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تدابري الوقاية حلماية الصحة العمومية من وباء كوفيد91-

عطاب يونس

الملخص:
إن للصحة العمومية أمهية كبرية فهي جزء من النظام العام لكل دولة وجمتمع ،جيب االهتمام هبا وتوفري كل
آليات احلماية والوقاية ،ملواجهة كل ما يهددها ،كوباء كورونا (كوفيد )01-الذي تفشى يف معظم دول
العامل ،واليت بدأت يف اختاذ إجراءات وقائية بشكل متفاوت ،مما كلفها خسائر بشرية ومادية نتيجة التدخل
املتأخر.
واجلزائر على غرار باقي الدول بدأت يف اختاذ إجراءات للحد من االنتشار هذا الوباء ،حيث اتضحت
أمهية االهتمام باجلانب الصحي الذي أمهلته اجلزائر تقريبا ومل تعطي أمهية جملال البحث والتطوير يف جمال الصحة،
ويف هذا املقال سيتم التطرق إىل هذه اإلجراءات وفعاليتها أمام هذا الوباء وتأثريه على العامل ،بعد التطرق إىل
مفهومه وأسباب ظهوره.
الكلمات المفتاحية:الصحة العمومية;منظمة الصحة العاملية;مرض فريوس كورونا ;9102احلجرالصحياملنزيل.
Abstract:
Public healthis of great importance, as itis part of the general system of
every country and society, which must betaken care of and provide all
mechanisms of protection and prevention,To face all thatthreatensit, like the
Corona (Covid-19) epidemicthat has spread in most of the countries of the
world,
and
whichhadstarted
to
takepreventivemeasuresunevenly,
whichcostthemhuman and materiallosses as a result of the late intervention.
Algeria, like other countries, startedtakingmeasures to limit the spread of
thisepidemic, as the importance of caring for the health aspect, which Algeria
almostneglected, did not appear, norwasitgiven importance to the field of
research and development in the field of health, In this article,
thesemeasureswillbeaddressed and theireffectiveness in front of thisepidemic
and its impact on the world, afterdealingwithits concept and the reasons for
itsemergence.
; Keywords:Public health;World HealthOrganization ;Corona virus disease 2019
Home quarantine

مق ّدمة:

إن للنظام العام دالالت ختتلف باختالف النظم واجملتمعات،ويراد بتسمية النظام بـ "العام" إمنا يراد به اأن
سلطات الضبط متارس اختصاصها جتاه جمموعة السكان الجتاه فرد أوأفراد معينني بالذات ،ولذلك قيل النظام
العام واألمن العام والصحة العامة والسكينة العامة .
عرف الفقه النظام العام بأنه حالة مادية أومعنوية جملتمع منظم ،فهو األفكار األساسية للقانون
وقد ّ
واجملتمع"،أوهو جمموع املصاحل األساسية اليت يقوم عليها اجملتمع سواء كانت سياسية أو اجتماعية أواقتصادية"،
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فالنظام العام فكرةنسبيةومرنةالميك حنصرها يف حيّز معني فهو خيضع لتطور مستمر ،تتسع دائرته وتضيق تبعا
الختالف البالدوالختالف درجة التطور فيها ،ومن مث الميكن وضع قواعد ثابتة لتحديد معىن هذا النظام حتديدا
ميكن تطبيقه يف كل زمان ومكان .
كما أن النظام العام يتكون من عناصر،أمهها مايعرف بالعناصر التقليدية أوالكالسيكية،وهي األمن
والصحةوالسكينةالعمومية،إضافة على عناصر حديثة ،لكن ما يهم يف هذا البحث هو الصحة العمومية اليت تعترب
أحد ركائز النظام العام ،وهلا أمهيةكبرية ودور يف صيانة النظام العام ،وهو ماتأكد بعد انتشار وباء كوفيد02-
أوفريوس كورونا الذي اجتاح العامل،وما خلفه من هتديد للنظام العام وعطل مظاهر احلياة يف العامل.
ويهدف هذا املقال إىل توضيح مفهوم الصحة وكذا مفهوم وباء كوفيد 02-وأهم اإلجراءات الوقائية اليت
اعتمدهتا الدول واجلزائر على وجه اخلصوص للحد من انتشار هذا الوباء ،وتداعيات تفشيه وآثاره على مجيع
القطاعات والنشاطات.
ويف هذا البحث سيتم التطرق إىل تدابري الوقاية حلماية األفراد من خطر هذا الوباء يف اجلزائر بعد التطرق
إىل تداعيته على املستوى العاملي،وأهم الوسائل والتدابري املتخذة ملواجهته ،وعليه يطرح اإلشكال التايل :مامدى
جناعة التدابري الوقائية حلماية الصحةالعمومية من وباءكوفيد 02-يف اجلزائر والعامل؟
المبحث األول :حمايةالصحةالعمومية من وباءكوفيد91-
املطلب األول :تعريف الصحة العمومية
املطلب الثاين :مفهوم فريوس كورونا (كوفيد)02-
المبحث الثاني :ظهور وباء كوفيد 91-وتداعياته العالمية

املطلب األول :أسباب ظهور وباءكوفيد02-

املطلب الثاين :تداعيات تفشي وباءكوفيد02-
المبحثالثالث :التدابير الوقائية المتخذة لحماية الصحة العمومية من وباء كوفيد 91-في الجزائر
املطلب األول :صالحيات سلطات الضبط اإلداري يف محاية الصحة العمومية
املطلب الثاين :أهم التدابري الوقائية ملكافحة وباءكوفيد02-
المبحث

األول:

انتشر وباء كوفيد 02-بشكل سريع يف معظم دول العام ،وأصبح يشكل خطرا على الصحة العمومية،

اليت تعترب عنصرا من عناصر النظام العام ،اليت يهدف الضبط اإلداري 1حلمايتها ،لذا يقع على عاتق الدول القيام
باختاذ تدابري وقائية للحد من انتشار هذا الوباء ،حيث سيتم التطرق إىل مفهوم هذا الوباء ،وقبل ذلك مفهوم
الصحة العمومية.
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أوال :تعريف الصحة العمومية

ويقصد هبا اختاذ اإلجراءات والتدابري اليت تكفل احملافظة على صحة املواطنني 2،والوقاية من اإلصابة
باألمراض املعدية واألوبئة ومنع انتشارها ،وذلك باحملافظة على نظافة األماكن العامة والتأكد من توفر الشروط
3
الصحية يف املصانع واملطاعم وسالمة مياه الشرب واملواد الغذائية.

ومل يقم املشرع اجلزائر بوضع تعريف للصحة العمومية ،وإمنا ذكرها فقط كعنصر من النظام العام ،فتارة يتم
استعمال مصطلح "الصحة" وتارة "النظافة" 4وتارة أخرى "النقاوة" ،حسب املادة  88مطة  19من قانون
البلدية ،واملادة  10من املرسوم التنفيذي املتضمن إنشاء سلك احلرس البلدي ،واملادتني  10و 10من املرسوم
املتعلق بصالحي ات رئيس اجمللس الشعيب البلدي فيما خيص الطرق والنقاوة والطمأنينة العمومية ،لذا جيب النص
على مصطلح ثابت لتجنب اخللط ،وللتدقيق يف العناصر املكونة للنظام العام.
عرف احلماية يف الصحة وكذا الوقاية يف
كما أن القانون املتعلق بالصحة ،مل ِّ
يعرف الصحة العمومية ،لكنه ّ
عرف محاية الصحة بأهنا ":كل
الصحة باعتبارمها جمالني رئيسيني لتكريس محاية قانونية للصحة العمومية ،حيث ّ

التدابري الصحية واالقتصادية واالجتماعية والرتبوية والبيئية الرامية إىل احلد من األخطار الصحية أو القضاء عليها،
سواء كانت ذات أصل وراثي أو نامجة عن التغذية أو سلوك اإلنسان أو مرتبطة بالبيئة ،بغرض احملافظة على صحة
وعرف الوقاية بأهنا ":كل األعمال الرامية إىل التقليص من أثر األمراض و/أو تفادي حدوثها،
الفرد واجلماعة"ّ ،
5

إيقاف انتشارها و/أو احلد من آثارها".
ولقد ازدادت أمهية الصحة العامة يف هذا العصر ،نظرا لزيادة عدد السكان ،وسرعة انتشار األمراض،
باإلضافة إىل التطور الصناعي الذي ّأدى لظهور أمراض مل تكن معروفة من قبل 6،كما هو احلال يف وباء كوفيد-
 ، 02وعليه فالصحة العامة على قدر كبري من األمهية كغريها من العناصر املكونة للنظام العام ،فكفالتها تقع على
عاتق السلطات اإل دارية ،وهناك دول يف حالة ما كان هناك خطر يهدد الصحة العامة ،ويكون على درجة من
7
اخلطورة ،وعلى انتشار واسع ،تعلن ما يصطلح عليه حالة "الطوارئ الصحية".
ثانيا :مفهوم فيروس كورونا (كوفيد)91-
ظهر فريوس كوفيد 02-يف الصني أواخر  ،9102وانتقل إىل غالبية الدول بشكل كبري لدرجة مل تعد
الدول قادرة على السيطرة عليه ،وحتديدا يف ظل عدم اكتشاف لقاح للوقاية منه حلد اآلن ،والعامل بأسره يعيش
حالة من الذعر والقلق ،نتيجة اإلصابات املتسارعة والوفيات اليومية ،وقد أدرجت منظمة الصحة العاملية 8هذا
9
الفريوس على أنه حالة طارئة للصحة العمومية ،وسبب اهنيار للمنظومة الصحية ملعظم الدول.
وأُطلق على املرض الناجم عن الفريوس التاجي اجلديد الذي ظهر ألول مرة يف «ووهان» بالصني اسم
مرض الفريوس التاجي  ،)COVID-19( 9102واالسم اإلجنليزي للمرض مشتق كالتايل ”CO“ :مها
أول حرفني من كلمة كورونا ( ،)coronaو “ ”VIمها أول حرفني من كلمة فريوس ( ،)virusو “ ”Dهو
أول حرف من كلمة مرض باإلجنليزية ( ،)diseaseوأُطلق على هذا املرض سابقا اسم “novel 9102
 ”coronavirusأو “ ،”nCoV-9102إن فريوس "كوفيد "02-هو فريوس جديد يرتبط بعائلة
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الفريوسات نفسها اليت ينتمي إليها الفريوس الذي يتسبب مبرض ‹املتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة› (سارز)
10

