
 

 ةيسنوتلا ةيروهمجلا
 ةموكحلا ةسائر

 

 رـرــقم

 

 دافسلا ةحافكمو ةمكوحلاو يةمعمولا ةيفظولاب فلكملا ةموكحلا يسئر ىلد الدولة وزير من

 إلى بالنسبة العمل استئناف ونسق وإجراءات شروط بضبط قيتعل 2020 ماي 3 في مؤرخ

 والهيئات اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات محليةلا تاعامجلاو ةلدولا نأعوا

 هجوملا يحصلا رجحلا ةرفت لالخ ةيمومعلا تآشنملاو تاسسؤملاو

 

 لفسادا كافحةمو ةمكولحاو بالوظيفةالعمومية لمكلفا ةمئيسالحكور ىلد ةلولدا يرزو إن

 

ـد  ،لدستـــورا لىعع الطالا بـع

 باألحكام لقالمتع 2018 تأو 7 في ؤرخمال 2018 لسنة 47 ددع سيااألس القانون وعلى

 المستقلة، يةردستولا الهيئات بينلمشتركةا

ـوا ىــلعو لمتعلقا  1983يسمبرد 12 في رخؤلما 1983 لسنة 112 ددع نلقاـن

 ،يةدارإللصبغةاا تذا يةمولعما سساتؤلماو ليةحلما تاعاملجاو ةلولدا نواعأل ملعاا ساسيألا بضبطالنظام

 89 ددع مسورلم ا ةصاخو تممته ولتينقحتهأا لنصوصا يعمج لىعو

 .2011سبتمبر 23فيرخ ؤلما 2011لسنة

ـوا ىــلعو لمتعلقبضبطا  1985 توأ 05 في رخؤلما 1985 لسنة 78 ددع نلقاـن

 اعيةنالص بغةالص ذات لعموميةا والمؤسسات الدواوين عوان أل ماالع ساسيألا النظام

 مالها رأس المحلية العمومية الجماعات أو الدولة تمتلك التي والشركات والتجارية

 صفةب

 .تممته أو لتينقحتها لنصوصا يعمج لىعكلياوو ةرمباش

 طبضب المتعلق 2020 فريلأ 17 في خرؤالم 2020 لسنة 7 ددع المرسوم ى وعل



 يةمالعمو منشآتلوا المؤسسات وبسير العموميين باألعوان تتعلق استثنائية أحكام

 صالحموال

 .ريةااإلد



 

 يعبتوز المتعلق 2012سبتمبر 14 في رخؤلما 2012لسنة 1710 ددع رمألا لىعو

 ةالصبغ تاذ العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة أعوان عمل وأيام أوقات

 .ةاإلداري

 2020 فيفري 27 في ؤرخمال 2020 ةلسن 19 دعد الرئاسي األمر وعلى لمتعلقا

 .اوأعضائه الحكومة رئيس بتسمية

 مبأحكا لمتعلق ا 2020 سرام 17في رخؤلما 2020لسنة 153 ددع الحكومي مرألا لىعو

 لصبغةا تاذ يةمولعما سساتؤلماو ليةحلما تاعاملجاو ةلولدا نواعأ ستثنائيةلعملا

 .يةمولعما اتلمؤسساو تيئاهلاو يةراد إلا

 لمتعلقا

 

 لمتعلق ا

 2020 سرام 18 في رخؤلما 2020 لسنة 24 ددع لرئاسيا رمألا لىعو

 .يةروهملجا بترا بكامل ناللجوابمنع

 2020 سرام 22 في خرؤلما 2020 لسنة 28 ددع لرئاسيا رمألا لىعو

 .نالولجا نعم تقاوأ جراخ لتجمعاتاو بتحديدالجوالن

 تياجالحا لمتعلقبضبطا 2020 سرام 22في رخؤلما 2020 لسنة 156 ددع يملحكوا رمألا لىعو

 تطبيق راإط في لحيويةا فق ارلما سير يةرستمراا قتضياتضمانمو ساسيةألا

 . للشاما لصحيا رلحجا تاءارجإ

 لمتعلقا 2020 يام 02 في رخؤلما 2020 لسنة 208ددع يملحكوا رمألا لىعو

 .هجولما لصحيا رلحجا تاءبضبطإجرا

 : يــيل ام ررق

 

 تاعاملجاو ةلولدا ناوبالنسبةإلىأع ستئنافالعملا نسقو تاءارجوإ طوشر رقرلما اذيضبطه :لوألا لصفلا

 يئاتهلاو يةراد إلا لصبغةا تاذ يةمولعما سساتؤلماو ليةحلما

 .هجولما لصحيا فترةالحجرل الخ يةمولعما لمنشآتاو سساتؤلماو

 لينملعاا نواعألوا نةلديواا نواعلعسكريينوأاو ليخالدا نمألا تاقو نواعأ لى ع رلمقرا اذهينطبق الو

 بمؤسسات لينملعاا نواعألوا يةمولعما لصحيةا سساتؤلموا بالهياكل

 نواعأبالنسبةإلى مللعا ستئنافايتم :2 لصفلا .لتربيةوالطفولةوالتكوينوالتعليمالعالي،الذينيخضعونلتراتيبخاصةبهما

 لمنشآتاو سساتؤلماو تايئهلاو يةرادلصبغةاإلا اتذ يةمولعما سساتؤلم وا ليةحلما اتعاملجاو ةللدوا

