية منها
                                                           

، املتعلقة ب آجال 0202عامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، يف مارس ،الصادرة عن املديرية ال 101املراسلة رقم   1
 .استكمال املسابقات واالمتحاانت والفحوص املهنية

، املتعلقة بتمديد 0202جويلية  21املراسلة الصادرة عن املديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، الصادرة يف   2
 .املتساوية األعضاء وجلان الطعنعهدات اللجان اإلدارية 
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 :على أنه " العريب هبلول"للوايل والية أدرار آنذاك  وجاء يف قرار

مينع منعا ابات العمل هبذه الشهادات الطبية اليت تصدر خارج األطباء العاملني يف املركز     

وتكون عن طريق الكشف ( 21-كوفيد)الطيب العمومي املخصص لفريوس كوروان 

(PCR)متنح ألي عامل أو موظف  ، أو ابلقطاع اخلاص عن طريق هذا الكشف أيضا، وال

 .1عطلة مرضية يف هذا اإلطار إال بعد تقدميه هلذه الكشوفات

ظيفة العمومية واإلصالح ويف إطار التدابري االحرتازية اليت سنتها املديرية العامة ابلو       

 :إتباعا للمراسيم والتعليمات الصادرة للمواجهة جائحة فريوس كوروان اليت من بينها اإلداري، 

دعوة إليها إال يف حالة الضرورة الو دي قدر املستطاع عقد االجتماعات، تفا -

 .واالستعجال مما قد يشكل تعطيل يف سري العمل ابإلدارة

وكذا تدبري العمل على استعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال السيما الربيد  -

األخري ونظرا العتماد ، وهذا 2االلكرتوين والتحاضر عن بعد يف املبادالت املهنية

بعض اإلدارات اجلزائرية على ديناميكية التسيري التقليدي لإلدارة أكرب من التسيري 

 .به واالعتماد عليه بصفة هنائية االلكرتوين، يبقى كخطوة أوىل ال ميكن األخذ

                                                           
، املتعلق ابلعطل املرضية اخلاصة ابإلصابة بفريوس كوروان 0202نوفمرب  02، املؤرخ يف  2102/0202القرار رقم   1
21كوفيد. 

كوفيد فريوس كورواناملراسلة الصادرة عن املديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، املتعلقة بتدابري الوقاية املرتبطة ب  2
21 
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كما هو اجلدير ابلذكر نظرا لتزايد جائحة فريوس كوروان واخنفاضها من حني ألخر         

ئحة يصعب ضبطها أدت إىل سن املشرع مراسيم من وقت ألخر تعدل، تقيد، ختفف كجا

 .التدابري اليت جاءت هبا املراسيم اليت قبلها

ويف هذا ما لوحظ من طرف املديرية العامة ابلوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري               

يق رفع إجراء العطلة االستثنائية املتعلقة بكيفيات تطب 20إعالهنا لتعديل أحكام تعليمة رقم 

اليت جاء يف مضموهنا أن  20املدفوعة األجر يف املؤسسات واإلدارات العمومية ابلتعليمة رقم 

اليطبق على النساء  0202إجراء تسوية العطل املتأخرة واالستفادة من العطلة السنوية بعنوان 

سنة، بعدما ابشرت العديد من  20احلوامل واللوايت يتكفلن برتبية أطفال تقل أعمارهم عن 

هذه املؤسسات تطبيق التعليمة اليت تنص على ضرورة استنفاد العطل املتأخرة والعطل السنوية  

كمرحلة أوىل قبل االستفادة من العطلة االستثنائية للنساء احلوامل، واللوايت يتكفلن برتبية 

 .1سنة 20أطفال  تقل أعمارهم عن 

 .للموظفنيابلنسبة : الفرع الثاين 

بعد صدور احلجر املنزيل وتزايد عدد اإلصابة بوابء كوروان جلأت املؤسسات واإلدارات        

التابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، يف بداية اجلائحة وتطبقا 

