الثﻼثاء  ٢٩رجب عام  ١٤٤١هـ
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طبع واﻻشتراك

موريطانيا

اﳌطبعة الّرسمّية
حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة

سنة

سنة

ية...........................
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس 021.54.35.12

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50اﳉزائر

الهاتف  021.54.35.06 :إﱃ 09
021.65.64.63

Télex : 65 180 IMPOF DZ
تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 68 KG
حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 12

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.
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اﳌلحق الثاني
استم ـارة طـ ـ ـل ـب اﻻلت ـزام
بالتكفـ ـ ـل بال ـ ـ ـوﻻدة
هيئة الضمان اﻻجتماعي.................................................................................................................................................... :
الوكالة.................................................................................................................................................................................. :
التعريـ ـ ـف بالشخ ـ ـ ـص اﳌستفيـ ـ ـ ـد
من له )ها( اجتماعيا
اﳌؤ ّ
اللقب ................................................................................................................................................................................:
اﻻسم..................................................................................................................................................................................
رقم الضمان اﻻجتماعي ....................................................................................................................................................:
العنوان .............................................................................................................................................................................:
الزوج اﳌستفيد
اﻻسم ................................................................................................................................................................................:
اللقب ................................................................................................................................................................................:
تاريخ اﳌيﻼد ....................................................................................................................................................................:
تصري ـ ـ ـ ـح اﳌؤم ـ ـ ـ ـن له )ها( اجتماعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
أنا اﳌوّقع أسفله ،السيد ،السيدة ،أصّرح أنني اخترت العيادة اﳌعرفة أدناه :
وﻻدتي اﳌقررة يوم.......................................................................................................................................................
الوﻻدة اﳋاصة بزوجتي اﳌقّررة يوم...........................................................................................................................
التاريخ والتوقيع
التعريف باﳌؤسس ـ ـ ـ ـ ـة اﻻستشفائية اﳋاص ـ ـ ـ ـة التي ﰎ اختي ـ ـ ـارها
التسمية .......................................................................................................................................................................... :
العنوان..............................................................................................................................................................................:
اسم ولقب اﳌمثل القانوني...............................................................................................................................................
أنا اﳌوّقع أسفله ،ألتزم بالتكّفل بالسيدة...........................................................عﲆ مستوى مؤسستنا من أجل الوﻻدة
اﳌقررة يوم.......................................................................................................................................................................
التاريخ والتوقيع واﳋتم
مرسوم تنفيذي رقم  70-٢0مؤّرخ ﰲ  ٢٩رجب عام ١٤٤١
اﳌ ـ ـ ـوافـ ـ ـق  ٢٤م ـ ـ ـارس س ـ ـ ـن ـ ـة  ،٢0٢0يـ ـ ـح ـ ـدد تدابير
تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا
)كوفيد  (١٩ -ومكافحته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بنـ ـ ـاء ع ـ ـ ـﲆ الدس ـ ـتور ،ﻻ سـ ـّيما الـ ـ ـم ـ ـادتـ ـ ـان  ٤– ٩٩و١٤٣
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ١٥٦-٦٦الـمؤّرخ ﰲ  ١8صفر عام
 ١٣8٦اﳌـ ـ ـواف ـ ـ ـق  8ي ـ ـ ـونـ ـ ـي ـ ـو س ـ ـ ـنة  ١٩٦٦والـمـ ـتـ ـضـ ـمن قـ ـانون
العقوبات ،الـمعّدل والـمتّمم،

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠7-88الـمؤّرخ ﰲ  7جمادى
الثانية عام  ١٤٠8الـموافق  2٦جانفي سنة  ١٩88والـمتعلق
بالوقاية الصحية واﻷمن وطب العمل،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٦-٩8الـمؤّرخ ﰲ  ٣ربيع اﻷول
عام  ١٤١٩الـموافق  27يونيو سنة  ١٩٩8الذي يحدد القواعد
العامة الـمتعلقة بالطيران الـمدني ،الـمعدل والـمتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٣-٠١الـمؤّرخ ﰲ  ١7جمادى
اﻷوﱃ ع ـ ـام  ١٤22الـمـ ـ ـوافق  7غـ ـ ـ ـشت س ـ ـ ـنة  2٠٠١والـمت ـ ـض ـمن
توجيه النقل البري وتنظيمه ،الـمعدل والـمتمم،
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– وﲟ ـ ـقتضى القـ ـ ـانون رقم  ٠8-٠٤الـم ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  27جمادى