 ليةمرحلا باعتماد يةمولعما

 . هجولما لصحيا للحجر نيةطلوا ةللخط فقاو لتدرجاو



 ةدحالوا ةصحال مانظ دتماعا ، 2020 يام 24 لىا يام 04 نلفترةما لالخيتم :3 لصفلا

 17 في رخؤلما 2020 لسنة 153 ددع يملحكوا ألمرا ماكحأل ابقط للعما مأياو تقاوأفيتوزيع

 اكم الجمعة يوم لىا االثنين يوم من وذلك عالهأ إليه المشار 2020 رسام

 :ييل

 ارهظ الواحدة الساعة إلى صباحا نة الثام لساعةا من :األولى لفترة ا

 لثانيةا عةالسا لىإ صباحا ثالثيندقيقةو سعةاالت ةعسالا نم :ثانيةلفترةالا

 اثالثيندقيقةظهرو

- 

- 

 تقتضيهطبيعة امفقو توقيتمغاير دتماعا يةمولعما لمنشآتاو سساتؤمللهيئاتوال يمكنو

 .ابه صالخا يلرسمابالموقع مللعمو تعلنعنه أن لىع ابه للعما صيةوصخو

 إلالصبغةا تاذ يةمولعما سساتؤلما ءساؤرو ليةحلما تاعاملجا ءساؤرو ةاللواو اءيتولىالوزر : 4 لصفلا

 رلمشاا للعمافتراتو يامأ سبحن اوعألا توزيع يةمولعما لمنشآتاو سساتؤلماو يئاتهلا ءساؤرو يةراد

 نم % 50 للعما بمقرات ياميو يندلمتواجا وانعألا ددع يتجاوز الأ لىع لتناوبا مانظ باعتماد هالعأ ليهاا

 فقالقوائمو لكوذ نواعألا عومجم

 .ضلغرافي اهداديتماع يةمسا

 .بعد نع بالعمل ياروضحلمباشرينللعملا يرغ نتكليفاألعوا يمكنو

 ضبط سباتاحلما ةمكحلم لوألالرئيساو يةرادإلا ةللمحكم لوألالرئيساو للعدا يرزيتولىو :5 لصفلا

 ليهمإ ةعجالرا بالهياكل لستئنافالعما تالاجمو طوشرو لحارم

 .بالنظر

 جرحال صلةوابم لمعنيينايينمولعما انوعألا في ةمقائ تحديد يةرادإلا لهياكلا ءايتولىرؤس :6 لصفلا

 لىع بناء هالعأ ليهإ رلمشاا 2020 لسنة 208 دعد رمأل ا نم 10لفصلا عنىم لىع للشاما يحلصا

 ةمزاللا فقةبالمؤيداترم تكون ضلغراتقدمفي فردية لباطم

 .ةلالحا سبح

 -كوفيد"تتعلقبتبعاتانتشارفيروسكورونا ،ىرخأ سبابألو ياكلهلا ءساؤلر يمكن امك

 .مهنم بررم لبط لىعبناء يرلحضوا للعما نم نواعألا بعض فاءعإ "، 19

 باستعمال بعد، نع ليهمإ ةلوكولما لامعألا تأمين ،هالعأ ليهمإ رلمشاا نواعألا يواصلو

 لتحاقالا لىإ يمكندعوتهمبصفةاستثنائية،و هنأ يرغ تصال،الوا تاتكنولوجياالمعلوم



 .لتيتقتضيهاضرورةالعملا لقصوىا تالالحافي مهلمع زكابمر



 

 للتنقل مسبق ترخيص على الحصول العموميين األعوان على يتعين :7 صلفال
 تلمقرا

 . غرضلا في هضبط يتم أنموذج وفق العمل

 عبر أو ترونياللكا سلالترا عبر أو مباشرة اما المعنيين األعوان الى التراخيص غتبلي ويتم

 .رىخأ وسيلة أي

 يورضحال للعمل دعوتهم تمت الذين العموميين أللعوان يمكن استثنائية، وبصفة

د بمجر عملهم مقرات إلى سكناهم محالت يتنقلوامن نلتنقل،أا لتراخيص تسلمهم وند

 إلاتلتزمالهياكل :8 لصفلا .لنفاذا يزح رلمقرا اذه لولينلدخوألاليومينافي لكيفيدصفتهمالمهنية،وذ بما رستظهاالا

 لنشاطا ةسراممفي تاءارجلدليإل بقا ط للعما نكامأ لخدا بتوفيرمستلزماتالوقايةوالسالمة يةراد

 ناونتشارفيروسكورابيرالصحيةللتوقيمناتدلافقو

 .نية لمها ةملسالاو ةلصحا دهقبلمع نم مللعمو نشره و هدايتمإعد"فيدوك"

 بقالدليل ط ةلسالماو لوقايةا دعاقو باحترام ،للعما زبمراك مهدتواج ندع ،ناوعألا يلتزمو

 .الهعأ إليه رلمشا ا تاءارجإلا

 قبل نم رلمقرا هذا نم8بالفصل اعليه صصولمنا إلجراءاتا طبيققبةتاتتممر :9 لصفلا

 .رنظلا اتذ يةالعموم للهياكل التابعة الصحة وحفظ والتفقد الرقابة أعوان

 ريةاد إلا راءاتجاإل ةالمعني السلط تتخذ اإلجراءات، بهذه إخالل أي معاينة صورة وفي
 أو

 . ملالع بها جاريلا يةالتأديب العقوبات

  يوم منبتداءا النفاذ حيز المقرر هذا يدخل :10 صلفال
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