 (21-كوفيد )املتعلقة بتدابري الوقاية من انتشار وابء فريوس كوروان  02/01للمرسوم

 .ومكافحته
                                                           

 ، 0202يونيو  00الوظيفة العمومية متنع إجبار احلوامل على االستفادة من العطلة السنوية، ألرتا،اجلزائر،   1
 .0202فيفري 00: ، اتريخ الزايرة/ultraalgeria.ultrasawt.com: على املوقع االلكرتوين



  العامة التدابري الوقائية ملكافحة جائحة كوروان وأتثريها على تنظيم وسري العمل بقطاع الوظيفة          :الفصل الثاين
 

46 
 

على سبيل املثال جلأت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي إىل اختاذ اإلجراءات املتعلقة     

من مستخدمي كل مصلحة مما يعترب حضورهم غري ضروري يف % 12بوضع ماال يقل عن 

، وكانت 0202مارس 00يوما ابتداء من يوم األحد  20عطلة استثنائية مدفوعة األجر ملدة 

سنة، واألشخاص  20وية للنساء احلوامل واللوايت يتكفلن برتبية أطفال تقل أعمارهم عن األول

، على أن يستثىن من هذا ولئك الذين يعانون من هشاشة صحيةاملصابني أبمراض مزمنة، وأ

 ،افة والتطهري واملراقبة واحلراسةاإلجراء املستخدمون الالزمون الستمرارية بعض املصاحل مبهام النظ

 .1ذين يعترب حضورهم ضروريوال

كما مت تقليص عدد ممثلي املؤسسات واإلدارات العمومية إىل ممثل واحد كتدبري للوقاية       

 .من جائحة فريوس كوروان

ويف إطار املوظفني املصابني بفريوس كوروان يتم إثبات إصابتهم بناءا على شهادة طبية        

طيب العمومي املخصص لفريوس كوروان وخضعوا لإلجراء تصدر من األطباء العاملني ابملركز ال

 .2احلجر الصحي ومت وضعهم تلقائيا يف عطلة استثنائية مدفوعة األجر

سنة  20وفيما خيص فئة النساء احلوامل اليت يتكفلن برتبية أطفال تقل أعمارهم عن         

 .0202فتم حرماهنن من االستفادة من العطلة السنوية لسنة 
                                                           

، 0202مارس  00،الصادرة عن األمني العام، لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي، املؤرخة يف 010/0202املذكرة رقم   1
 .ومكافحته 21كوفيد اجلزائر، املتعلق بتدابري الوقاية من انتشار وابء فريوس كوروان

، 0202نوفمرب  20لعايل والبحث العلمي، املؤرخة يف ، الصادرة عن األمني العام لوزارة التعليم ا2000/0202املذكرة رقم   2
 .21كوفيد املتعلقة خبصوص التعامل مع الوضعية اإلدارية للمستخدمني الذين ثبتت إصابتهم بفريوس كوروان
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يف سبيل مكافحة وابء فريوس كوروان كان على النساء األطباء  :ويف تونس            

التونسيات العامالت أداء وظائفهن لساعات طويلة تصل إىل أثىن  عشرة ساعة متتالية، ويف 

صورة التعامل مع املريض، يتضح الحقا إصابته بفريوس كوروان كان البد من إخضاعهن لفرتة 

عدم إصابتهن ابلفريوس، كما أهنن خيضعن أنفسهن بعد انتهاء عزل إجباري للتأكد من 

حصص عملهن لتدابري عزل وقائية، فكل هذا حيرمهن من العناية أبطفاهلن، فتم إصدار األمر 

املتعلق ابألحكام االستثنائية للعمل 0202مارس  21املؤرخ يف  210احلكومي التونسي عدد 

ة من تقليص ساعات العمل احملددة يف األمر ابلنسبة يف القطاع العام الذي مكن بصفة استثنائي

للنساء احلوامل واألشخاص املصابني ببعض األمراض املزمنة أو اخلطرية، ومن الرتخيص هلم يف 

عدم االلتحاق مبراكز العمل مع اعتبارهم يف حالة مباشرة، وقد استثىن من االنتفاع هبذا 

  . ملون ابهلياكل واملؤسسات الصحية العموميةاألحكام بعض األسالك من بينها األعوان العا