اﳌاّدة  : 3يمكن أن يكون اﳊجر الـمنزﱄ كليا أو جزئيا،

الثانية عام  ١٤2٥الـموافق  ١٤غشت سنة  2٠٠٤والـمتعلق

ولفترات محددة ،حسب الوضعية الوبائية للوﻻية و/أو البلدية

بشروط ﳑارسة اﻷنشطة التجارية ،الـمعدل والـمتمم،

الـمعنية.

– وﲟ ـ ـ ـقـ ـ ـتضى اﻷمـ ـ ـ ـر رق ـ ـ ـم  ٠٣-٠٦ال ـ ـ ـم ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  ١٩ج ـمادى

اﳌاّدة  : ٤يتمثل اﳊجر الـمنزﱄ الكﲇ ﰲ إلزام اﻷشخاص

الثانية عام  ١٤27الـموافق  ١٥يوليو سنة  2٠٠٦والـمتضمن

بعدم مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم ،خﻼل الفترة الـمعنية،

القانون اﻷساسي العام للوظيفة العمومية،

ما عدا ﰲ اﳊاﻻت الـمنصوص عليها ﰲ هذا الـمرسوم.

– وﲟقتضى القانون رقم  ١٠-١١الـمؤّرخ ﰲ  2٠رجب عام
 ١٤٣2الـموافق  22يونيو سنة  2٠١١والـمتعلق بالبلدية،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠7-١2الـمؤّرخ ﰲ  28ربيع اﻷول
ع ـ ـ ـام  ١٤٣٣الـم ـ ـوافـ ـ ـق  2١ف ـ ـ ـبـ ـراي ـر سـ ـ ـن ـة  2٠١2والـم ـتعلق
بالوﻻية،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١١-١8الـمؤّرخ ﰲ  ١١شّوال عام
 ١٤٣٩الـموافق  2يوليو سنة  2٠١8و الـمتعلق بالصحة،
– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي رقم  2٩٣-١٣اﳌؤّرخ ﰲ
 2٦رمضان عام  ١٤٣٤اﳌوافق  ٤غشت سنة  2٠١٣والـمتضمن
نشر اللوائح الصحية الدولية ) ،(2٠٠٥الـمعتمدة بجنيف
بتاريخ  2٣مايو سنة ،2٠٠٥
– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي رقم  ٣7٠-١٩الـمؤّرخ ﰲ
أول جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١الـموافق  28ديسمبر سنة 2٠١٩
والـمتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي رقم  ٠١-2٠الـمؤّرخ ﰲ ٦
جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١الـموافق  2جانفي سنة  2٠2٠والـمتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

ويتمثل اﳊجر اﳌنزﱄ اﳉزئي ﰲ إلزام اﻷشخاص بعدم
مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم خﻼل الفترة و/أو الفترات
الزمنية الـمقررة من طرف السلطات العمومية.
اﳌاّدة  : ٥ﲤ ـ ـنع ح ـ ـ ـركة اﻷشخ ـ ـاص خ ـ ـﻼل فـترات اﳊجر،
من ونحو الوﻻية أو البلدية الـمعنية وكذا داخل هذه الـمناطق،
ما عدا ﰲ اﳊاﻻت الـمحددة ﲟوجب هذا الـمرسوم.
اﳌاّدة  : ٦ﰲ ظل احترام تدابير الوقاية من انتشار وباء
فـ ـيـ ـروس ك ـ ـ ـورونـ ـ ـا )كوفيد  (١٩ -الـ ـ ـتـ ـي ات ـ ـخ ـ ـذتـ ـها السلطات
الصحية ،يمكن الترخيص لﻸشخاص بالتنقل ،عﲆ سبيل
اﻻستثناء ،للدواعي اﻵتية :
– لقضاء احتياجات التموين من الـمتاجر الـمرخص لها،
– لقضاء احتياجات التموين بجوار الـمنزل،
– لضرورات العﻼج الـملحة،
– لـممارسة نشاط مهني مرخص به.
ﲢدد كيفيات تسليم الرخصة من طرف اللجنة الوﻻئية
الـمكلفة بتنسيق النشاط القطاعي للوقاية من وباء فيروس

– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  ٦٩-2٠الـمؤّرخ ﰲ 2٦

كورونا )كوفيد  ،(١٩ -ومكافحته ،اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  7أدناه.

