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Abstract:  

 The subject of civil society organizations has attracted many 
researchers and scholars in various fields, particularly science 

Politics and social science in all its branches, and the United Nations 

as well as Member States have shown their interest. Through the 

establishment of the Comprehensive Review Mechanism for Civil 

Society Associations in 2006 Especially those working in the field of 
human rights. This periodic review aims to develop action and 

stimulate the change , Positively in the area of human rights. Every 

five years these institutions participate in the universal periodic 

review Algeria is one of the States paying attention to civil society 

organizations in 2016. The creation and accreditation of many 

associations to carry out their work in an official capacity, however 
We tried to look at the role of these organizations, especially women's 

organizations, and especially their most important roles during this 

period. The importance of the research lies in the fact that it 

addresses one of the current issues relating first to the Corona 

pandemic that affected. all the world as a whole, for all components 
of society, and second, for approaching civil society organizations 

That emerged as an important social mediator, especially since we in 

Algeria have noticed interest. Officially, through the establishment of 

the so-called National Collective of Civil Society Associations. The 

problem that we're going to address in this intervention is centered. 

What was the role of civil society organizations during the pandemic? 
How was she able to activate and strengthen the social partnership?. 

Key words: Civil Society, Corona Pandemic, Women's Associations, 

Community Participation. 
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ي خالل جائحة كورونا بالجزائر
 
 دور منظمات المجتمع المدن

وبولوجية -  اأنموذجالجمعيات النسوية  - مقاربة انثر
 

 3 طرشاوي رقية

 4 حساين عويشة

 
 الملخص

ي شتى 
ن
ن ف ن والدارسير ي الكثير من الباحثير

استقطب موضوع منظمات المجتمع المدنن
مم ظهرت ال أوقد ، و العلوم االجتماعية بكل فروعها  المجاالت السيما العلوم السياسية

لية أعضاء اهتمامها بهذه المؤسسات من خالل استحداث المتحدة وكذا الدول ال 
ي سنة 

ي مجال  2006االستعراض الشامل لجمعيات المجتمع المدنن
ن
خاصة تلك العاملة ف

ي وبعث التغيير ال  وهذا االستعراض الدوري هدفه تطوير العمل سنسا حقوق ال 
ن
ي ف يجان 

ي ا سنسا مجال حقوق ال 
ن
ك هذه المؤسسات ف الستعراض الدوري وكل خمس سنوات تشيى

ي وقد شهد ، الشامل
ي تولي اهتماما بمنظمات المجتمع المدنن

والجزائر واحدة من الدول التى
ةأالكثير من الجمعيات وحصولها عىل االعتماد من  استحداث 2016عام  ها أعمال جل مباشر

  نتجه للبحث حول دور أحاولنا  اكاديمي ومع كل هذا االهتمام الرسمي وال ، بصفة رسمية
ة الجائحةأدوار هم أخص أذه المنظمات خاصة النسوية وعىل وجه ه   .ها خالل فيى

ي  أهمية تكمن
ن
وال بجائحة كورونا أدة من القضايا الراهنة المتعلقة نه يعالج واحأالبحث ف

ي 
اب من منظمات أالتى ثرت عىل العالم ككل وعىل كل مكونات المجتمع وثانيا االقيى

ي برزت  
ي التى

ي الجزائر الحظنا اهتماما المجتمع المدنن
ن
كوسيط اجتماعي مهم خاصة وإننا ف

ي لجمعيات المجتمع 
رسميا بهذه المنظمات من خالل تأسيس ما يسم بالتكتل الوطتن

. ولهذا حولنا تسليط الضوء عىل ال  ي
ي خالل  دوار المدنن

التضامنية لمنظمات المجتمع المدنن
ي تعزيز وكذلك معرفة اسهامات المنظمات النس، هذه الجائحة

ن
وية عىل وجه الخصوص ف

اكة المجتمعية ي تطوير ، وتفعيل الشر
ن
مع االضطالع بمدى مساهمة المنظمات النسوية ف

ا التعرف عىل ، العمل االجتماعي ومدى اهتمامها بقضايا المرأة والتنمية المحلية وأخير
ي المجتمع باعتبارها فا