، استثنت احلكومة 0202ماي 0املؤرخ يف  020ومبقتضى األمر احلكومي التونسي عدد      

من استئناف النشاط ومواصلة اخلضوع للحجر الصحي الشامل مجلة من الفئات من بينها 

وقد قوبل هذا األمر ابلرفض  سنة 21النساء احلوامل واألمهات الاليت ال يتجاوز سن أبنائهن 

من قبل اجلمعيات واملنظمات الناشطة يف جمال حقوق املرأة ابعتبارها قاعدة قانونية متيزية ضد 

 .1النساء مما أدى برتاجع احلكومة  عن االستثناء متذرعة بتسرب خطأ إىل نص األمر احلكومي

                                                           
غسان صلييب، مىن عزت، إقبال بن موسى، فريوس كوروان وتداعياته االجتماعية على النساء، إدارة األزمة يف كل من مصر،   1

 . 00  -00تونس، لبنان، مؤسسة فريدريش إيربت، ص ص
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عرضات للفريوس آنذاك إال أن رغم عدم اتضاح املخاطر اخلاصة ابلنساء احلوامل امل          

وبسبب تفشي الوابء الذي يؤدي إىل نقص اإلمدادات . التفشي قد يؤثر سلبا على صحتهن

الطبية وانقطاع سالسل التوريد العاملية قد يضر بقدرة النساء على احلصول على وسائل منع 

الرضاعة غري  احلمل والرعاية قبل الوالدة وخالهلا وبعدها، رغم أن خطر العدوى عن طريق

معروف، أوصى صندوق األمم املتحدة للسكان بعدم فصل األمهات املرضعات املصاابت 

ابلفريوس عن أطفاهلن، ففريوس كوروان كغريه من األوبئة يؤثر على تواتر الرعاية الروتينية ملرحلة 

 .1فاسيةما قبل الوالدة ويف فرتة األمومة، ما يعرض النساء أكثر خلطر الوفاة واألمراض الن

مما نالحظ أن الظرف الذي عاشته اجلزائر إثر انتشار وابء فريوس كوروان حتم على        

رين نظرا للمهام اليت اإلدارة اللجوء إىل الضغط على بعض عماهلا وموظفيها دون اآلخ

 .ميارسوهنا

 -كوفيد واجلدير ابلذكر أن توقيت العمل يف قطاع الوظيفة العمومية يف فرتة اجلائحة       

21  مل يتم تغيريه، إذ مت اإلبقاء على نفس التوقيت يف معظم املؤسسات واإلدارات العمومية  . 

 

                                                           

، األبعاد احلقيقية لالستجابة لفريوس  s/2020/03/19/309654www.hrw.org/ar/new.: املوقع االلكرتوين 1 
 .د 0202،22:00مارس21كوروان املستجد،

http://www.hrw.org/ar/news/2020/03/19/309654
http://www.hrw.org/ar/news/2020/03/19/309654
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 :اخلامتة 

مارس 22إن جائحة فريوس كوروان املعلن عنه من طرف منظمة الصحة العاملية يف        

وال كوابء عاملي أودى حبياة الكثري من البشر، وحلد اآلن مل يتمكن العلم إىل احلد منه،   0202

حصره فكان كصاعقة نزلت على األرض أدت إىل اضطراب احلكومات وجلوئها إىل سن 

 .التشريعات من حني إىل أخرى يف سبيل مواجهة هذا الفريوس

اخل، ...كما كان للجائحة أتثري كبري على جل جماالت احلياة االجتماعية، االقتصادية      

خري قطاع حساس يستلزم االستمرارية وعلى قطاع الوظيفة العمومية ابخلصوص وهذه األ

 .والدميومة نظرا لطبيعته واخلدمات املناطة به

 : ومن النتائج املتوصل إليها

جائحة فريوس كوروان أحدثت فوضى وتقاعس يف تنظيم وتسيري  احلياة العملية يف قطاع  -

إمتام الربامج  الوظيفة العمومية كعائق خارج عن نطاق اإلدارة املنتمني هلذا القطاع كحالة دون