رجب عـ ـ ـ ـام  ١٤٤١الـم ـوافـق  2١م ـ ـارس سنـ ـة  2٠2٠واﳌتعلق

يرخص لهذه اللجنة بتكييف التدابير الـمتخذة ،واتخاذ

بتـ ـداب ـ ـيـر ال ـوق ـايـ ـ ـة م ـ ـ ـ ـن ان ـ ـ ـت ـ ـشـ ـ ـار وبـ ـ ـاء فـ ـ ـيـ ـروس كـ ـورونـا

تدابير إضافية للوقاية من انتشار الوباء ومكافحته ،وفق

)كوفيد  (١٩ -ومكافحته،

خصوصيات الوﻻية وتطور الوضع الصحي.

يرسم ما يأتي :

اﳌاّدة  : 7ت ن ش أ ﳉ ن ة و ﻻ ئ ي ة م ك ل ف ة ب ت ن س ي ق ا ل ن ش ا ط
القطاعي للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد ،(١٩ -

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :ي ه د ف ه ذ ا ا ل ـ م ر س و م إ ﱃ ﲢديد تدابير
ت ـكـ ـم ـيـل ـية لل ـ ـوق ـاي ـ ـة مـ ـن انـ ـتـ ـش ـ ـ ـار وبـ ـاء فـ ـيـ ـروس كـ ـورونا

ومكافحته .وتتشكل هذه اللجنة التي يرأسها واﱄ الوﻻية

)كوفيد  (١٩ -ومكافحته.

الـمختص إقليميا ،من :

ترمي هذه التدابير التكميلية إﱃ وضع أنظمة للحجر،

– ﳑثﲇ مصالح اﻷمن،

وت ـق ـي ـي ـد اﳊ ـركـ ـة ،وت ـ ـأطـ ـي ـ ـر اﻷن ـ ـ ـ ـش ـط ـة ال ـتج ـارية وﲤ ـوي ـن

– النائب العام،

الـمواطنﲔ ،وقواعد التباعد وكذا كيفيات تعبئة الـمواطنﲔ

– رئيس الـمجلس الشعبي الوﻻئي،

ﳌساه ـم ـت ـه ـم ﰲ اﳉه ـد ال ـوط ـني ل ـل ـوق ـاي ـة م ـن ان ـتشار وبـاء

– رئيس اﳌجلس الشعبي البلدي لـمقر الوﻻية.

فيروس كورونا )كوفيد  (١٩ -ومكافحته.

اﳌاّدة  : ٨تكلف مصالح الدرك الوطني ومصالح اﻷمن

اﳌاّدة  : ٢يقام ﰲ الوﻻيات و /أو البلديات الـمصرح بها
من قبل السلطة الصحية الوطنية كبؤر لوباء وباء فيروس

الـمكلفة بتنسيق النشاط القطاعي للوقاية من وباء فيروس

كورونا )كوفيد  ،(١٩ -نظام اﳊجر الـمنزﱄ.

كورونا )كوفيد  (١٩ -ومكافحته ،الـمذكورة أعﻼه.

يخص اﳊجر الـمنزﱄ كل شخص متواجد ﰲ إقليم الوﻻية
و /أو البلدية الـمعنية.
يقرر هذا اﳊجر من قبل الوزير اﻷول.