ن
ي مجال الحريات ومستقبلها ف

ن
عل اسهام المنظمات النسوية ف

ي هذه المداخلة تتمحور حول ما هو دور شكالاجتماعي مهم. أما ال 
ن
ي سنعالجها ف

ية التى
اكة  ة الجائحة؟ وكيف استطاعت تفعيل وتعزيز الشر ي خالل فيى

منظمات المجتمع المدنن
 االجتماعية؟

ي التحليىلي وكذلك المنهج أوعىل أساس طبيعة الموضوع فقد اتبعنا 
وال المنهج الوصفن

ي نظرا 
ي ضمن البنية المجتمعية أدوار لمالمسة البحث  الوظيفن

  .مؤسسات المجتمع المدنن
ي : الكلمات المفتاحية

المشاركة ، الجمعيات النسوية، جائحة كورونا ، المجتمع المدنن
 .المجتمعية

 

 : المقدمة
ن  ن والدارسير ي الكثير من الباحثير

ي شتى المجاالت السيما  استقطب موضوع منظمات المجتمع المدنن
ن
العلوم السياسية و ف

ي ، العلوم االجتماعية بكل فروعها 
ة اذ ارتبط دور المجتمع المدنن ي السنوات االخير

ن
فضال عن االبحاث والدراسات وخاصة ف

وقد اظهرت االمم المتحدة وكذا الدول االعضاء ، وارتباطه بالعمل التطوعي ، بقضايا التنمية االقتصادية واالجتماعية
ي سنة  اهتمامها بهذه المؤسسات

خاصة  2006من خالل استحداث الية االستعراض الشامل لجمعيات المجتمع المدنن
ي مجال حقوق ال 

ن
ي مجال  سنسا تلك العاملة ف

ن
ي ف وهذا االستعراض الدوري هدفه تطوير العمل وبعث التغيير االيجان 

ي االستعراض الدوري الشامل سنسا حقوق ال 
ن
ك هذه المؤسسات ف زائر واحدة من الدول والج، وكل خمس سنوات تشيى
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ي وقد شهد عام 
ي تولي اهتماما بمنظمات المجتمع المدنن

الكثير من الجمعيات وحصولها عىل  استحداث 2016التى
ةأاالعتماد من  ية ، ها بصفة رسميةأعمال جل مباشر ي المؤسسات غير الحكومية والمنظمات الخير

ويضم المجتمع المدنن
 النقابية.... ، والحقوقية

ي دراستأحاولنا  اكاديمي وال االهتمام الرسمي ومع كل هذا  
ن
ي وضح وال نا الحركة الجمعوية باعتبارها ال  نتناول ف

ن
سنشط ف

ة الجائحة. إ  دور المجتمع  ها أدوار واهم الحركة الجمعوية النسوية  أخصالمجتمع الجزائري وعىل وجه  خالل فيى
ي كما يقول هيجل _وهو يشبهه ب

 الحد الذي يمارس  إل_ يصل ةالش المدنن
ي طابع ، ا تربويةأدوار فيه 

ي ممارسة رقابة وتأثير عىل  الش يقول: إ  اتخاذ المجتمع المدنن
ن
الكلية يهبه الواجب والحق ف

بية بيةبالقدر الذي به ، اليى ي المجتمع تتعلق اليى
ن
... وهذا ال يمكن أ  يتحقق إال بالقدر ، بقدرة الفرد عىل أ  يصير عضوا ف

ن هذه الرقابةالذي به   ( 2021، )مقبول يمكن إسنشاء مؤسسات جماعية مهمتها تأمير
 
 البحث:  أهمية 
ي انه يعالج واحدة من القضايا الراهنة المتعلقة  أهمية تكمن 

ن
ي أالبحث ف

ثرت عىل العالم ككل وعىل  أوال بجائحة كورونا التى
ي برزت كوسيط اجتماعي مهم خاصة  كل مكونات المجتمع وثانيا

ي التى
اب من منظمات المجتمع المدنن ي  وإننا االقيى

ن
ف

.  تأسيسالجزائر الحظنا اهتماما رسميا بهذه المنظمات من خالل  ي
ي لجمعيات المجتمع المدنن

 ما يسم بالتكتل الوطتن

 
 الهدف من البحث: 

ي خالل هذه الجائحة.  دوار تسليط الضوء عىل ال  نحاول-1
  التضامنية لمنظمات المجتمع المدنن

اكة المجتمعية.  معرفة-2 ي تعزيز وتفعيل الشر
ن
  اسهامات المنظمات النسوية عىل وجه الخصوص ف

ي تطوير العمل االجتماعي ومدى اهتمامها بقضايا  االضطالع-3
ن
والتنمية  المرأةبمدى مساهمة المنظمات النسوية ف

 المحلية. 
ي المجتمع باعتبارها فاعل  التعرف-4

ن
ي مجال الحريات وصناعة القرار ومستقبلها ف

ن
عىل اسهام المنظمات النسوية ف

 اجتماعي مهم. 
 