لدى املؤسسات واإلدارات العمومية، وتوقفها عن القيام ابملسابقات  0202السنوية لسنة 

 .اخلارجية منها والداخلية

 .احتيال بعض املوظفني وادعائهم إصابتهم بوابء فريوس كوروان، وتقاعسهم عن الذهاب للعمل -

ملهم، وذالك مبنع حركة التنقل أثرت جائحة فريوس كوروان على تنقل املوظفني إىل أماكن ع -

 .وحتديدها ألوقات احلجر
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تقليص عدد املمثلني إىل ممثل واحد مما شكل ضغط على املؤسسة أو اإلدارة وعلى املوظفني  -

 .هبا

ستفادة من العطلة االستثنائية نظرا للمهن اليت يتولوهنا، ولتواجدهم الحترمي بعض املوظفني من ا -

صابة ابلوابء، ويف سبيل هذا إلمعرضون ل الصحة، مما قد يكونونساسة كقطاع ابلقطاعات احل

تايل جائحة فريوس كوروان لعدد األجور لدى بعض املوظفني واألسالك، واب مت الزايدة يف

حتمت على متركز ضغط على بعض األسالك دون األخرى، وعلى بعض املصاحل وموظفها 

 .دون األخرى

سنة من العطلة  20عن استفادة النساء احلوامل اللوايت يتكفلن برتبية أطفال تقل أعمارهم  منع -

 .0202السنوية لسنة 

ابلرغم من كل هذا كان جلائحة فريوس كوروان املسامهة يف استحداث مسار أخر تعتمد        

رتونية حديثة  عليه اإلدارة اجلزائرية يف تنظيم وتسيري عملها دون انقطاع عرب تقنيات إلك

وخمتلف  كالتحاضر عن بعد، عقد لقاءات واالجتماعات اإلدارية عرب تقنية زوم، وقوقل ميت،

 . التطبيقات اإللكرتونية اليت تساعدها يف استمرارية عملها

وعليه فإن على اإلدارة اجلزائرية أن تضع مجلة من التدابري واالحتياطات كوضع خمططات        

حق   تواجهها مستقبال لتسيري عملها دون انقطاع، ودون أن تتعسف يفإلدارة األزمات اليت

 .    املوظف



 

 

  

 

 

 

قائمة املصادر 
 واملراجع
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 :قائمة املصادر واملراجع

 املصادر: أوال

 :النصوص التشريعية أ

، يتضمن 0220فرباير  01املوافق ل 2001صفرعام  20املؤرخ يف  21 – 20القانون رقم 

 .قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية

،يتضمن القانون األساسي العام للوظيفة 0220جويلية  21: ااملؤرخ يف 20-20األمر

 .0220جويلية  20:، الصادرة بتاريخ00العمومية ج ر ج ج ،العدد

 :النصوص التنظيمية ب

، 0202مارس  02املوافق ل 2002رجب  00املؤرخ يف  01 -02املرسوم التنفيذي رقم  -2

ومكافحته،ج رج ج،   21 -كوفيديتعلق بتدابري الوقاية من انتشار وابء فريوس كوروان 

 .0202لسنة  21العدد 

، 0202مارس  00ق لاملواف 2002رجب  01املؤرخ يف  12 -02املرسوم التنفيذي رقم  -0

ومكافحته، ج ر ج  21 -كوفيد  حيدد تدابري تكميلية للوقاية من انتشار وابء فريوس كوروان 

 .0202لسنة  20ج، العدد

، 0202يونيو  21املوافق ل 2002شوال  21املؤرخ يف  201 -02املرسوم التنفيذي رقم  -0

ومكافحته، ج ر  21 -كوفيد  املتضمن تعديل نظام الوقاية من انتشار وابء فريوس كوروان 

 .0202لسنة  00ج ج، العدد
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، 0202يونيو  20املوافق ل 202شوال 02املؤرخ يف  211 -02املرسوم التنفيذي رقم  -0

يتضمن تعديل احلجر املنزيل والتدابري املتخذة يف إطار نظام الوقاية من انتشار وابء فريوس  