وبعض أنواع الزكام العادي.
ويُعرف الفريوس اآلن باسم فريوس املتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة كورونا ( 9سارز كوف  ،)9ويسمى
املرض الناتج عنه مرض فريوس كورونا ( 9102كوفيد ،)02-يف مارس  ،9191أعلنت منظمة الصحة العاملية
11

أهنا صنفت مرض فريوس كورونا ( 9102كوفيد )02-كجائحة.
وتشمل عالمات العدوى الشائعة :األعراض التنفسية واحلمى والسعال وضيق النفس وصعوبات التنفس،
ويف احلاالت األشد وطأة قد تسبب العدوى ،االلتهاب الرئوي واملتالزمة التنفسية احلادة والفشل الكلوي وحىت
الوفاة ،وتشمل التوصيات النموذجية ملنع انتشار العدوى ،غسل اليدين بانتظام وتغطية الفم واألنف عند العطس
والسعال ،وطهو اللحوم والبيض بشكل كامل ،ويتعني كذلك جتنب خمالطة أي شخص تظهر عليه أعراض
12
األمراض التنفسية كالسعال والعطس.
ويعترب كبار السن واألشخاص املصابني حباالت خطرية مسبقا كارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وداء

السكري ،هم األكثر عرضة لإلصابة مبرض وخيم وهم أكثر عرضة لإلصابة بالفريوس 13،وأكثر عرضة ألن يودي
حبياهتم 14،لذا جيب البقاء يف املنزل وعدم اخلروج إال للضرورة وااللتزام باحلفاظ على مسافة ال تقل عن مرت واحد
عن اآلخرين ،وجتنب املصافحة وتعقيم األسطح.
إذ ميكن ملرض كوفيد 02-أن ينتقل عن طريق الرذاذ الذي ينتشر من األنف أو الفم عندما يسعل املصاب
باملرض أو يعطس ،وتتساقط هذه القطريات على األشياء واألسطح ،وعند مالمستها من شخص آخر مث ملس
عينه أو أنفه أو فمه ،أو إذا تنفس القطريات اليت خترج من املصاب مع سعاله أو زفريه ،وميكن حينها أن يصاب
15
الشخص باملرض.
المبحث الثاني :ظهور وباء كوفيد 91-وتداعياته العالمية

وقد أكتشف فريوس "كورونا" يف ديسمرب  9102يف مدينة "ووهان" بالصني ،وصنفته منظمة الصحة
العاملية يف  00مارس  9191على أنه "جائحة" إذ يستطيع الفريوس االنتشار بني البشر مباشرة مما سرع يف
انتشاره ،ويف منتصف يناير أبلغت عدة دول يف أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية عن وصول الفريوس إىل أراضيها،
واعترب األوروبيون هذا الوباء مثله مثل أي وباء معروف ،ولن يصل إىل أوروبا ،إال أن األحداث األخرية أثبتت
16
العكس ،إذ بدأت تتصاعد اإلصابات بشكل كبري ،حىت اعتربت منظمة الصحة العاملية أوروبا بؤرة للوباء.
المطلب األول :أسباب ظهور وباء كوفيد91-
بالنسبة إىل سبب ظهور هذا الوباء ،فقد بدأ توجيه االهتام من طرف "الصني" إىل "الواليات املتحدة
األمريكية" اليت تسببت يف ظهوره من قبل علماء هذه األخرية ،إضافة إىل اعتبار هذا الوباء من األسلحة البيولوجية
الصنع ،مل يكن من العدم حيث أن العديد من الكتب األمريكية تنبأت هبذا الفريوس وكان هلا نظرة استشرافية ،بل
مت جتسيده جبميع التفاصيل يف فيلم أمريكي.

17
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وهناك من يرى أن سبب الوباء هو خمتربات "ووهان الصينية" وخصوصا أن "الصني" وضعت تعتيما إعالميا
عن انتشار هذا الوباء ،مما جعل "أمريكا" تتهم "الصني" بانتشاره على املستوى العاملي نظرا للتكتم عليه ملدة
جتاوزت الشهرين ،وكذا تعمدها ترك جماهلا اجلوي مفتوح لفرتة طويلة مما مسح للعديد من األشخاص مبغادرة البالد
حنو عدة دول مما ساهم يف انتشار الوباء 18،لكن منظمة الصحة العاملية وجملة "نيتشر" العلمية ،استبعدتا كون
19

الفريوس مت إنتاجه خمربيا ،ومل يتم التالعب به عن قصد.
وهناك من يرى بأن الفريوس ظهر يف سوق للحيوانات احلية يف مدينة "ووهان" قد نشأ يف اخلفافيش ،فيما
خلص باحثون يف "بكني" أن الثعابني هي أكثر األنواع احلاملة هلذا الفريوس ،وهناك من خلص أن هذا الفريوس
تطور على حالته املرضية من خالل االنتقاء الطبيعي يف مضيف غري بشري مث قفز إىل البشر ،مما يتبني بأنه نتاج
20

تطور طبيعي.
وحاليا مل يتم اكتشاف أي دواء للفريوس ،وهلذا يوصي املختصون واألطباء بضرورة غسل اليدين جيدا
باملاء والصابون باستمرار ،ارتداء الكمامات والقفازات ،وجتنب ملس الوجه عموما عند اتساخ اليدين ،جتنب
االتصال املباشر مع املصابني أو مشاركة أدواهتم.
المطلب الثاني :تداعيات تفشي وباء كوفيد91-

كانت قد تصدرت إيطاليا نسبة اإلصابات والوفيات ،نتيجة التساهل يف اختاذ إجراءات صارمة لتفادي

تفشي املرض ،وهو تسبب يف هذه اخلسائر البشرية وقامت بإعالن احلجر الصحي العام ،على غرار الصني اليت
استطاعت التحكم يف انتشار املرض نسبيا ،وأصبحت يف املركز احلادي عشر يف نسبة اإلصابات ،بعد أن كانت
حتتل املركز األول.
ويف اآلونة األخرية قفزت أمريكا إىل املركز األول يف عدد اإلصابات والوفيات وختطت كل األرقام ليصل
عدد اإلصابات اليومية إىل آالف اإلصابات يوميا ،بعدد إصابات إمجايل جتاوز املليون ،ولعل ذلك بسبب قرارات
رئيسها بداية ورغبته يف عدم توقيف االقتصاد األمريكي وعدم اختاذ تدابري صارمة ملواجهة األزمة.
وجاء يف املركز الثاين من حيث اإلصابات ،إسبانيا مث تلتها روسيا مث بريطانيا ،حسب آخر إحصائية يف
 09ماي  ،9191لتتفوق على إيطاليا اليت كانت األكثر تضررا بالنسبة لعدد الوفيات لترتاجع بذلك إىل املركز
اخلامس ،مع مالحظة عدم وجود حاالت شفاء يف بريطانيا.
وعجزت أوروبا للتصدي لوباء كورونا (كوفيد ،)02-ومل خيرج قادته من اجتماع عقدوه بتقنية "احملاضرات
املرئية" يف  90مارس  ،9191سوى بتوصيات غري هنائية ،واتفاق على وضع خطة خالل أسبوعني ملواجهة
21

تفشي الوباء.
كما اختلفت الدول األوروبية يف اختاذ تدابري جماهبة الفريوس ،بني هنج احلجر الصحي الواسع يف إيطاليا
وإسبانيا ،أو احلجر اجلزئي يف بلجيكا ،وسياسة املتابعة خطوة خبطوة بفرنسا مع احملافظة قدر اإلمكان على عجلة
االقتصاد ،وامتد االختالف إىل غياب التضامن بني دول االحتاد ،خصوصا ملا طلبت إيطاليا احلصول على أنابيب
22
األكسجني من أملانيا ،لكن هذه األخرية رفضت ،ومل تستجب الدول األوروبية ملساعدة إيطاليا األكثر تضررا.
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وأدى تفشي فريوس كورونا (كوفيد )02-يف أوروبا إىل حدوث خالفات بني قادة أعضاء االحتاد األورويب
سواء يف كيفية إدارة األزمة أو التعاون أو دعم بعضها بعضا ،فإضافة إىل ما سبق ،فقد رفض عدد من الدول
االقرتاض اجلماعي ،كما صادرت "التشيك" شحنة مساعدات طبية كانت قادمة من "الصني" إىل "إيطاليا"،
23
وقررت أملانيا حظر تصدير مستلزمات الوقاية إىل اخلارج ،حىت ولو كان إىل دول االحتاد.
وترك هذا التصرف اختالفا حول قصور سياسة االحتاد بني ختطي الكارثة وقدرات االحتاد ،وبني أنانية
الدول يف احلفاظ على مواردها لوحدها ،وبني عودة الدولة القومية اليت تسعى لتحقيق مصلحتها وفقط ،وعزز
ذلك جتاهل االحتاد إليطاليا ،فاضطرت لطلب املساعدة من الصني اليت أرسلت طائرة حمملة باملعدات الطبية ،مما
24
يقود إىل تساؤل مهم هل ستكون إيطاليا أول اخلارجني من االحتاد األورويب؟
وقد استطاعت الصني أن تتحكم يف إدارة األزمة ومكافحة الفريوس واحلد من انتشاره ،والدليل على جناح
التجربة الصينية هو انتشار الوباء يف بعض الدول بشكل أكرب مما سجلته الصني ،فبعدما كانت حتتل املركز األول
أصبحت يف املركز الثالث مث اخلامس والسابع وأخريا املركز احلادي  ،00وفقا لإلحصائيات املسجلة ابتداء من
انتشار املرض إىل غاية 09ماي .9191
وذلك بسبب إلزام ماليني الناس بالبقاء يف منازهلم حول مدينة "ووهان" ومدن صينية أخرى ،وحتويل مرافق
وفنادق إىل مستشفيات وبناء عدة مستشفيات خالل أسابيع فقط ،واستخدام طائرات مسرية ألخذ العينات
الطبية ،واعتماد روبوتات إليصال الطعام ورش املعقمات والقيام الفحص األويل ،وغري ذلك حىت أصبحت الصني
تسجل إصابات قليلة يف اليوم الواحد ،ناهيك عن عدم تسجيل حاالت وفاة بشكل يومي ،أحيانا يتجاوز
25
األسبوع.
أما اجلزائر فتحتل حاليا املركز  55عامليا و 10عربيا ،وقد بدأ املرض يف االنتشار ابتداء من  95فرباير
 9191أين سجلت أول حالة إصابة إليطايل مت ترحيله إىل بالده ،وكانت أول وفاة بتاريخ  09مارس ،وكان
عدد اإلصابات وقتها  90إصابة أغلبها من عائلة واحدة بوالية "البليدة" وانتقل الفريوس من قريب هلم مقيم يف
26
فرنسا زارهم بني  00و 90فرباير.
وماهي إال أيام حىت أعلنت السلطات احلجر الصحي الكلي يف والية "البليدة" باعتبارها األكثر تسجيال
لإلصابات ،واحلظر اجلزئي يف الواليات اجملاورة ،ويف  01مارس كانت ال تزال ( )09والية بدون إصابات ،ويف
 19أبريل بقيت ( )18واليات دون إصابات ،مث سجلت باقي لواليات إصابات عدا والية تندوف اليت سجلت
إصابة يف أواخر أبريل ،وهي يف تزايد مستمر يف كل ربوع الوطن ،حيث جتاوزت اإلصابات ( )0111وعدد
حاالت شفاء قارب ( ،)0111مع نسبة وفيات ( )505وهي مرتفعة نسبيا مقارنة بعدد اإلصابات يف دول
أخرى هلا عدد إصابات متقارب معها ،ويف اجلدول التايل سيتم توضيح اإلحصائيات املتعلقة بوباء كوفيد02-
بالنسبة للجزائر والصني وبعض الدول اليت حتتل املراتب األوىل:
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اجلدول ( )10أرقام انتشار وباء كوفيد 02-يوم  09ماي 9191
حاالت الشفاء وفيات جديدة الوفيات