 ية البحث: أشكال
ي ابسط تعريفاته هو مصطلح دال عىل كل أاثنا   فال يختل

ن
ي ف

وهو الوسيط االجتماعي ، تطوعي  و ما ه  المجتمع المدنن
ن ال ي الجزائر حدث ارتباك عام عىل المستوى الرسمي ، والدولة)كسلطة( فراد بير

ن
ة الجائحة وخاصة عندنا ف وخالل فيى

ي كل دول العالم وبشكل متفاوت
ن
مام أفالحظنا ا  السلطات الرسمية فتحت المجال ، وغير الرسمي كما حدث ذلك ف

ي احتواء الوضع
ن
حياء س جمعيات لجا  ال غرض تشجيع تأسيدارية بال  جراءات، كما خففت من ال الجمعيات للمساعدة ف

ي كل مدينة ووالية
ن
مام عدة تحديات أوجدت الجمعيات نفسها ، ومع بداية قرار الحجر الذي كا  صعبا عىل الجميع، ف

تربوية تعليمية...ما استدع استنفارا لكل الجهود والطاقات المادية والمعنوية ، اجتماعية ونفسية واقتصادية، صحية
 :هذا البحث وطرح سؤال االنطالقوهذا ما شجعنا لخوض غمار 

ة  ما ي خالل فيى
اكة االجتماعية؟ الجائحة؟ وكيفهو دور منظمات المجتمع المدنن  استطاعت تفعيل وتعزيز الشر

 
 منهجية البحث: 

ي التعامل مع أدوات وتقنيات تستخدم لمعالجة الموضوع هي طريقة تفكير الباحث و أ  تكو  المنهجية أقبل 
ن
سلوبه ف

ن بها  إلحيانا يجد الباحث نفسه مضطرا أو ، بحثه ي تتمير
ي تجعله غير مقيد بالرصامة التى

بعض التخصصات الجرأة التى
وبولوجية وتفرض علينا ، ولأيضا لضوابط المنهجية العامة خالل باالعلمية لكن دو  ال  ناه مقاربة انيى   البحث الذي اخيى

ورة اال  تجاوزنا طرح الفرضيات وقد مهمة االستطالع واالستكشاف ومحاولة الفهم  وبولوجيةلما تقتضيه الرصن وحاولنا ، نيى
ي نظرا لمالمسة البحث 

ي التحليىلي وكذلك المنهج الوظيفن
ي  أدوار االعتماد عىل المنهج الوصفن

مؤسسات المجتمع المدنن
 إل ضافةبال  نموذ ة مع رئيسات وعامالت الجمعيات ال كما اعتمدما عىل المقابالت الميداني،  ضمن البنية المجتمعية

ي بعض
ن
 ها وهذا ما سنسميه المالحظة بالمشاركة. أعمال مشاركتنا ف

 مدخل مفاهيمي  وال: أ
 : ي
 
 المجتمع المدن

ي  كأزمةالتعاضد للتعامل مع االزمات   إلعندما تحتا  المجتمعات  
ي مكونا رئيسيا ففن

وباء كورونا يصبح المجتمع المدنن
ن فهم وتقييم قرارات السلطة وكذا تزويد  سنشطةهذه الحالة يعمل عىل تسهيل ال  الحكومية مما يسهل عىل المواطنير

ن بالمهارات الالزمة للتعبير عن مخاوفهم والعمل بشكل جماعي  ي ، المواطنير
ن
ي ف

 إلها أغلب وتشير تعريفات المجتمع المدنن
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ي عن  كما يعي  ،  القطاع الثالث بعد القطاع الحكومي والقطاع الخاص
العمل الجماعي الطوعي الذي يتسم المجتمع المدنن

كة ومتبادلة وتختلف  أهدافنه العمل الذي يلتف حول أ خرو : أ هوعرف، بالتعاو  ه المؤسسية عن أشكالومصالح مشيى
ي تتبع الدولة