 .0202لسنة  01 ومكافحته، ج ر ج ج، العدد 21 -كوفيد  كوروان 

، 0202املوافق ليوليو 202ذي القعدة  00املؤرخ يف  201 -02املرسوم التنفيذي رقم   -1

 21 -كوفيد  يتضمن متديد تدابري تعزيز نظام الوقاية من انتشار وابء فريوس كوروان 

 .0202لسنة  02 ومكافحته، ج ر ج ج، العدد

 0202يوليو 01املوافق ل2002ذي احلجة 0املؤرخ يف  021 -02الرسوم التنفيذي رقم  -0

 21 -كوفيد  يتضمن متديد العمل بتدبري تعزيز نظام الوقاية من انتشار وابء فريوس كوروان 

 .0202لسنة  00 ومكافحته، ج ر ج ج، العدد

ديسمرب  02املوافق ل2002مجادى األوىل  20املؤرخ يف  000 -02املرسوم التنفيذي رقم  -1

 -كوفيد  نوان نظام الوقاية من انتشار وابء فريوس كوروان ، يتضمن تدابري إضافية بع0202

21 0202لسنة  22 ومكافحته، ج ر ج ج، العدد. 

جانفي  20املوافق ل 2000مجادى األوىل  02املؤرخ يف  02 -02املرسوم التنفيذي رقم  -0

 21 -كوفيد  ، يتضمن متديد نظام الوقاية من انتشار وابء فريوس كوروان 0202

 .0202لسنة  20 ومكافحته، ج ر ج ج، العدد
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جانفي  02املوافق ل 2000مجادى الثانية  1املؤرخ يف  10 -02املرسوم التنفيذي رقم  -1

كوفيد ، يتضمن متديد تدابري تكييف نظام الوقاية من انتشار وابء فريوس كوروان 0202

21 0202لسنة  21 ومكافحته، ج ر ج ج، العدد. 

فرباير  20املوافق ل  2000رجب  0املؤرخ يف  12 -02رقم املرسوم التنفيذي  -22

كوفيد ، يتضمن ختفيف تدابري تكييف نظام الوقاية من انتشار وابء فريوس كوروان 0202

21 0202لسنة  22 ومكافحته، ج ر ج ج، العدد. 

 : القرارات -ج

غلق  يتضمن ،0202مارس 21عن الوايل، املؤرخني يف الصادر  ، 000/0202القرار رقم  -2

) الفضاءات املستقطبة للجمهور يف إطار التدابري االحرتازية للوقاية من انتشار فريوس كوروان

 (.21-كوفيد 

غلق  ، يتضمن0202مارس  21الصادر عن الوايل، املؤرخ يف ،010/0202القرار رقم  -0

اهلياكل اليت تشهد توافد كبريا يف إطار التدابري االحرتازية، للوقاية من انتشار فريوس كوروان 

 (. 21-كوفيد)

، الصادر عن املديرية العامة للوظيفة 0202مارس  02املؤرخ يف 0202 -000القرار رقم  -0

 وسائل العمومية واإلصالح اإلداري، يتضمن التعليق املؤقت لنشاطات نقل األشخاص عرب

النقل اجلماعي العمومية واخلاصة داخل املدن وبني الوالايت يف إطارالتدابرياالحرتازية للوقاية من 

 .ومكافحته 21كوفيد انتشارفريوس كوروان 
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، الصادر عن املديرية العامة للوظيفة 0202سبتمرب2املؤرخ يف 0202 -0200القرار رقم  -0

 .إجراء العطلة اإلستثنائيةالعمومية واإلصالح اإلداري، يتضمن رفع 

، املتعلق ابلعطل املرضية اخلاصة 0202نوفمرب  02، املؤرخ يف 0202 -2102القرار رقم  -1

 .ومكافحته 21 -كوفيدابإلصابة بفريوس كوروان 

الصادرعن األمني العام عن وزارة التعليم العايل والبحث  0202 -010القراررقم  -0

  تعلق بتدابري الوقاية من انتشار وابء فريوس كوروانامل 0202مارس  00العلمي،املؤرخة يف 

 .ومكافحته 21 -كوفيد

الصادرة عن األمني العام لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي  0202 -2000القراررقم  -1