حاالت جديدة

900.011

009

89.900

0.009

اإلصابات
 0.029.200أمريكا املركز10

081.001

000

90.291

0.000

902.591

إسبانيا 19

00.509

010

9.000

01.822

909.900

روسيا 10

090

09.029

0.010

990.000

بريطانيا 10

009

01.200

0.019

990.900

إيطاليا 15

0.000

10

89.202

الصني 00

505

000

0.100

اجلزائر 50

012.102
08.000
9.228

18

إمجايل إصابات العامل  0.015.080إمجايل الوفيات  982.800إمجايل حاالت الشفاء 0.550.808
املصدر :موقع /https://www.worldometers.info/coronavirus
وقدبات هذا الوباء يهدد االقتصاد العاملي باالهنيار بعد أن حتول إىل وباء شل مجيع القطاعات االقتصادية

يف أغلب دول العامل السيما املتقدمة منها 27،كما توقفت مجيع األنشطة الرياضية والفعاليات وأغلقت املطارات
واألماكن العامة ،واملساجد واحلرم املكي ألول مرة ،وتوقفت احلياة تقريبا يف معظم دول العامل.
وجعل الدول العظمى ويف مقدمتها الواليات املتحدة االمريكية ،تعاين من عدد اإلصابات والوفيات الكبري،
وكذا اهن يار أسعار النفط إضافة إىل االحتاد األورويب الذي يشهد انشقاقات داخلية ،إضافة إىل تأثريات هذا
28

الفريوس على االقتصاد العاملي.
كما سيتحمل قطاع التامني الصحي والتأمني على احلياة تكاليف باهظة على األقل يف املدى القصري ،وأما
على املدى املتوسط والطويل فكل القطاعات ستتضرر ،ومن أكرب القطاعات اليت أصيبت بصدمة اقتصادية هو
قطاع النقل اجلوي ،حيث توقفت مجيع الطائرات تقريبا حول العامل وتوقفت احلجوزات والرحالت 29،وتعترب
شركات األدوية واملنتجات الطبية ،وكذا قطاع التجارة اإللكرتونية وبيع املواد الغذائية اللذان زاد عليهما الطلب يف
هذه اجلائحة ،املستفيدة من هذا الوباء ،ومهما يكن من أمر فإن هذا الوباء تسبب يف اضطرابات واختالالت يف
30
النظام الدويل ،مما جعل البعض يتنبأ مبيالد نظام دويل جديد يف مرحلة ما بعد أزمة وباء كوفيد.02-

وملواجهة هذا الوباء ال بد من تعاون بني الشعوب والدول ،وجيب التضامن فيما بينهم لتعزيز مكافحة الوباء
الذي يهدد البشرية مجعاء ،ومساعدة البلدان لتخفيف ضغوطها ،والعمل على اسرتاتيجيات مشرتكة ،ألن
31
املسؤولية مشاركة يف محاية الصحة العمومية.
ويف  10ماي اجتمع قادة  01بلدا لدعم مبادرة إلعالن التربعات يف املؤمتر الذي عقد يف نفس اليوم ،ومت
التعهد بتقدمي أكثر من  10مليار يورو ألغراض البحث والتطوير يف جمال اللقاحات ووسائل التشخيص
32
والعالجات.
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ورغم املشاكل واألخطار اليت تسبب فيها وباء كورونا من اهنيار وركود لالقتصاد وزيادة اخلوف واهللع،
وتوقف احلياة االعتيادية ،إال ان لذلك أثر إجي ايب على البيئة ،إذ افخفضت نسبة امللوثات والغازات اليت تسببها
خملفات املصانع والسيارات وغريها ،كما تـأثرت إجيابا "طبقة األوزون" ،كما هلذا الوباء فرصة لتدارك قيمة احلياة
والعائلة وحماسبة النفس وإعادة ترتيب النفس ،وكذا تذكر لقدرة اهلل يف خلقه.
المبحث الثالث :التدابير الوقائية المتخذة لحماية الصحة العمومية من وباء كوفيد 91-في الجزائر

يشكل وباء كوفيد 02-هتديدا للصحة العمومية ،مما يهدد النظام العام ،ومنه فقد أوكل املشرع لسلطات
الضبط اإلداري واجب محاية الصحة العمومية كعنصر من النظام العام ،ومنحها صالحيات لتحقيق ذلك ،وتبعا

لذلك اختذت سلطات الضبط عدة إجراءات وقائية وتدابري للحد من انتشار هذا الوباء واحلد منه وهو ما سيتم
التطرق إليه يف هذا املبحث.
المطلب األول :صالحيات سلطات الضبط اإلداري في حماية الصحة العمومية
أشار قانون البلدية يف املادة  20على جمموعة من اإلجراءات اليت يُكلَّف هبا رئيس اجمللس الشعيب البلدي

من بينها :السهر على نظافة العمارات وسالمة املواد الغذائية ،واختاذ التدابري ملكافحة األمراض املتنقلة أو املعدية
والوقاية منها ،كما تسهر البلدية مبسامهة املصاحل التقنية للدولة على احرتام التشريع والتنظيم املتعلقني حبفظ الصحة
والنظافة العمومية ال سيما مكافحة نواقل األمراض املتنقلة ،واحلفاظ على نظافة األماكن العمومية ،حسب املادة
 090من قانون البلدية.
وتطبيقا للمادة  20من قانون البلدية فإن املرسوم  900-80املتعلق بصالحيات رئيس اجمللس الشعيب
البلدي فيما خيص الطرق والنقاوة العمومية ،يسهر رئيس اجمللس الشعيب البلدي على تنفيذ التنظيم الصحي واختاذ
كل اإلجراءات اليت ختص النقاوة وحفظ الصحة العمومية ونظافة املساكن والعمارات واملؤسسات والطرق ،ويتخذ
33

كل إجراءات مكافحة األمراض الوبائية واملعدية وحامالت األمراض املتنقلة.
ونص املرسوم رقم  080-80املتعلق باختصاصات البلدية والوالية يف قطاع التجارة ،على أنه ":تسهر
البلدية والوالية ،كل فيما خيصها ،على احرتام قواعد حفظ الصحة واألمن يف احملالت التجارية املقرتحة
34

