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 نقابة املهندسين املعماريين
 

 

  (19 -)كوفيدوباء فيروس كورونا املستجد  تفش يإثر  ,تداعيات  فرض الحجر الصحي يخص يماف

 و ضرورة  ,املعماريين  و االقتصادية للمهندسين  و االجتماعية املهنية  السلبية على الحياة  و آثاره

 الالزمةاالجتماعي  و االقتصادي الدعم لتدابير ,الحكومةمن طرف  األخذ بعين االعتبار

 

 

 

, الذي أجبر الدولة على (19 -كوفيد) إثر تفش ي فيروس كورونا املستجدمرحلة صعبة,  البلدانكغيرها من تعيش الجزائر 

لمرسوم , بإصدارها لو الحفاظ على صحة و أرواح املواطنين من أجل الحد من انتشارهأخذ تدابير الوقاية الالزمة 

( 19 -املتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد و 2020مارس  21املؤرخ في  69-20التنفيذي رقم 

 التكميلية.تدابير ال الذي يحدد و 2020مارس  24املؤرخ في  70-20ملرسوم التنفيذي رقم ا و ,ومكافحته

يمكن سالذي  الوحيدعد االجتماعي, يبقى هو املالذ ابتإن إجراء الحجر الصحي و الحد من تنقالت املواطنين و إلزامهم بال

و تطبيقه من طرف املهندسين املعماريين, على غرار االنضباط به الذي تم  و ,التحكم و القضاء على هذا الوباءمن  الدولة

له  ستكون  ,إال أن هذا األخير الحكومة,الواعين بخطورة الوضع و ضرورة االلتزام بتعليمات املسؤولين املواطنين 

بعد تواجدهم خاصة , و الزمالء لغالبية الزميالت االجتماعية و االقتصاديةاملهنية,  على الحياةانعكاسات سلبية جسيمة 

, زيادة إلى الركود ملستخدميهماملحتمل لنشاطهم و تسريحهم  و تعليقهم   غلقهم ملكاتبهم بسب ,بطالة مفروضةحالة في 

  , الذي أدى إلى ضعف قدراتهم املالية.املاضية خالل السنوات األخيرةالسكن و البناء الكبير الذي شهده قطاع 

, أقل ما يمكن القول عنه أنه , خصوصا إذا طالت مدتهتدابير الحجر الصحي املفروضل تطبيقا ,ينتجسالذي إن الوضع 

لتكاليف اتحمل  على عدم قدرة غالبية املهندسين املعماريينو لألسباب املذكورة آنفا  , بالنظرللغايةصعبا سيكون 

و حتى على تأمين مدخول شهري يضمن , مستقبال مستخدميهمعمل استمرارية نشاط مكاتبهم و  بهدف ,املقابلةاملختلفة 

 زمة, بغيةالال أخذ التدابير أجل من  ,و دقيقا من طرف الحكومةا يتطلب تدخال سريع هذا الوضع هم كرامة العيش.بعضل

( مهندس معماري مسجل في 9000لـتسعة آالف ) و االقتصادي االجتماعيستقبل املو الحفاظ على احتواءه قبل وقوعه, 

 .مستخدم ( أجير30000حوالي ثالثون ألف )و  ني لنقابة املهندسين املعماريين,الجدول الوط

   املجلس الوطني ـانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيـــــ  
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االنشغاالت عاجال, األخذ بعين االعتبار  الوزير األول,  السيد من طلبي ,ملهندسين املعماريينالنقابة إن املجلس الوطني 

و تفادي انعكاساتها السلبية  ةفي تخطي هذه األزماملعماريين مصاحبة  أجلمن التالية,  ضروريةالتدابير الاملذكورة أعاله و 

 :و البناء و العمران السكنفي مجال مستقبال مشاريع الدولة  , و علىنشاطهم املنهي لىع

املتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث في 2004 سنة ديسمبر 25 املؤرخ في 20-04 رقم لقانون اتفعيل  .1

 .القوة القاهرةة, و اإلعالن عن حالة التنمية املستدامإطار 

أصحاب  لتعويض آلياتوضع اعتبار مهنة املهندس املعماري مهنة متضررة جراء األزمة الصحية الراهنة و ضرورة  .2

النظر في , مع ضرورة بصفة خاصة 2020املسجلين في الجدول الوطني  املعماريين  املهندسين املهن الحرة عموما و

  .2020 قانون املاليةل التكميليشروع املإطار في  ,ةالجبائي هممستحقاتتخفيض تخفيف و 

  ـــ :ــــــب أمر أصحاب املشاريع على مستوى كافة القطاعات .3

 إيداع و تأجيل  ,عة للصفقات العموميةضالخا املسابقات املعماريةطلبات العروض الوطنية و  كل تعليق

  .حتى إشعار آخر ,قبلمن عروض تلك التي صدرت 

  ماعدا  ,الستشارة الفنيةط التعاقدية املفروضة الخاصة باتعليق كل الشرو آنيا, مع  البناءتوقيف ورشات

  .فيها مراعات أقص ى اإلجراءات األمنية الالزمة التي يجب ,ذات الطابع االستعجالي ورشات املشاريع

  املعماريين مهندسينللالعالقة األتعاب ستحقات و مفواتير التسديد التسريع في.  