املتعلقة خبصوص التعمل مع الوضعية اإلدارية للمستخدمني  0202نوفمرب 20املؤرخة يف 

 .ومكافحته 21 -كوفيد  كوروان الذين ثبتت إصابتهم فريوس  

 : املراسالت  -د

الصادرة عن املديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري، يف مارس  101املرسلة رقم  -2

 .املسابقات واالمتحاانت والفحوص املهنية استكمال، املتعلقة آبجال 0202

جويلية  1واإلصالح اإلداري، يف  للوظيفة العمومية يرية العامةداملراسلة الصادرة عن امل -0

 .، املتعلقة بتمديد عهدات اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء وجلان الطعن0202

املراسلة الصادرة عن املديرية العامة للوظيفة اإلدارية واإلصالح اإلداري، املتعلقة بتدابري الوقاية  -0

 . 21 -كوفيداملرتبطة بفريوس كوروان 
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 :التعليمات  -ه

، الصادرة عن املديرية العامة للوظيفة العمومية 0202جوان  20املؤرخة يف  20تعليمة رقم ال -2

واإلصالح اإلداري، املتعلقة بكيفيات تطبيق رفع العطلة اإلستثنائية مدفوعة األجر للمؤسسات 

 .واإلدارات العمومية

للوظيفة واإلصالح ، الصادرة عن املديرة العامة 0202جوان  02املؤرخة يف  20التعليمة رقم  -0

 20اإلداري، املتضمنة تعديل بعض أحكام التعليمة رقم 

 :املواقع اإللكرتونية -و

-www.politics،02/20/0221: على املوقع عمار بوحوش، مفهوم الوظيفة العامة  -2

dz.com 

للعاملني يف اجملال التوعوي يف  21كوفيد الدليل اإلرشادي للوقاية من مرض فريوس كوروان -0

 : على املوقع.21،20اجملتمع، ص

file:///C:/Users/LENOVO%202019/Desktop/Coronavirus%

20Training%20Guide%20HR%20Printable.pdf 

 :كيف نفرق بني أعراض كوروان واألمراض املومسية، اسطنبول، من املوقع   -0

20/20/0202: /  w .w.w.aa.com.tr/ar/18038أفريل 20: ، اتريخ الزايرة

0202. 

file:///C:/Users/LENOVO%202019/Desktop/Coronavirus%20Training%20Guide%20HR%20Printable.pdf
file:///C:/Users/LENOVO%202019/Desktop/Coronavirus%20Training%20Guide%20HR%20Printable.pdf
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 22:21، 0202مارس  21أمحد الفاضل، الكوروان بني الظروف الطارئة والقوة القاهرة،  -0

، https/www.alarabiya.net/amp/politics: صباحا، على املوقع اإللكرتوين

 .0202أفريل 22: اتريخ الزايرة

 22أبو ظيب، –مالفرق بني أعراض اإلنفلونزا وفريوس كوروان اجلديد، سكاي نيوز عربية  -1

: ،على املوقع0202مارس

http/s//w.w.w.google.com/amp/s/w.w.w.skynewsaraia.com

 .0202أفريل 20: ، اتريخ الزايرة

منوذجا، " 21 -كوفيد"فريوس : القوة القاهرة وأثرها على التشريع والقضاء: عبد الرشيد طيب -0

، www.elhiwardz.com/opinions/17213:   ، على املوقع 0202يونيو20

 .0202أفريل 22: اتريخ الزايرة

ن، إجبار احلوامل واللوايت  يتكفلن برتبية أطفال على االستفادة حبيبة حممودي، النهار أونالي -1

: على املوقع ،20/0202/ 00ممنوع، .... من العطلة السنوية 

w.w.w.ennahar.online.Com 

، على 0202يونيو00الشروق أونالين، ماقرره الوظيف العمومي خبصوص العطلة االستثنائية، -0

 w.w.w.google.com/amp/s/www.echoroukonline.com :املوقع

http://www.elhiwardz.com/opinions/17213
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مقيمي رمية، مدى أتثري جائحة فريوس كوروان املستجد على مبدأ استمرارية املرفق العام يف  -1