للجمهور".
من خالل هذه النصوص القانونية ،يظهر أن لرئيس اجمللس الشعيب البلدي دور كبري يف جمال محاية الصحة
العمومية ،فعند انتشار وباء كوباء كوفيد ،02-يقوم بكل االحتياطات والتدابري الضبطية ملكافحة ومحاية صحة
املواطنني يف حدود إقليم بلديته ،ألنه مكلف حبماية النظام العام فيها ،ومنه محاية الصحة العمومية.
وبالرجوع لقانون الصحة ،فقد نص على أن الدولة تضع برامج محاية الصحة وطنيا وجهويا وحمليا ،ويتم
إعداد وتنفيذ هذه الربامج كل من الوزير املكلف بالصحة ،واملصاحل اخلارجية التابعة للوزارة املكلفة بالصحة،
واملصاحل اخلارجية للوالية املكلفة بالصحة بالتعاون مع اجلماعات احمللية واملصاحل املختصة يف جمال الصحة على
التوايل ،حسب املواد  00و 09و 00من قانون الصحة ،وفرضت املادة  05من ذات القانون ،على الوالة
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ورؤساء اجملالس الشعبية البلدية ومسؤويل اهليئات العمومية واخلاصة وباالتصال مع مصاحل الصحة ،تنفيذ التدابري
الضرورية ملكافحة األمراض وتفادي األوبئة.
كما يكلف وزير الصحة بتنظيم الوقاية وحفظ صحة السكان ومكافحة األمراض املتنقلة وغري املتنقلة،
وتنظيم العالج الطيب واحلث على األعمال املرتبطة بالوقاية ومكافحة األمراض الوبائية واقرتاح تدابري الكشف
عنها ،والسهر على التموين باملواد الطبية والصيدالنية والتجهيزات الصحية ،وضمان ترقية العالج وحتسني عمل
35
وهياكل الصحة.
وبالتايل يتبني أن الوايل ورئيس اجمللس الشعيب البلدي بالتحديد ،ال ميلكان صالحيات مستقلة يف جمال
مكافحة األمراض ،وإمنا ينفذان التدابري املقررة من مصاحل الدولة املكلفة بالصحة ووزير الصحة ،ويتخذان التدابري
بعد املوافقة عليها ،كما هلم دور استشاري تعاوين يف هذا اجملال ،خصوصا فيما خيص انتشار األوبئة كوباء كوفيد-
 02املنتشر حاليا ،نظرا ألن االختصاصات واإلمكانيات واخلربة غالبا ما تفتقر إليها اجلماعات اإلقليمية.
وقد خصص قانون الصحة قسم خاص للوقاية من األمراض ذات االنتشار الدويل ومكافحتها ،كما هو
احلال يف وباء كوفيد ،02-حيث يضم هذا القسم  10مواد من ( ،)00-09حيث ختضع هذه الوقاية ألحكام
اللوائح الصحية الدولية ملنظمة الصحة العاملية.
وما يالحظ أن عدد املواد قليل ،ورغم إحالته للتنظيم إال أن التنظيم مل يصدر بعد ،وبالتايل هناك نقص
وفراغ تنظيمي لبيان وتوضيح كيفية التعامل مع هذا الوباء ،وهذا هو احلال مع باقي مواد هذا القانون ،ألنه مل
تصدر معظم النصوص التنظيمية اليت أحال إليها لتحديد كيفيات تطبيقها ،كما أن القانون السابق مل ينظم ما
يتعلق باألمراض املتنقلة ذات االنتشار الدويل.
المطلب الثاني :أهم التدابير الوقائية لمكافحة وباء كوفيد91-
يف ظل تزايد انتشار الفريوس يف اجلزائر ،أمر رئيس اجلمهورية بإغالق املدارس واجلامعات ومؤسسات
التكوين باجلزائر ،وكذا مدارس التعليم القرآين والزوايا ومدارس التعليم اخلاصة ورياض األطفال ابتداء من اخلميس
 09مارس  ،9191واستبعد "تبون" احلجر الصحي الشامل لكل الواليات 36وقررت جلنة الفتوى يف  05مارس
 9191تعليق صالة اجلمعة واجلماعات وغلق املساجد ودور العبادة يف كل ربوع الوطن ،مع اإلبقاء على اآلذان،
بالتنسيق مع األطباء وأهل االختصاص ومحاية ألرواح املواطنني ومرافقة لإلجراءات اليت اختذهتا الدولة ،على
37
حسب اللجنة ،كما دعت إىل احلرص على االلتزام باإلجراءات الوقائية والتضرع هلل والدعاء وفعل اخلري.
وقد صدر يف  90مارس مرسوم تنفيذي  02-91يتعلق بتدابري الوقاية من انتشار هذا الوباء ،ترمي هذه
التدابري إىل احلد من االحتكاك اجلسدي بني املواطنني يف الفضاءات العمومية وأماكن العمل ،تطبق على كافة
الرتاب الوطين ملدة ( )00يوما وميكن رفعها أو متديدها عند االقتضاء ،حيث مت تعليق النقل اجلوي الداخلي ونقل
38
الربي والنقل بالسكك احلديدية ومجيع وسائل النقل األخرى ما عدا نقل املستخدمني.
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كما نص نفس املرسوم يف املادة  15منه ،على أن تغلق يف املدن الكربى ،حمالت بيع املشروبات
ومؤسسات التسلية والعرض واملطاعم باستثناء اليت تضمن التوصيل إىل املنازل ،وميكن توسيع إجراء إىل أنشطة
ومدن أخرى بقرار من الوايل.
ومن تدابري الضبط الصحي أيضا ،حسب املواد ()18-10من نفس املرسوم ،وضع نصف مستخدمي
املؤسسات واإلدارات العمومية يف عطلة استثنائية مدفوعة األجر ،لتفادي وتقليل االحتكاك وانتشار الوباء ،عدا
مستخدمو الصحة وبعض املستخدمون يف املؤسسات املذكورة يف املادة  10من نفس املرسوم ،وتعطى األولوية يف
العطلة االستثنائية للنساء احلوامل واملتكفالت برتبية أبنائهن ،وكذا األشخاص املصابون بأمراض مزمنة أو يعانون
من هشاشة صحية.
وميكن للوايل اختاذ كل إجراء للوقاية من انتشار فريوس كورونا ،وميكنه أن يسخر مستخدمي الصحة
واحلماية املدنية والوقاية الصحية واألمن وكل سلك أو فرد ميكن أن يكون معين بتدابري الوقاية ،وكذا كل مرفق أو
وسائل نقل أو منشأة ،تستعمل للنقل أو لإليواء ،ولضمان احلد األدىن من اخلدمات للمواطنني ،حسب املادة
 01من نفس املرسوم.
ويالحظ يف هذا املرسوم أنه نص على تدابري حلماية الصحة العمومية بعضها مستخلص من توجيهات
منظمة الصحة العاملية ،وللوايل دور كبري يف اختاذ تدابري الضبط الصحي ،حيث منحه سلطة اختاذ كل إجراء
لض مان الوقاية من الوباء يف حدود واليته اإلقليمية ،ولتكملة هذه اإلجراءات الوقائية صدر مرسوم تنفيذي يوضح
ذلك.
حيث نص املرسوم التنفيذي رقم  01-91احملدد لتدابري تكميلية للوقاية من انتشار وباء فريوس كورونا
(كوفيد ،)02-على إقامة حجر منزيل لتقييد احلركة يقرره الوزير األول ،حيث يطبق حجر جزئي على والية
"اجلزائر" من ( )10صباحا إىل ( )10مساء ،مينع خالل هذه الفرتة كل جتمع ألكثر من شخصني ،وضرورة
التباعد مبرت واحد على األقل بني شخصني ،ويطبق حجر كلي على والية "البليدة" مبا أن املرض بدأ فيها وأكثر
39
انتشارا ،ويطبق إجراء احلجر ملدة ( )01أيام قابلة للتجديد وميكن أن ميتد لواليات أخرى.
كما ميتد الغلق املنصوص عليه يف املادة  15من املرسوم التنفيذي  02-91السابق الذكر ،إىل كامل
الرتاب الوطين ،ويعين اإلجراء الغلق أيضا مجيع أنشطة التجارة بالتجزئة باستثناء تلك اليت تضمن متوين السكان
باملواد الغذائية والصيانة والتنظيف املواد الصيدالنية ،حسب املادة  00من املرسوم التنفيذي .01-91
وأضافت املواد ( )18-10من نفس املرسوم ،أنه تنشأ جلنة والئية مكلفة بتنسيق النشاط القطاعي للوقاية
من انتشار هذا الوباء ،تتشكل من الوايل رئيسا ،ممثلي مصاحل األمن والنائب العام ،رئيس اجمللس الشعيب البلدي
ورئيس اجمللس الشعيب البلدي ملقر الوالية ،وتلف مصاحل األمن والدرك الوطين بتنفيذ قرارات اللجنة ،كما تسلم
هذه األخرية رخصة لألشخاص بالتنقل فيما خيص قضاء احتياجات التموين بني املتاجر املرخص هلا ،وقضاء
احتياجات التموين جبوار املنزل ،وضرورات العالج امللحة وممارسة نشاط مهين مرخص به.
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ويتعرض كل خمالف هلذا املرسوم إىل عقوبات السحب الفوري والنهائي للسندات القانونية اخلاصة مبمارسة
النشاط ،دون املساس باملتابعات اجلزائية ،كما يقع حتت طائلة العقوبات املنصوص عليها يف قانون العقوبات كل
من ينتهك تدابري احلجر والتباعد والوقاية ،حسب املادة  00من نفس املرسوم.
مث مت متديد إجراء احلجر املنزيل إىل بعض واليات الوطن وهي ( 12واليات) ملدة  01أيام قابلة للتجديد،
يطبق ابتداء من  98مارس  ،9191حسب املرسوم التنفيذي  09-91املتضمن متديد إجراء احلجر اجلزئي إىل
بعض الواليات 40،كما مت متديد أحكام الوقاية من انتشار وباء كوفيد 01-مرة ثانية مبوجب املرسوم التنفيذي
41
 ،80-91إىل غاية  02أبريل  ،9191وأضاف ( )10واليات يطبق عليها احلجر اجلزئي.
مث مت تعديل املرسوم التنفيذي  09-91باملرسوم التنفيذي  ،29-91ليصبح احلجر اجلزئي املنزيل مطبقا
على كامل الرتاب الوطين من الساعة ( )10مساء إىل ( )10صباحا ،عدا ( )12واليات من بينهم اجلزائر
العاصمة ،حيث يكون احلجر يف هذه الواليات من الساعة ( )10مساء إىل ( )10صباحا ابتداء من  15أبريل
إىل  02أبريل  ،9191مع بقاء والية البليدة خاضعة للحجر الكلي ،حسب املواد  10و 10و 15من هذا
املرسوم.
42
مث صدر مرسوم تنفيذي  011-91يتضمن جتديد العمل بنظام الوقاية مرة ثالثة ،إىل غاية  92أبريل،
وأخريا وليس آخرا صدر مرسوم تنفيذي  019-91يتضمن متديد إجراء احلجر اجلزئي املنزيل ،ليتغري توقيت
احلجر يف التسع ( )12واليات من الساعة ( )15مساء إىل ( )10صباحا ،إضافة إىل تطبيق حجر جزئي وليس
كلي على والية البلدية من الساعة ( )19بعد الزوال إىل ( )10صباحا ،مع بقاء تطبيق احلجر اجلزئي على باقي
الواليات من الساعة ( )10مساء إىل ( )10صباحا 43،وهذا تزامنا مع دخول رمضان الكرمي ،حيث منحت
السلطات زيادة يف الوقت بفارق ساعتني من أجل قضاء حاجياهتم اخلاصة برمضان.
ومت متديد العمل بإجراء احلجر الصحي مرة رابعة ملدة  05يوما ابتداء من  01أبريل ،حسب املادة 19
من املرسوم التنفيذي  ،019-91وبالتايل ينتهي مفعوله إىل غاية  05ماي يف انتظار متديده مرة أخرى أو
حدوث تطورات وتراجع وتوقف انتشار الوباء وعودة األمور إىل طبيعتها.
ولتعزيز محاية الصحة العمومية والوصول إىل أماكن بعيدة وتوفري احلماية الالزمة فيها وتعزيز حصول
السكان املتناثرين أو الرحل وتعزيز حصوهلم على العالجات الصحية واستمراريتها ،مت إحداث فرق صحية متنقلة
لدى بعض مؤسسات الصحة يف واليات اجلنوب واهلضاب العليا وبعض البلديات املعزولة يف مشال البالد ،وحيدد
44
وزير الصحة قائمة هذه املؤسسات والبلديات والواليات.
وتتمثل مهام الفريق الصحي املتنقل يف التكفل باملرضى والوقاية والتصدي لألخطار الصحية والتحسيس
وغري ذلك ،ويعني أعضاء الفريق مبقرر من مدير املؤسسة العمومية للصحة املعنية ،كما ال تتجاوز مهامه من 10
إىل  05يوما حسب احلالة ،حسبما جاء يف املواد  10و 10و 18من املرسوم التنفيذي .015-91
كما صدر مرسوم تنفيذي لتحديد التدابري االستثنائية لتسهيل متوين السوق باملواد الصيدالنية والطبية
جملاهبة وباء كوفيد ، 02-املصادق عليها من طرف اللجنة العلمية بعد قائمة باللوازم اليت تعدها املصاحل املعنية
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لوزارة الصحة ،مع االستفادة من اإلعفاء من األحكام التقنية السترياد املواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية ،وكذا
امتيازات حتفيزية وتسهيل لإلجراءات اجلمركية ،وذلك لغاية انتهاء وباء فريوس كورونا (كوفيد )02-واإلعالن عن
45
ذلك رمسيا.
وبالتايل ومن خالل املراسيم التنفيذية ،يتبني أن السلطات اجلزائرية اعتمدت نظام احلجر اجلزئي عموما
وأوقفت وسائل النقل ،وكلفت الوالة ومستخدمي الصحة واحلماية واألمن وكل من له صلة وميكنه تقدمي العون من
أجل الوقاية من انتشار الوباء ،إضافة إىل تشكيل فرق متنقلة للوصول إىل أكرب قدر من السكان ومتابعة حالتهم
الصحية ،وهي تدابري ضبط صحية ضرورية اختذهتا خمتلف دول العامل بشكل أو بآخر يف سبيل مكافحة هذا
الوباء.
لكن ما يالحظ ميدانيا يف اجلزائر ،هو تساهل فئة كبرية من الشعب واستهانتهم بالوضع الراهن ،إذ يالحظ
جتمع عدد كبري من الشعب واحتكاكهم يف األسواق واحملالت املختلفة ،وزيادة على ذلك ،صدرت تعليمة الوزير
األول الصادرة يف  95أبريل  ،9191للسماح ببعض احملالت بفتحها كمحالت احلالقة واملالبس واألواين
واجملوهرات واملعدات الكهربائية واالثاث وغريها ،من أجل احلد من اآلثار االقتصادية واالجتماعية لألزمة
46
الصحية.
وهناك من يرى بأن الرتخيص باستئناف نشاط بعض احملالت بعد أسابيع من احلظر ،جاء كتصحيح
للوضع أمام هتاوي أسعار النفط والضغط على املهن واألنشطة واملؤسسات الصغرية اليت باتت مهددة باالهنيار،
ويرون أنه قرار اضطراراي وضروري ،لكن هناك من يراه بأنه قرار متسرع ال خيدم سياسة احتواء انتشار الفريوس،
47
وأنه جيب تشديد اإلجراءات بدل تقليصها.
ويبدو أن هذه التعليمة يف غري حملها ألهنا تعطي األولوية للتجارة والربح على حساب الصحة العمومية،
وألهنا تسمح بانتشار الوباء بشكل كبري ،وهو ما يهدد الصحة العمومية ويطرح تساؤل حول هذه التعليمة
خصوصا أهنا جاءت خمالفة للمراسيم املتعلقة بالوقاية من وباء كورونا ،كما أن العديد من احملالت واألنشطة اليت
نصت عليها التعلمية غري ضرورية وميكن االستغناء عنها إىل غاية توقف انتشار املرض أو إجياد لقاح له ،وجاء هذا
يف ظل اإلبقاء على غلق املساجد ومنع املصلني من صالة اجلماعة وصالة الرتاويح ،إذ أن ذلك يتناقض مع ما
حيدث يف الواقع ،إذ تشهد األسواق واحملالت والشوارع اكتظاظا للسكان بينما املساجد مغلقة ،فاألوىل فتح
املساجد ألن أنظف األماكن وال يدخلها إال الطاهرون ألداء الصلوات واخلروج بعد االنتهاء ،ونسبة اإلصابة
باملرض أقل بكثري يف املساجد مقارنة باألسواق واحملالت اليت حيدث فيها كل أنواع االحتكاك وينتقل فيها اهلواء
امللوث
لذا ينبغي تدارك األ مر ،وكذا ضرورة إلزام الشعب باحرتام تدابري الوقاية وفرض عقوبات على املخالفني وإال
ستكون النتائج وخيمة وال حيمد عقباها ،وكذا إعطاء صالحيات لرئيس اجمللس الشعيب البلدي أيضا ملنع انتشار
الوباء وكافحته بسرعة يف البلديات الواقعة خارج مقرات الوالية ،وضرورة توعية الشعب باخلطر احملدق بكل
الوسائل املمكنة ،لتجنب كارثة قد ال ميكن التحكم هبا مستقبال وخصوصا أن عدد اإلصابات والوفيات يف تزايد.
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ويف آخر القرارات الصادرة بسبب تواصل تفشي الوباء ،حسبما ورد يف موقع وكالة األنباء اجلزائرية ،حيث
أعلن رئيس اجلمهورية عقب اجتماع استثنائي جمللس الوزراء بتاريخ  01ماي  9191بتقنية التواصل املرئي عن
بعد ،وأهم ما مت تقريره كان :إعفاء األجور اليت تساوي أو تقل  01ألف دينار من الضريبة على الدخل ،ورفع
الدخل األدىن املضمون إىل  91ألف ابتداء من  10جوان ،واستبدال الضريبة على األمالك بالضريبة على الثروة
وإخضاعها لسلك تصاعدي ،كما مت التطرق إىل األعباء القابلة للخصم واهلبات واإلعانات لتشجيع املتعاملني
48
االقتصاديني على تكثيف ومرافقة مبادرات التضامن الوطين ملكافحة جائحة كورونا.
إضافة إىل ما ورد يف املوقع فإنه تقرر إلغاء املوسم الدراسي واجلامعي ،حيث تقرر إلغاء امتحان هناية التعليم
االبتدائي ،وإجراء امتحان شهادة التعليم املتوسط والبكالوريا يف شهر سبتمرب  ،9191ويكون االنتقال من
مستوى إىل آخر باحتساب معدل الفصل األول والثاين ،وتأجيل الدخول املدرسي إىل أكتوبر ،واجلامعي إىل
منتصف نوفمرب ،وبرجمة مناقشات مذكرات وأطروحات التخرج خالل شهري جوان وسبتمرب  ،9191إىل غري
ذلك من القرارات اليت مت التوصل إليها.
خاتمة:

ختاما فإن ما مت التوصل إليه هو أن وباء فريوس كورونا كوفيد 02-يف انتشار مستمر ومتزايد يف خمتلف
دول العامل ،ورغم التدابري واإلجراءات إال أهنا مل تنجح بشكل كبري يف وقف زحف هذا الفريوس داخل أراضي

الدول وكذا اجلزائر ،وتباينت نسب اإلصابات والوفيات بني خمتلف الدول نتيجة اختالف اإلجراءات الوقائية وكذا
اإلمكانيات اليت تتمتع هبا هذه الدول وكذا مدى ثقافة شعوهبا ومتسكهم باإلجراءات الوقائية.
ففي الصني أين بدأ الفريوس يف االنتشار وسبب الكثري من اإلصابات والوفيات يف وقت قصري ،سارعت
إىل تطبيق إجراءات العزل التام بصرامة ،ووظفت كل إمكاناهتا للحد من انتشاره ،فاستعملت اآلالت والروبوتات
والتكنولوجيا ،وما هي إال أسابيع حىت افخفض عدد اإلصابات والوفيات بشكل كبري جدا ،أما دول أوروبا فقد
عانت من خسائر كبرية يف األرواح وتضاعف عدد اإلصابات بشكل يومي لتتصدر عدة دول أوروبية قائمة
املتضررين من جراء هذا الوباء.
ولعل ذلك يرجع إىل تساهل وعدم إعطاء هذا الوباء أمهيته ،واعتباره كغريه من األوبئة اليت ال تصل إىل
أوروبا أو إذا وصلت سيسهل القضاء ع ليها ،فدفعت الفاتورة غاليا ،ونفس األمر حدث مع الواليات املتحدة
األمريكية ،لتصل إىل املركز األول بالنسبة لعدد اإلصابات والوفيات ،ومل جتد حال خيرجها من األزمة ،ذلك ألهنم
فضلوا املال واالقتصاد على الصحة واألرواح.
وأما يف اجلزائر فقد بدأ الفريوس باالنتشار يف شهر فيفري ،مث بدأت تتضاعف اإلصابات والوفيات كل
أسبوع ،وقامت باختاذ إجراءات وقائية كغريها من الدول ،من حجر وتوقيف املدارس واجلامعات ،ومنع التجمعات
وغلق احملالت ،إال أن ذلك مل مينع من انتشار الفريوس بسبب تساهل يف تطبيق بعض اإلجراءات وكذا نقص
وعي املواطنون خبطر الفريوس مما زاد من سرعة انتشاره وزيادة عدد الوفيات.
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لكن توجد دول مل تتأثر كثريا واستطاعت أن حتد من انتشار هذا الفريوس مثل "تايوان" بفضل جديتها من
البداية واستجابتها املبكرة ،وحظر دخول األشخاص من الصني يف وقت مبكر ،ووعي سكاهنا واحرتامهم لقواعد
التباعد وغري ذلك ،فلم تضطر إىل إجراء احلجر الصحي وال إىل إغالق املؤسسات واملدارس واجلامعات ،ونفس
االمر بالنسبة لكوريا اجلنوبية رغم أهنا كانت من أكرب الدول اليت تفشى فيها الوباء خارج الصني ،وكذا جورجيا
49