ن ،  تلك التى ي والنفوذ ، درجة الرسمية، كما يضم تنوعا شديدا من حيث المساحة والالعبير
،  واالستقالل الذانى

يةكما يضم غالبا  والمؤسسات ، ومؤسسات المجتمع المحىلي ، ومنظمات التنمية غير الحكومية، الجمعيات الخير
ا( واالتحادات والتحالفات، المنظمات الدينية، النسائية ي و جودي البشر ، والنقابات ومجموعات المنارصة)سانام ناراج 

ي  المجتمع لقد استجاب
ن  الحتياجات بشعة المدنن ي  للعمل جديدة مجاالت  وفتح حقوقهم عن ودافع المواطنير

. المدنن
ي 
ن
ي  المجتمع من واسعة مجموعة وعملت، المد  جميع ف

  الكي   الفئات احتياجات تلبية عىل المدنن
 
را ، الزمة من ترصن

  وسىع
 
ي  الثغرات لسد جاهدا

 (Firmin, et al, p 4, 2020سدها ) الدولة تستطع لم التى

ي كتب السوسيولوجيا السياسية 
ن
ي تتيح أوورد ف

ي هو مجموع المؤسسات التى
ات  فراد لأل  المجتمع المدنن التمكن من الخي 

 إلما تمكن من الوصول  إذا -المجتمعتوسط الحكومة وبذلك فا  الوظيفة االساسية لهذا أو  والمنافع العامة دو  تدخل
ن الفرد المواطن ال لعب د هي -والفعالقوي لوالتنظيم ا التأسيسمرحلة  عزل والدولة القوية المطلقة ور الوساطة بير
 (.2009، تاضافا، موىس)عبد هللا السيادة 

ي دعم العمل الجماعي 
ن
ي يمثل دورا مهما ف

ورية والملحة، ا  المجتمع المدنن ي التعبئة حول االحتياجات الرصن
ن
 إل ، إضافةوف

ي وصول المعلومات للجمهور ووصول االمدادات الغذائية والطبية
ن
نه يضمن حماية أقيها كما مستح إل.... المساعدة ف

ي وضما  استجابته أي ضما  تحديد ممكنات 
ي منالفضاء المدنن

ن
 االزمات.  التعاف

 
 جائحة كورونا: 

المعتن اللغوي للمصطلح فهو من فعل جاح أي عدل عن الطريق جمعها جوائح وجائحات  إلبداية ا  نتطرق  ال بأس
ي اللغةمهلكة أي سنو  قاحلة 

ن
واالستئصال بمعتن االهالك  والنازلة أي( والجائحة هي الشدة 108ص، 2006، )المنجد ف

 (.45ص، 2003، )عويضات
ي استشاري ال 

ى
ي دولة ما  مراضيقول محمد الدسوف

ن
مجموعة دول أو  الصدرية ا  الوباء هو ظهور حاالت مرضية معدية ف

ن الناس ة بير ي عدة دول ويصعب السيطرة ما الجائحة فهي ظهور عدة حاالت مرضأ، متجاورة وينتشر بشعة كبير
ن
ية ف

ن يطلقا  أشار أكما ،  البشر  لنقاذ عليها مما يهدد صحة الناس ويتطلب تدابير صحية شيعة وخطط عاجلة    المصطلحير
 المعدية.  مراضفقط عىل حاالت ال 

ي -الجائحة من منظور سوسيو ي مقال له بمجلة الوطن ذكر استاذ السوسيولوجيا د. نارص جان 
ن
: ف ي وبولوج    الجائحة  أانيى

  الجائحة كشفت أ ورأىفالحقائق تفضحها الهزات ، كشفت عن الحقائق المختبئة خلف االعتباطي وخلف المسلم له
ي مداخلة له ، السياسة للمجتمععن هشاشة المنظومة النفسية واالجتماعية واالقتصادية و 

ن
ويضيف محسن بوعزيزي ف

ا ي  اجتماعيا#  موسومة ب# الجائحة مخي  ي مؤتمر المركز العرن 
ن
والدراسات ا  الجائحة كانت فاضحة لهشاشة  لألبحاثف

 وقيم الحرية و قيم التضامن(وذكر انها فرصة لمناقشة المسلمات وكشف الزيف االجتماعي ، القيم )الدينية والوطنية
 . ي والسياىسي