و جدولة أ دفع االشتراك السنوي  تأجيلمن أجل , CASNOSاألجراء صندوق الوطني للعمال الغير مصالح ال حث .4

  .السنة املقبلة اشتراك و دراسة إمكانية تخفيض مستحقات همبلغ

بالنسبة  ألجراءا املستحقات عن تأجيل دفع اشتراكمن أجل , CNAS جراءلصندوق الوطني للعمال األ مصالح ا حث .5

 ., مع دراسة إمكانية تخفيضهاللثالثي املقبل

 ,املهندسين املعماريينلدى  ألجراءاتسديد أجور تحمل من أجل , CNAS جراءلصندوق الوطني للعمال األ مصالح ا حث .6

 , بحكم القوة القاهرة.العمل عن همتوقفدة ملكتعويض 

 , مع أجل للتسديد لمهندسين املعماريينلدون فوائد,  ةاملصغر  ةالبنكيض و و تسهيل القر تمكين حث البنوك من أجل  .7

  .سنوات( -05-إلى خمس  -01-املدى )من سنة  قصير

جميع في  منظومة البناءمن أجل الوصول إلى رقمنة  ,العمل بجدية و حزم على ضرورة ,الوباءالقضاء على الحرص بعد  .8

 قطاعات الدولة. كاملفي  ,مراحل البناء( -)مراحل االستشارة الفنية  مراحله
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التدابير و  املطالبتدقيق النظر في  الوزير األول, السيديطلب من  ملهندسين املعماريين,ا نقابة لإن املجلس الوطني 

منذ  املنهي املكتسبعلى الرأس املال مدى فاعليتها من أجل تخطي تداعيات األزمة الصحية الراهنة و الحفاظ املقترحة, و 

 .سيساهم بقوة في بناء الجزائر ما بعد الوباءو  الذي ساهم, ( سنة 25خمسة و عشرين )أكثر من 

مرحلة من أجل تسيير , الوزير األول  مقترحات للسيدبصدد تحضير  املعماريين, لنقابة املهندسينن املجلس الوطني كما أ

القتصادية في املهنية و االجتماعية و ا تالالتالخاستدراك او  تسهيل العودة التدريجية للعمل, , بغيةكورونامابعد 

  .لهادائمة حلول وضع و  ,هذا الوباء هاظهر أالتي صفوف املعماريين, 

لجهود ل او تقديره اعن امتنانه برعتهندسات و املهندسين املعماريين, امل  اسم و باسمها ,ملهندسين املعماريينانقابة إن 

             على سعيثني كما ت ,(19 -كورونا )كوفيدفيروس الرامية إلى التحكم و القضاء على و الجبارة التي تقوم بها الحكومة 

وكذا كل أعوان  ,إطارات السلك الطبي و الشبه طبي و نخص بالذكر أبناء هذا الوطن املخلصين ,كل و تضحية و مثابرة 

 .ملواجهة الوباء كدروع ماميةالذين يقفون في الصفوف األ الدولة, 

 ,تخذتها الدولة  للحد من انتشار الوباءاالتي  ةاالحترازي تاملطلق لإلجراءا تعرب عن دعمها ,ملهندسين املعماريينانقابة إن 

رفع على   ,وفقا لتوجيهات الحكومة في هذا املجال تحرص ,الوطنيةاملنظمات  وعلى غرار سائر الهيئات  هاو تعزيزا لذلك فإن

    درجة الوعي ضمن صفوف املهندسين املعماريين و حثهم على املشاركة بقوة وفعالية في العمل التضامني ما أمكن ذلك , 

سوف تخرج قوية  جزائر الو أيمانا بأن  اعزم كلهاو , و إنها على جاهزية تامة لتقديم يد املساعدة في أي مهمة تسند إليها

 .املحنةصلبة من هاته 

 

 

 2020 أبريل  11حّرر بالجزائر, يوم                                                                                                                                                           

 لنقابة املهندسين املعماريين املجلس الوطنيع/ 

ـــــــــ                   ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــســـــالرئيــ  ــــ
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