وأيسلندا.
مث تأيت مرحلة التطبيق الصارم لإلجراءات والتقيد هبا ،ملنع زيادة االنتشار ،فهذه اإلجراءات ضرورية وحتمية
وتساهم يف التحكم يف توسع الفريوس حىت ولو اختذت يف وقت متأخر ،رغم أهنا مل تنجح يف القضاء على هذا
الفريوس لكنها تساهم يف تقليل انتشاره ليتسىن البحث عن عالج له.
أما بالنسبة للدول غري املتقدمة كاجلزائر ،فليس أمامها سوى الصرب والتقيد باإلجراءات الوقائية ،ألهنا ال
متلك اإلمكانيات واملؤهالت إلجياد لقاح هلذا الفريوس ،وهذا ما يبني أمهية لعلم خصوصا يف اجملال الصحي الذي
مل تتهتم به الكثري من الدول كاجلزائر ،ويفرض إعادة النظر يف االهتمام هبذا القطاع وضرورة تطويره.
وب التايل وإجابة إلشكالية البحث حول مدى جناعة اإلجراءات الوقائية يف التصدي لوباء كورونا كوفيد-
 ، 02فإنه ميكن القول ،أن االستجابة املبكرة واالعتماد على األحباث والتحليالت واملختصني يف هذا اجملال وتقدمي
تقرير للوضع وملاهية هذا الوباء لعامة الناس حىت يفهموا خماطر هذا الوباء وكيفية انتشاره ،تعلب دورا أساسيا يف
الوقاية من انتشاره ،فمهما كانت اإلجراءات الوقائية ال بد من القيام هبا بشكل مبكر قبل انتشار الفريوس ليتم
التحكم فيه.
وأمام هذه النتائج ال بد من تقدمي توصيات وحلول مقرتحة يف هذا اجملال للحد من انتشار هذا الوباء
ولتجنب خماطر انتشار أي مرض مستقبال:
 ضرورة التعاون الدويل لتجنب كارثة إنسانية ،بتقدمي مساعدات ملختلف الدول اليت تعاين من ضعفاإلمكانيات والوسائل للكشف عن الفريوس واللوازم الطبية ملتابعة املرضى ،وكذا التضامن بني سكان الدولة فيما
بينهم واحرتام القواعد الصحية والبقاء يف املنازل وعدم اخلروج إال للضرورة.
 ضرورة االهتمام بالعلم والعلماء وبالتحديد يف جمال الصحة ،واقتناء اجلزائر ألجهزة الكشف واملتابعةلألمراض والفريوسات لرصدها وجتنب الوقوع يف أزمات صحية تعرض الدولة ملشاكل مجة ،وكذا توعية الشعب
مبخاطر هذا الوباء واالوبئة عموما ،وضع مراكز حبث يف خمتلف واليات الوطن ،وإقامة مستشفيات فيها لتعزيز
محاية ووقاية الصحة العمومية يف اجلزائر ،واالخذ بتجارب وخربات الدول املتقدمة كالصني.
قائمة المراجع:
أوال :الكتب

 .0حسام مرسي ،سلطة اإلدارة يف جمال الضبط اإلداري (دراسة مقارنة يف القانون الوضعي والفقه اإلسالمي) ،الطبعة  ،10دار الفكر اجلامعي،
االسكندرية ،مصر.9100 ،
 .9مازن ليلو راضي ،الوسيط يف القانون اإلداري ،املؤسسة احلديثة للكتاب ،لبنان ،الطبعة .9100 ،10
عمان ،األردن ،الطبعة .9110 ،10
 .0نواف كنعان ،القانون اإلداري ،الكتاب األول ،اإلصدار  ،19دار الثقافةّ ،
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ثانيا :النصوص القانونية
.0
.9
.0
.0
.5
.0
.0

القانون رقم  ،00-08مؤرخ يف  19جويلية  ،9108يتعلق بالصحة ،اجلريدة الرمسية عدد  ،00الصادرة يف  92جويلية .9108
مرسوم رقم  ،900-80مؤرخ يف  01أكتوبر  ، 0280يتعلق بصالحيات رئيس اجمللس الشعيب البلدي فيما خيص الطرق والنقاوة والطمأنينة
العمومية ،اجلريدة الرمسية عدد  ،00الصادرة يف  00أكتوبر .0280
مرسوم رقم  080-80املؤرخ يف  90ديسمرب  ، 0280حيدد صالحيات البلدية والوالية يف قطاع التجارة ،اجلريدة الرمسية عدد  ،59الصادرة يف
 92ديسمرب .0280
مرسوم تنفيذي رقم  ،002-00مؤرخ يف  90نوفمرب  ، 9100حيدد صالحيات وزير الصحة والسكان وإصالح املستشفيات ،اجلريدة الرمسة
عدد  ،00الصادرة يف  90نوفمرب .9100
مرسوم تنفيذي رقم  ،02-91مؤرخ يف  90مارس  ،9191يتعلق بتدابري الوقاية من انتشار وباء فريوس كورونا (كوفيد )02-ومكافحته،
اجلريدة الرمسية عدد  ،05الصادرة يف  90مارس .9191
مرسوم تنفيذي رقم  ،01-91مؤرخ يف  90مارس  ، 9191حيدد تدابري تكميلية للوقاية من انتشار وباء فريوس كورونا (كوفيد)02-
ومكافحته ،اجلريدة الرمسية عدد  ،00الصادرة يف  90مارس .9191
مرسوم تنفيذي رقم  ،09-91مؤرخ يف  98مارس  ،9191يتضمن متديد إجراء احلجر اجلزئي املنزيل إىل بعض الواليات ،اجلريدة الرمسية عدد
 ،00الصادرة يف  98مارس  ،9191املعدل واملتمم ،باملرسوم التنفيذي رقم  ،29-91مؤرخ يف  15أبريل  ،9191اجلريدة الرمسية عدد ،91

الصادرة يف  15أبريل .9191
 .8مرسوم تنفيذي رقم  ،80-91مؤرخ يف  19أبريل  ،9191يتضمن متديد األحكام املتعلقة بتدابري الوقاية من انتشار وباء فريوس كورونا
(كوفيد )02-ومكافحته ،اجلريدة الرمسية عدد  ،02الصادرة يف  19أبريل .9191
 .2مرسوم تنفيذي رقم  ،011-91مؤرخ يف  02أبريل  ،9191يتضمن جتديد العمل بنظام الوقاية من انتشار وباء فريوس كورونا (كوفيد)02-
ومكافحته ،اجلريدة الرمسية عدد  ،90الصادرة يف  02أبريل .9191
 .01مرسوم تنفيذي رقم  ،019-91مؤرخ يف  90أبريل  ، 9191يتضمن متديد إجراء احلجر اجلزئي املنزيل املتخذ يف إطار الوقاية من انتشار وباء
فريوس كورونا (كوفيد )02-ومكافحته ،اجلريدة الرمسية عدد  ،90الصادرة يف  90أبريل .9191
 .00مرسوم تنفيذي رقم  ،015-91مؤرخ يف  98أبريل  ،9191حيدد مهام الفريق الصحي املتنقل احملدث لدى املؤسسات العمومية للصحة
وتنظيمه وسريه ،اجلريدة الرمسية عدد  ،90الصادرة يف  10ماي .9191
 .09مرسوم تنفيذي رقم  ،012-91مؤرخ يف  15ماي  ،9191يتعلق بالتدا بري االستثنائية املوجهة لتسهيل متوين السوق الوطين باملواد الصيدالنية
واملستلزمات الطبية وجتهيزات الكشف جملاهبة وباء فريوس كورونا (كوفيد ،)02-اجلريدة الرمسية عدد  ،90الصادرة يف  10ماي .9191
 .00بالة زهرة ،جمال صالحيات الوايل يف ظل قانون الوالية اجلديد  ،10-09جملة احلقوق والعلوم اإلنسانية ،جامعة زيان عاشور ،اجللفة ،اجلزائر،
اجمللد  ،00العدد  ،10أبريل .9191
ثالثا :المقاالت العلمية
.0
.9
.0
.0

أمحد حسن حممد ،منظمة الصحة العاملية ودورها يف مكافحة فريوس كورونا املستجد ،جملة الندوة للدراسات القانونية ،قارة وليد ،قسنطينة،
اجلزائر ،عدد  ،09عدد خاص( ،فريوس كورونا-كوفيد .9191 ،)02
خبيت عالء الدين وراجي عبد العزيز ،العمران ومسألة النظام العام ،جملة احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة عباس لغرور ،خنشلة ،اجلزائر ،اجمللد
 ،10العدد  ،10يناير .9191
راشي فاتح ،دور النقل احلضري يف انتشار وباء كورونا املستجد كوفيد ، 02-جملة الندوة للدراسات القانونية ،قارة وليد ،قسنطينة ،اجلزائر ،عدد
 ،09عدد خاص( ،فريوس كورونا-كوفيد .9191 ،)02
صقر محد اجليباين ،تأثري تفشي وباء الفريوس التاجي املستجد ( )covid19على االقتصاد العاملي ،جملة الندوة للدراسات القانونية ،قارة وليد،

قسنطينة ،اجلزائر ،عدد  ،09عدد خاص( ،فريوس كورونا-كوفيد .9191 ،)02
 .5عائشة بوعشيبة ،دور النقل احلضري يف انتشار وباء كورونا املستجد كوفيد ،02-جملة الندوة للدراسات القانونية ،قارة وليد ،قسنطينة ،اجلزائر،
عدد  ،09عدد خاص( ،فريوس كورونا-كوفيد .9191 ،)02
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 .0عبد الرمحن علي إبراهيم غنيم ،التعاون الدويل جملاهبة الوباء العاملي "كوفيد،"02-جملة الندوة للدراسات القانونية ،قارة وليد ،قسنطينة ،اجلزائر،
عدد  ،09عدد خاص( ،فريوس كورونا-كوفيد .9191 ،)02
 .0وايف حاجة ،اإلرهاب البيولوجي وتداعياته على النظام الدويل -أزمة جائحة فريوس كورونا املستجد منوذجا ،-جملة الندوة للدراسات القانونية،
قارة وليد ،قسنطينة ،اجلزائر ،عدد  ،09عدد خاص( ،فريوس كورونا-كوفيد .9191 ،)02