: لزايرة، اتريخ ا www.asjb.cerist.dz/en/article/144318: اجلزائر، على املوقع

 .0202ماي  02

إذاعة اجلزائر، تراخيص التنقل اإلستثنائية تبقى صاحلة وسارية املفعول، على املوقع  -22

 00: ، اتريخ الزايرةwww.radioalgerie.dz/1/09/2020 .16:10:  اإللكرتوين

 .0202فيفري 

اجلزائر، الوظيفة العمومية متنع إجبار احلوامل على االستفادة من العطلة السنوية، ألرتا، -22

 ، 0202يونيو  00

فيفري 00: ، اتريخ الزايرة/ultraalgeria.ultrasawt.com: على املوقع االلكرتوين

0202. 

: املوقع االلكرتوين -20

.www.hrw.org/ar/news/2020/03/19/309654 األبعاد احلقيقية ،

 .د 0202،22:00مارس21لفريوس كوروان املستجد،لالستجابة 

 :املراجع: اثنيا

 .الكتب: أ

النور خليفة، وداعة هللا، عماد الدين حسن مصطفى، تنظيم وإدارة الوظيفة العامة يف الوطن  -

 .0220العريب، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية حبوث ودراسات، مصر، 

http://www.asjb.cerist.dz/en/article/144318
http://www.hrw.org/ar/news/2020/03/19/309654
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بدون رقم  العام للوظيفة العمومية، دار اهلدى،دمان ذبيح عاشور، شرح القانون األساسي  -

 .0222الطبعة، اجلزائر، 

هامشي خريف، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات اجلزائرية وبعض التجارب األجنبية، دار  -

 هومه، بدون رقم الطبعة، اجلزائر، 

، 0رقم ، دار الثقافة، الطبعة الكتاب الثايندمحم علي اخلاليلة، القانون اإلداري  -

 .0221األردن،

عبد العزيز عبد املنعم خليفة،املسؤولية التأديبية يف الوظيفة العامة، رمي للنشر والتوزيع، الطبعة  -

 .0222،لبنان،2رقم 

  .الرسائل اجلامعية:ب

 : األطروحات -2

، أطروحة يف القانون دراسة مقارنةدمحم األحسن، النظام القانوين للتأديب يف الوظيفة العامة  -

 .0221العام، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 

 .املذكرات -0

بن فرحات موالي حلسن، إدارة الكفاءات ودورها يف عصرنة الوظيفة العمومية يف اجلزائر،  -

مذكرة املاجستري يف العلوم القانونية، قانون إداري وإدارة عامة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، 

 .0222/0220السنة اجلامعية  قسم احلقوق، جامعة احلاج خلضر ابتنة،

 .املقاالت:ج
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، 0202وتداعياهتا على أهداف التنمية املستدمة 21 -يدري، جائحة كوروان كوفيدطارق الدر  -

 .0202نشرية األلكسو العاملية، العدد الثاين، يونيو

، 0202لتداعيات جائحة كوروان لعام رؤى حتليلية ونقدية ... سوزان عابد، تداعيات اجلائحة -

 .0202مكتبة اإلسكندرية، مصر، 

ماي  1مسر أشرف، مامدى فاعلية احلجر الصحي والتدابري الوقائية يف مواجهة جائحة كوروان، -

0202. 

النساء، كوروان وتداعياته االجتماعية على غسان صلييب، مىن عزت،إقبال بن موسى، فريوس   -

 .نس ولبنان، مؤسسة فريدريش ايربتر وتو إدارة األزمة يف كل من مص

، والسيطرة عليه يف املدارس 21-رسائل وأنشطة رئيسية للوقاية من مرض كوفيد اليسا بيندير،  -

 .0202مارس  ،منظمة اليونيسيف

 .التاجمل:د

من فريوس وأثرها على احلق يف العمل من بني  21-، تدابري الوقاية من كوفيد العالواين نذير -

حة الوابء ومتطلبات املشروعية يف تصرفات اإلدارة، اجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم ضرورة مكاف