الوطني ،الـمختصة إقليميا ،بتنفيذ قرارات اللجنة الوﻻئية

اﳌاّدة  : ٩يطبق حجر كامل عﲆ وﻻية البليدة لـمدة ١٠
أيام قابلة للتجديد.
يمكن أن يمتد هذا اﻹجراء إﱃ وﻻيات أخرى ،عند اﻻقتضاء.
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يرخص بتنقﻼت اﻷشخاص الضرورية لـممارسة اﻷنشطة
الـمنصوص عليها ﰲ الـمادة  ١١أدناه.
اﳌاّدة  : ١0يطبق عﲆ وﻻية اﳉزائر ،حجر جزئي من
الساعة السابعة مساء إﱃ غاية الساعة السابعة من صباح
الغد.
يطبق هذا اﻹجراء لـمدة  ١٠أيام قابلة للتجديد ،ويمكن أن
يمتد إﱃ وﻻيات أخرى ،عند اﻻقتضاء.
يمنع ،خﻼل هذه الفترة ،كل ﲡمع ﻷكثر من شخصﲔ ).(2
اﳌاّدة  : ١١ﲤ ـ ـتـ ـد إج ـ ـ ـراءات الـ ـغ ـ ـلـ ـق اﳌـ ـنـ ـصوص عليها ﰲ
الـمادة  ٥من الـمرسوم التنفيذي رقم  ٦٩–2٠الـمؤرخ ﰲ 2٦
رجب عام  ١٤٤١اﳌوافق  2١مارس سنة  2٠2٠والـمذكور
أعﻼه ،إﱃ كافة التراب الوطني.
كما يعني إجراء الغلق جميع أنشطة التجارة بالتجزئة،
باستثناء تلك التي تضمن ﲤوين السكان بالـمواد :
– الغذائية )الـمخابز ،الـملبنات ،محﻼت البقالة ،اﳋضر
والفواكه ،اللحوم(،
– الصيانة والتنظيف،
– الصيدﻻنية وشبه الصيدﻻنية.
يـ ـ ـرخـ ـ ـص للب ـ ـاع ـ ـة الـم ـ ـتج ـ ـولﲔ للم ـ ـ ـواد الغ ـذائية ﲟمارسة
نشاطهم بالـمناوبة عﲆ اﻷحياء ،مع احترام تدابير التباعد
التي ينص عليها هذا الـمرسوم.
اﳌاّدة  : ١٢يجب أن يتم اﻹبقاء عﲆ اﻷنشطة الـمستثناة
من تطبيق إجراء الغلق الـمذكور ﰲ الـمادة  ١١أعﻼه ،عﲆ
مدى الفترة الـمعنية.
تلزم الـمؤسسات وقطاعات النشاط التي تضمن اﳋدمات
العمومية اﻷساسية ،وﻻ سيما ﰲ مجال النظافة العمومية،
والت ـ ـزوي ـ ـد بالـ ـ ـماء والك ـ ـهرباء والغاز والـمواصﻼت السلكية
والﻼسلكية ،والوكاﻻت البريدية والبنوك وشركات التأمﲔ،
بالبقاء ﰲ نشاطاتها.
ﻼ من :
كما يخص واجب اﻹبقاء عﲆ النشاط ك ّ
– اﳌؤسسات اﳋاصة للصحة ،ﲟا فيها العيادات الطبية،
ومخابر التحاليل ومراكز التصوير الطبي،
– اﻷنشطة الـمرتبطة بالـمنتجات الصيدﻻنية واﳌستلزمات
الطبية،
– مؤسسات توزيع الوقود والـمواد الطاقوية،
– اﻷنشطة التي تكتسي طابعا حيويا ،ﲟا فيها أسواق
اﳉملة.
اﳌاّدة ُ : ١3يعﱡد احترام التباعد اﻷمني ﲟتر واحد ،عﲆ
اﻷقل ،بﲔ شخصﲔ ،ﲟثابة اﻹجراء الوقائي الـملزم.
تلزم كل إدارة أو مؤسسة تستقبل اﳉمهور ،باتخاذ كل
الترتيبات الضرورية لتطبيق هذا اﻹجراء وفرض احترامه
بكل الوسائل ،ﲟا ﰲ ذلك اﻻستعانة بالقوة العمومية.