رابعا :المواقع اإللكترونية

 - 0عبد الرزاق بن عبد اهلل ،اجلزائر تعلن عن أول وفاة بفريوس كورونا ،منشور على املوقع/https://www.aa.com.tr/ar :الدول-
العربية/اجلزائر-تعلن-عن-أول-وفاة-بفريوس-كورونا ،0000908/يوم  09مارس  ،9191تاريخ االطالع  01ماي .9191
 - 9نارميان حممد ،فريوس كورونا ..هل مت تصنيعه أم تطور بشكل طبيعي! ،منشور على املوقع اإللكرتوين:
/https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3017579/1فريوس-كورونا-..هل-مت-تصنيعه-أم-تطور-بشكل-
طبيعي ،يوم  08مارس  ،9191الساعة  ،90:10تاريخ االطالع  00ماي .9191
 - 0صحيفة الشعب اليومية أونالين ،لنجعل أنوار التعاون الدويل تبدد ظالم الوباء ،منشور على املوقع اإللكرتوين:
 ،http://arabic.people.com.cn/n3/2020/0325/c31660-9672435.htmlيوم  95مارس  ،9191الساعة
 ،00:50تاريخ االطالع  00ماي .9191
 - 0موقع عريب بوست ،أوروبا عاجزة عن التصدي لكورونا :اجتماع ينتهي دون خطة ،واجلميع قلق على مستقبل االحتاد ،منشور على املوقع
اإللكرتوين/https://arabicpost.net :األخبار/90/10/9191/برنامج-أورويب-ملواجهة-كورونا ،/يوم  90مارس  ،9191الساعة
 ،12:50تاريخ االطالع  01ماي .9191
 - 5حسان جربيل ،كورونا..الرئيس اجلزائري ميدد تعليق الدراسة ويستبعد احلجر العام ،منشور على املوقع اإللكرتوين:
/https://www.aa.com.tr/arالدول-العربية/كوروناالرئيس-اجلزائري-ميدد-تعليق-الدراسة-ويستبعد-احلجر-العام ،0080908/يوم
 10أبريل  ،9191تاريخ االطالع  00ماي .9191
 - 0بلقيس دنيازاد العياشي ،يف وقت فشلت يف أمريكا  5دول جنحت يف احتواء (كورونا) ،منشور على موقع القبس اإللكرتوين:
-https://alqabas.com/article/5765774يف-وقت-فشلت-فيه-أمريكا-5-دول-جنحت-يف-احتواء-كورونا ،يوم  15أبريل
 ،9191تاريخ االطالع  00ماي .9191
اإللكرتوين:
املوقع
على
منشور
(،)COVID-19
9102
كورونا
فريوس
 - 0مرض
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc ،20479963يوم  05أبريل  ،9191تاريخ االطالع  01ماي .9191
 - 8وكالة األنباء اجلزائرية،كورونا :توسيع قطاعات النشاط وفتح حمالت جتارية ،منشور على املوقع:
 ،http://www.aps.dz/ar/economie/86536-2020-04-25-19-43-45يوم  90أبريل  ،9191الساعة ،00:01
تاريخ االطالع  01ماي .9191
 - 2أمني مجيلي ،بغرض احلد من اآلثار االقتصادية واالجتماعية لألزمة الصحية :جراد يأمر بتوسيع قطاعات النشاط وفتح احملالت التجارية ،موقع
اجلزائر أونالين/http://www.eldjazaironline.net/Accueil ،جراد-يأمر-بتوسيع-قطاعات-النشاط-وفتح-ال ،/يوم 90
أبريل  ،9191تاريخ االطالع  01ماي .9191
اجلزيرة:
موقع
على
منشور
العامل،
كورونا
جائحة
غريت
هل
املصري،
- 01كمال
/https://blogs.aljazeera.net/blogs/2020/5/2هل-غريت-جائحة-كورونا-العامل ،يوم  19ماي  ،9191تاريخ االطالع
 00ماي .9191
- 00موقع منظمة الصحة العاملية ،املالحظات االفتتاحية اليت أدىل هبا املدير العام ملنظمة الصحة العاملية يف اإلحاطة اإلعالمية بشأن مرض كوفيد-
 02يف  0أيار /مايو  ،9191منشور على املوقع اإللكرتوينhttps://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/who- :
،director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---4-may-2020
يوم  10ماي  ،9191تاريخ االطالع  00ماي .9191
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- 09حممد

مهن اج،

كيف

استطاعت

الصني

االنتصار

على

فريوس

كورونا؟،

منشور

على

موقع

اجلزيرة،

/https://blogs.aljazeera.net/blogs/2020/5/5كيف-استطاعت-الصني-االنتصار-على-فريوس-كورونا ،يوم  15ماي
 ،9191تاريخ االطالع  12ماي .9191
- 00موقع منظمة الصحة العاملية ،https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus ،تاريخ االطالع  10ماي
.9191
- 00موقع منظمة الصحة العامليةhttps://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus- ،
 ،2019/advice-for-public/myth-bustersتاريخ االطالع يوم  12ماي .9191
- 05موقع منظمة اليونيسيف ،مرض الفريوس التاجي [فريوس كورونا] (كوفيد :)02-ما الذي ينبغي أن يعرفه اآلباء واألمهات،
/https://www.unicef.org/arفريوس-كورونا-ما-الذي-ينبغي-أن-يعرفه-اآلباء-واألمهات/فريوس-كورونا ،بدون تاريخ النشر،
تاريخ االطالع يوم  01ماي .9191
اجلزيرة:
موقع
على
منشور
العامل،
كورونا
جائحة
غريت
هل
املصري،
- 00كمال
/https://blogs.aljazeera.net/blogs/2020/5/2هل-غريت-جائحة-كورونا-العامل ،يوم  19ماي  ،9191تاريخ االطالع
 00ماي .9191
- 00موقع وكالة األنباء اجلزائرية ،بيان اجتماع جملس الوزراء ،منشور على املوقع اإللكرتوينhttp://www.aps.dz/ar/algerie/87017- :
 ،2020-05-10-16-04-07يوم  00ماي  ،9191الساعة  ،00:90تاريخ االطالع  00ماي .9191
خامسا :المعاجم
 .0عمتوت عمر ،قاموس املصطلحات القانونية يف تسيري شؤون اجلماعات احمللية ،دار هومة ،اجلزائر ،الطبعة .9101 ،19

الهوامش:
()1
عرف الضبط اإلداري بأنه نظام وقائي ،يتضمن قرارات إدارية تقيّد من حريات األفراد ،تتوىل فيه اإلدارة محاية النظام العام يف الدولة ،مشار إليه يف:
يُ َّ
مازن ليلو راضي ،الوسيط يف القانون اإلداري ،املؤسسة احلديثة للكتاب ،لبنان ،الطبعة  ،9100 ،10الصفحة  ،001ويعين الضبط أيضا ،حق
السلطات اإلدارية يف تقييد النشاط اخلاص ،من خالل فرض القيود والضوابط على ممارسة األفراد حلرياهتم ونشاطاهتم ،هبدف محاية النظام العام بعناصره
املتعددة ،مشار إليه يف :نواف كنعان ،دور الضبط اإلداري يف محاية البيئة (دراسة تطبيقية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة) ،جملة جامعة الشارقة للعلوم
الشرعية واإلنسانية ،جامعة الشارقة ،اإلمارات املتحدة ،اجمللد  ،10العدد  ،10فرباير  ،9110الصفحة .02
()2بالة زهرة ،جمال صالحيات الوايل يف ظل قانون الوالية اجلديد  ، 10-09جملة احلقوق والعلوم اإلنسانية ،جامعة زيان عاشور ،اجللفة ،اجلزائر ،اجمللد

 ،00العدد  ،10أبريل  ،9191الصفحة .922
()3
عمان ،األردن ،الطبعة  ،9110 ،10الصفحة .901
نواف كنعان ،القانون اإلداري ،الكتاب األول ،اإلصدار  ،19دار الثقافةّ ،

()4النظافة العمومية :هي مجلة من االحتياطات الوقائية ليت من شأهنا مكافحة األمراض املعدية ،ومحاية نظافة األغذية واألماكن واملؤسسات اليت هلا

عالقة باجلمهور .مشار إليه يف :عمتوت عمر ،قاموس امل صطلحات القانونية يف تسيري شؤون اجلماعات احمللية ،دار هومة ،اجلزائر ،الطبعة ،19
 ،9101الصفحة .000
()5املادتني  92و 00منالقانون رقم  ،00-08مؤرخ يف  19جويلية  ،9108يتعلق بالصحة ،اجلريدة الرمسية عدد  ،00الصادرة يف  92جويلية
.9108
()6حسام مرسي ،سلطة اإلدارة يف جمال الضبط اإلداري (دراسة مقارنة يف القانون الوضعي والفقه اإلسالمي) ،الطبعة  ،10دار الفكر اجلامعي،
االسكندرية ،مصر ،9100 ،الصفحة .050
( )7خبيت عالء الدين وراجي عبد العزيز ،العمران ومسألة النظام العام ،جملة احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة عباس لغرور ،خنشلة ،اجلزائر ،اجمللد ،10
العدد  ،10يناير  ،9191الصفحة .001
( )8تعترب منظمة الصحة العاملية أحد اهم الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة ،اليت تعمل على تقدمي املساعدات القنية للدول ،وتزويدهم
باخلدمات والتسهيالت للتخلص من األوبئة واألمراض ،وال أحد ينكر الدور الذي تقوم به يف مكافحة فريوس كوفيد 02-من خالل نشر التوعية
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الصحية والوقاية والعمل على تعزيز التعاون الدويل ملكافحة هذا املرض ،مشار إليه يف :أمحد حسن حممد ،منظمة الصحة العاملية ودورها يف مكافحة
فريوس كورونا املستجد ،جملة الندوة للدراسات القانونية ،قارة وليد ،قسنطينة ،اجلزائر ،عدد  ،09عدد خاص( ،فريوس كورونا-كوفيد ،9191 ،)02
الصفحة .02
()9عبد الرمحن علي إبراهيم غنيم ،التعاون الدويل جملاهبة الوباء العاملي "كوفيد، "02-جملة الندوة للدراسات القانونية ،قارة وليد ،قسنطينة ،اجلزائر ،عدد
 ،09عدد خاص( ،فريوس كورونا-كوفيد  ،9191 ،)02الصفحة .91
()10موقع منظمة اليونيسيف ،مرض الفريوس التاجي [فريوس كورونا] (كوفيد :)02-ما الذي ينبغي أن يعرفه اآلباء واألمهات،
/https://www.unicef.org/arفريوس-كورونا-ما-الذي-ينبغي-أن-يعرفه-اآلباء-واألمهات/فريوس-كورونا ،تاريخ االطالع يوم  01ماي
.9191
()11مرض فريوس كورونا  ،)COVID-19( 9102منشور على املوقع اإللكرتوينhttps://www.mayoclinic.org/ar/diseases- :
 ،conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963يوم  05أبريل  ،9191تاريخ االطالع  01ماي .9191
( )12موقع منظمة الصحة العاملية ،https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus ،تاريخ االطالع  10ماي .9191
()13راشي فاتح ،دور النقل احلضري يف انتشار وباء كورونا املستجد كوفيد ،02-جملة الندوة للدراسات القانونية ،قارة وليد ،قسنطينة ،اجلزائر ،عدد
 ،09عدد خاص( ،فريوس كورونا-كوفيد  ،9191 ،)02الصفحة .050
( )14موقع منظمة الصحة العامليةhttps://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus- ،
 ،2019/advice-for-public/myth-bustersتاريخ االطالع يوم  12ماي .9191
()15راشي فاتح ،املرجع السابق،الصفحة .050
( )16عائشة بوعشيبة ،دور النقل احلضري يف انتشار وباء كورونا املستجد كوفيد ، 02-جملة الندوة للدراسات القانونية ،قارة وليد ،قسنطينة ،اجلزائر،
عدد  ،09عدد خاص( ،فريوس كورونا-كوفيد  ،9191 ،)02الصفحة .10