 :، مأخوذة من املوقع01/20/0202 ،20العدد السياسية،

Scholal.google.com 
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دمحم الغريب، بالل صنديد، التكييف القانوين للجائحة الكورونية على الثوابت الدستورية والدولية  -

واملبادئ القانونية املستقرة بني صالبة املسلمات ومرونة االعتبارات، دراسة مقارنة، جملة كلية 

   0202، يونيو0ملحق خاص، العدد -القانون الكويتية العاملية لسنة الثامنة

 :نني األجنبيةالقوا

، يتعلق حبالة الطوارئ 0202مارس00، الصادر يف 0202 – 012القانون الفرنسي رقم 

 .21ملواجهة فريوس كوروان كوفيد 
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 فهرس املوضوعات



 فهرس املوضوعات
 

 

 :فهرس املوضوعات
 الصفحة العنوان

  إهداء 
  شكر وعرفان

  امللخص
  قائمة املختصرات

 أ املقدمة
 22 العامة وجائحة كورواناإلطار املفاهيمي للوظيفة : الفصل األول
 22 مفهوم الوظيفة العمومية واملوظف العام: املبحث األول
 22 مفهوم الوظيفة العمومية: املطلب األول

 20 -22 تعريف الوظيفة العمومية: الفرع األول
 20 أمهية الوظيفة العمومية: الفرع الثاين

 21 -20 طبيعة الوظيفة العمومية: الفرع الثالث
 21 مفهوم املوظف العام: الثاين املطلب

 21 -21 التعريف الفقهي والقضائي للموظف العام: الفرع األول
 20 -21 تعريف املوظف العام يف التشريع اجلزائري: الفرع الثاين

 20 شروط اكتساب صفة املوظف العام: الفرع الثالث
 21 مفهوم جائحة كوروان: املبحث الثاين
 22 -21 جائحة كوروانبداية : املطلب األول

 20-22 تعريف فريوس كووران: الفرع األول
 20 كيفية انتشار فريوس كوروان: الفرع الثاين

 20-20 التفرقة بني فريوس كوروان وما شاهبه من مصطلحات: الفرع الثالث
 20 التكييف القانوين جلائحة كوروان: املطلب الثاين
 21 تعريف القوة القاهرة: الفرع األول
 21-20 التكييف القانوين جلائحة كوروان يف التشريع املقارن: الفرع الثاين

 02-21 التكييف القانوين جلائحة كوروان يف التشريع اجلزائري: الفرع الثالث
التدابري الوقائية ملكافحة جائحة كوروان وأتثريها على تنظيم وسري : الفصل الثاين

 .العمل بقطاع الوظيفة العامة
00 



 فهرس املوضوعات
 

 

 00-00 التدابري الوقائية ملكافحة جائحة كوروان: املبحث األول
 00 التشريعات العامة للوقاية من جائحة كوروان: املطلب األول

 00-00  01-02مرسوم احلجر املنزيل الكلي رقم : الفرع األول
 00-00 مراسيم احلجر اجلزئي : الفرع الثاين

 00-00 ة جائحة كوروان يف قطاع الوظيفة العامةالتشريعات اخلاصة ملكافح: املطلب الثاين
 01-00  20التعليمة رقم : الفرع األول
 00-01 20التعليمة رقم : الفرع الثاين

 00 أتثري جائحة كوروان على تنظيم وسري العمل بقطاع الوظيفة العامة: املبحث الثاين
وسري العمل بقطاع  التأثري غري املباشر جلائحة كوروان على تنظيم: املطلب األول
 الوظيفة العامة

01 

 02-01 احلجر الكلي واحلجر اجلزئي: الفرع األول
 00-02 منع حركة التنقل: الفرع الثاين

التأثري املباشر جلائحة كوروان على تنظيم وسري العمل بقطاع : املطلب الثاين
 الوظيفة العامة

00 

 01-00 ابلنسبة لعمل املرافق العامة: الفرع األول
 00-01 ابلنسبة للموظفني: الفرع الثاين

 10-12 اخلامتة 
 00-10 قائمة املصادر واملراجع

 01 املالحق
  فهرس املوضوعات

 