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يطبق إجراء احترام التباعد اﻷمني هذا ،إجباريا ،عﲆ كل
النشاطات غير اﳌعنية بالغلق.
كما يلزم جميع اﻷعوان العموميﲔ الـمؤهلﲔ بالسهر عﲆ
فرض التقيد الصارم بإجراءات التباعد.
اﳌاّدة  : ١٤ﲤتد التدابير الـمنصوص عليها ﰲ الـمادة ٣
من الـمرسوم التنفيذي رقم  ٦٩-2٠الـمؤّرخ ﰲ  2٦رجب عام
 ١٤٤١اﳌوافق  2١مارس سنة  2٠2٠والـمذكور أعﻼه ،الـمتعلقة
بتعليق نشاط وسائل نقل اﻷشخاص ،إﱃ سيارات اﻷجرة.
اﳌاّدة  : ١٥ﲤتد التدابير الـمنصوص عليها ﰲ الـمادة ٦
من الـمرسوم التنفيذي رقم  ٦٩-2٠الـمؤّرخ ﰲ  2٦رجب عام
 ١٤٤١اﳌوافق  2١مارس سنة  2٠2٠والـمذكور أعﻼه ،الـمتعلقة
بوضع  ،%٥٠عﲆ اﻷقل ،من مستخدمي الـمؤسسات واﻹدارات
العمومية ،إﱃ القطاع اﻻقتصادي العمومي واﳋاص.
اﳌاّدة  : ١٦ﲢ ـ ـدد كـ ـ ـيفـ ـ ـيات ت ـ ـع ـ ـ ـويض اﻷض ـرار الـمحتملة
الناجمة عن التدابير الوقائية ،ﲟوجب نص خاص.
اﳌاّدة  : ١7دون ال ـ ـ ـم ـ ـس ـ ـاس ب ـ ـالـ ـ ـ ـمـ ـتابعات اﳉ ـزائية التي
ي ـ ـنص عـ ـ ـل ـ ـيها الق ـ ـ ـانون ،ي ـ ـتعـ ـ ـرض كـ ـ ـل مـ ـخـ ـالف ﻷح ـ ـكـ ـام هذا
الـمرسوم ،إﱃ العقوبات اﻹدارية للسحب الفوري والنهائي
للسندات القانونية اﳋاصة ﲟمارسة النشاط.
كل شخص ينتهك تدابير اﳊجر وقواعد التباعد والوقاية
وأحكام هذا الـمرسوم ،يقع ﲢت طائلة العقوبات الـمنصوص
عليها ﰲ قانون العقوبات.
اﳌاّدة  : ١٨يجب عﲆ السلطات الـمعنية عﲆ الـمستوى
الـمـ ـ ـركـ ـ ـزي والـمحﲇ ،أن تـ ـ ـق ـ ـوم ب ـ ـإحـ ـ ـصاء ج ـ ـمـ ـيـ ـع الـمـ ـ ـوارد
البشرية والـمادية العمومية واﳋاصة التي يتعّين تعبئتها
ﰲ أي ﳊظة للتصدي للوباء.
يجب أن تكون هذه الـموارد عﲆ استعداد لﻼستعانة بها،
عﲆ عجل ،حسب اﳊاجيات الـمعبر عنها.
ت ـ ـلزم مـ ـ ـؤس ـ ـسات الص ـ ـحة الع ـ ـموم ـ ـيـ ـة ب ـفتح قوائم لفائدة
الـمتطوعﲔ أو الـمحسنﲔ الذين يرغبون ﰲ تسجيل أنفسهم،
ﲟا ﰲ ذلك اﻷطباء اﳋواص وكل مستخدم طبي وشبه طبي،
وﲢ ـ ـيـ ـيـ ـنهـ ـا يـ ـومـ ـيا ،م ـ ـن أج ـ ـل مـ ـواجـ ـهـة تطور وباء فيروس
كورونا )كوفيد .(١٩ -
اﳌاّدة  : ١٩تنظم اﻷعمال التطوعية التي تأتي لدعم جهود
السلطات العمومية وتؤطر من قبل اللجنة الوﻻئية الـمذكورة
ﰲ الـمادة  7أعﻼه.
اﳌاّدة  : ٢0يـ ـ ـنش ـ ـر ه ـ ـ ـذا اﳌ ـ ـرس ـ ـوم ﰲ اﳉ ـريـدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية .
رر باﳉزائر ﰲ  2٩رجب عام  ١٤٤١اﳌوافق  2٤مارس
ح ّ
سنة .2٠2٠
عبد العزيز جراد