()17وايف حاجة ،اإلرهاب البيولوجي وتداعياته على النظام الدويل -أزمة جائحة فريوس كورونا املستجد منوذجا ،-جملة الندوة للدراسات القانونية ،قارة
وليد ،قسنطينة ،اجلزائر ،عدد  ،09عدد خاص( ،فريوس كورونا-كوفيد  ،9191 ،)02الصفحة (.)05-00
( )18املرجع نفسه،الصفحة .00
()19نارميان حممد ،فريوس كورونا ..هل مت تصنيعه أم تطور بشكل طبيعي! ،منشور على املوقع اإللكرتوين:
/https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3017579/1فريوس-كورونا-..هل-مت-تصنيعه-أم-تطور-بشكل-طبيعي،
يوم  08مارس  ،9191الساعة  ،90:10تاريخ االطالع  00ماي .9191
( )20وايف حاجة ،املرجع السابق ،الصفحة (.)00-00
()21موقع عريب بوست ،أوروبا عاجزة عن التصدي لكورونا :اجتماع ينتهي دون خطة ،واجلميع قلق على مستقبل االحتاد ،منشور على املوقع
اإللكرتوين/https://arabicpost.net :األخبار/90/10/9191/برنامج-أورويب-ملواجهة-كورونا ،/يوم  90مارس  ،9191الساعة ،12:50
تاريخ االطالع  01ماي .9191
()22عائشة بوعشيبة ،املرجع السابق ،الصفحة .00
()23كمال املصري ،هل غريت جائحة كورونا العامل ،منشور على موقع اجلزيرة/https://blogs.aljazeera.net/blogs/2020/5/2 :هل-
غريت-جائحة-كورونا-العامل ،يوم  19ماي  ،9191تاريخ االطالع  00ماي .9191
()24عائشة بوعشيبة ،املرجع السابق ،الصفحة  09و00
()25حممد مهناج ،كيف استطاعت الصني االنتصار على فريوس كورونا؟ ،منشور على موقع اجلزيرة،
/https://blogs.aljazeera.net/blogs/2020/5/5كيف-استطاعت-الصني-االنتصار-على-فريوس-كورونا ،يوم  15ماي ،9191
تاريخ االطالع  12ماي .9191
()26عبد الرزاق بن عبد اهلل ،اجلزائر تعلن عن أول وفاة بفريوس كورونا ،منشور على املوقع/https://www.aa.com.tr/ar :الدول-
العربية/اجلزائر-تعلن-عن-أول-وفاة-بفريوس-كورونا ،0000908/يوم  09مارس  ،9191تاريخ االطالع  01ماي .9191
()27صقر محد اجليباين ،تأثري تفشي وباء الفريوس التاجي املستجد ( )covid19على االقتصاد العاملي ،جملة الندوة للدراسات القانونية ،قارة وليد،
قسنطينة ،اجلزائر ،عدد  ،09عدد خاص( ،فريوس كورونا-كوفيد  ،9191 ،)02الصفحة .019
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()28كمال املصري ،هل غريت جائحة كورونا العامل ،منشور على موقع اجلزيرة/https://blogs.aljazeera.net/blogs/2020/5/2 :هل-
غريت-جائحة-كورونا-العامل ،يوم  19ماي  ،9191تاريخ االطالع  00ماي .9191
()29صقر محد اجليباين ،املرجع السابق ،الصفحة .000
()30وايف حاجة ،املرجع السابق ،الصفحة .00
( )31صحيفة الشعب اليومية أونالين ،لنجعل أنوار التعاون الدويل تبدد ظالم الوباء ،منشور على املوقع اإللكرتوين:
 ،http://arabic.people.com.cn/n3/2020/0325/c31660-9672435.htmlيوم  95مارس  ،9191الساعة ،00:50
تاريخ االطالع  00ماي .9191
( )32موقع منظمة الصحة العاملية ،املالحظات االفتتاحية اليت أدىل هبا املدير العام ملنظمة الصحة العاملية يف اإلحاطة اإلعالمية بشأن مرض كوفيد02-
يف  0أيار /مايو  ،9191منشور على املوقع اإللكرتوينhttps://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/who-director- :
 ،general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---4-may-2020يوم  10ماي
 ،9191تاريخ االطالع  00ماي .9191
()33املادة  10وما بعدها من املرسوم رقم  ،900-80مؤرخ يف  01أكتوبر  ،0280يتعلق بصالحيات رئيس اجمللس الشعيب البلدي فيما خيص الطرق
والنقاوة والطمأنينة العمومية ،اجلريدة الرمسية عدد  ،00الصادرة يف  00أكتوبر .0280
()34املادة  01من املرسوم رقم  080-80املؤرخ يف  90ديسمرب  ،0280حيدد صالحيات البلدية والوالية يف قطاع التجارة ،اجلريدة الرمسية عدد ،59
الصادرة يف  92ديسمرب .0280
( )35املواد ( )15-10من املرسوم التنفيذي رقم  ،002-00مؤرخ يف  90نوفمرب  ،9100حيدد صالحيات وزير الصحة والسكان وإصالح
املستشفيات ،اجلريدة الرمسة عدد  ،00الصادرة يف  90نوفمرب .9100
()36حسان جربيل ،كورونا..الرئيس اجلزائري ميدد تعليق الدراسة ويستبعد احلجر العام ،منشور على املوقع اإللكرتوين:
/https://www.aa.com.tr/arالدول-العربية/كوروناالرئيس-اجلزائري-ميدد-تعليق-الدراسة-ويستبعد-احلجر-العام ،0080908/يوم 10
أبريل  ،9191تاريخ االطالع  00ماي .9191
()37انظر امللحق رقم (.)10
()38املواد ()10-10من املرسوم التنفيذي رقم  ،02-91مؤرخ يف  90مارس  ،9191يتعلق بتدابري الوقاية من انتشار وباء فريوس كورونا (كوفيد-
 )02ومكافحته ،اجلريدة الرمسية عدد  ،05الصادرة يف  90مارس .9191
()39املواد  10و 19و 12و 01و 00من املرسوم التنفيذي رقم  ،01-91مؤرخ يف  90مارس  ، 9191حيدد تدابري تكميلية للوقاية من انتشار وباء
فريوس كورونا (كوفيد )02-ومكافحته ،اجلريدة الرمسية عدد  ،00الصادرة يف  90مارس .9191
()40املواد ( )10-10من املرسوم التنفيذي رقم  ،09-91مؤرخ يف  98مارس  ،9191يتضمن متديد إجراء احلجر اجلزئي املنزيل إىل بعض الواليات،
اجلريدة الرمسية عدد  ،00الصادرة يف  98مارس  ،9191املعدل واملتمم ،باملرسوم التنفيذي رقم  ،29-91مؤرخ يف  15أبريل  ،9191اجلريدة
الرمسية عدد  ،91الصادرة يف  15أبريل .9191
()41املواد ( )15-10من املرسوم التنفيذي رقم  ،80-91مؤرخ يف  19أبريل  ، 9191يتضمن متديد األحكام املتعلقة بتدابري الوقاية من انتشار وباء
فريوس كورونا (كوفيد )02-ومكافحته ،اجلريدة الرمسية عدد  ،02الصادرة يف  19أبريل .9191
()42املادة  10من املرسوم التنفيذي رقم  ،011-91مؤرخ يف  02أبريل  ، 9191يتضمن جتديد العمل بنظام الوقاية من انتشار وباء فريوس كورونا
(كوفيد )02-ومكافحته ،اجلريدة الرمسية عدد  ،90الصادرة يف  02أبريل .9191
()43املواد ( )10-10من املرسوم التنفيذي رقم  ،019-91مؤرخ يف  90أبريل  ،9191يتضمن متديد إجراء احلجر اجلزئي املنزيل املتخذ يف إطار
الوقاية من انتشار وباء فريوس كورونا (كوفيد )02-ومكافحته ،اجلريدة الرمسية عدد  ،90الصادرة يف  90أبريل .9191
( )44املادتني  19و 10من املرسوم التنفيذي رقم  ،015-91مؤرخ يف  98أبريل  ،9191حيدد مهام الفريق الصحي املتنقل احملدث لدى املؤسسات
العمومية للصحة وتنظيمه وسريه ،اجلريدة الرمسية عدد  ،90الصادرة يف  10ماي .9191
( )45املواد ()00-10من املرسوم التنفيذي رقم  ،012-91مؤرخ يف  15ماي  ، 9191يتعلق بالتدابري االستثنائية املوجهة لتسهيل متوين السوق
الوطين باملواد الصيدالنية واملستلزمات الطبية وجتهيزات الكشف جملاهبة وباء فريوس كورونا (كوفيد ،)02-اجلريدة الرمسية عدد  ،90الصادرة يف 10
ماي .9191
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( )46وكالة األنباء اجلزائرية،كورونا :توسيع قطاعات النشاط وفتح حمالت جتارية ،منشور على املوقع:
 ،http://www.aps.dz/ar/economie/86536-2020-04-25-19-43-45يوم  90أبريل  ،9191الساعة  ،00:01تاريخ
االطالع  01ماي .9191
()47أمني مجيلي ،بغرض احلد من اآلثار االقتصادية واالجتماعية لألزمة الصحية :جراد يأمر بتوسيع قطاعات النشاط وفتح احملالت التجارية ،موقع
اجلزائر أونالين/http://www.eldjazaironline.net/Accueil ،جراد-يأمر-بتوسيع-قطاعات-النشاط-وفتح-ال ،/يوم  90أبريل
 ،9191تاريخ االطالع  01ماي .9191
( )48موقع وكالة األنباء اجلزائرية ،بيان اجتماع جملس الوزراء ،منشور على املوقع اإللكرتوينhttp://www.aps.dz/ar/algerie/87017- :
 ،2020-05-10-16-04-07يوم  00ماي  ،9191الساعة  ،00:90تاريخ االطالع  00ماي .9191
()49بلقيس دنيازاد العياشي ،يف وقت فشلت يف أمريكا  5دول جنحت يف احتواء (كورونا) ،منشور على موقع القبس اإللكرتوين:
-https://alqabas.com/article/5765774يف-وقت-فشلت-فيه-أمريكا-5-دول-جنحت-يف-احتواء-كورونا ،يوم  15أبريل ،9191
تاريخ االطالع  00ماي .9191

المالحق:
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