ى
 واالخالف

ي أوقد   العرن 
استطالعا )هو استطالع امريكي تعودت جامعة برسنستو   Arab Barometerنجزت مؤسسة الباروميى

Priceton University  ي الجزائر وتوسنس والمغرب وكذا لبنا  وهذا العام
ن
ي دورته السادسة(2020اجرائه ف

ن
ن ما ، هو ف من بير

ن خالل الجائحة  ركز عليه االستطالع الذي كا  خالل شهري اوت وسبتمي  هو السلوكات الفردية والجماعية للجزائريير
ن  أيضا الحجر و  إجراءاتالنووية بسبب  ةالش خاصة مع االنكماش عىل  ي  لداءتقييم الجزائريير

ن
المؤسسات الحكومية ف

ي المعلو 
ن
ي كانت تقدمها. احتوائها للوضع ومستوى الثقة ف

وقد حافظ الجزائريو  عىل الوسطية )مقارنة بالدول  مات التى
ي درجة التشاؤم والتفاؤل من الخرىال 

ن
ي ، وضاع( ف

ن
ي القطاع العام ورجال الدين وارتفاع ملحوظ ف

ن
ي مستوى الثقة ف

ن
وف

ريو  هو الوضع االقتصادي ال ا  التحدي الذي طرحه الجزائإالثقة بمؤسسة الجيش وهذا تساوت فيه بقية الدول عربيا. 
ي يقول  ن وليست أ  التحديات االقتصادية واالجتماعية لوباء كورونا هي أالقادم ما جعل د.نارص جان  مام الجزائريير

ع أوضح أ  االستطالع أكما  خلفهم.  ن  إل  الترصن ا خاصة بالنسبة للجزائريير وبالنسبة ، هللا من خالل الصالة كا  حارصن
ق ولعل هذا يتعارض مع ما استنتجه الباحث التوسنسي محسن البوعزيزي بخصوص أ فريقيا أشمال  لبناء كي  من المشر

ين حتى الذين ، هشاشة القيم ي البداية شكل ذعرا للكثير
ن
وبالنسبة للجزائر وحسب المالحظة الميدانية ا  غلق المساجد ف

  صح أالتعود عىل فكرة غلق المساجد لهذا  وبعد طول مدة الحجر والغلق ازداد الخوف من، لم يكونوا من المرتادين لها 
 الوقائية الالزمة.  جراءاتفتح المساجد مع اخذ ال  بإعادة  سنسميها المرحلة الثالثة تحرك الكثير من النشطاء للمطالبة أ
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 المشاركة المجتمعية: 
يشعر الفرد بانتمائه القوي اساسا بفكرة المواطنة وبالديمقراطية ومسالة الحريات حيث  ترتبط المشاركة المجتمعية

ي المجتمع
ن
ي تهم حياته كفرد وكعضو ف

ي القرارات التى
ن
ن يساهم بفعالية ف ما يعزز قيم المواطنة و التماسك ، لمجتمعه حير

ثم ، الواحدة ثم سكا  الحي  ةالش  أفرادتشارك  صغر وحدة اجتماعية وهي أوتتحدد المشاركة من ، االجتماعي لديه
ية هي تعبئة الأو  المشاركة االجتماعية، المجالس البلدية والنيابية إل المجالس المدرسية وصوال  للعمل  فراد الجماهير

قضايا التنمية المحلية فهي شعور قوي أو  بالزماتمر سات الرسمية خاصة عندما يتعلق ال جنب مع المؤس إلجنبا 
اكهي ، بالمسؤولية بعيدا عن الوظائف الرسمية ي إدارة وتنظيم وحل مشااكلهم المحلية  إشر

ن
أكي  عدد من السكا  ف

اك الفعىلي يكو  أصدق تعبير للديمقراطيـة والحكـم 
الحكم أو  (27ص، 2008، )عبد المعطي السليم بأنفسهم وهذا االشيى

ي دراسات 
ن
 . أخرىالراشد كما يصطلح عليه ف

ن ثالث مكون ي من واجبها  ات رئيسة هي المؤسسات الحكوميةويقوم مفهوم المشاركة المجتمعية عىل التفاعل بير
والتى

 مشاركة والشباب النساء مشاركة ضما  خالل من، والعدالة والسالم سنسا ال  محورها عالمية أمنية سياسات وضع
ي  سنشطة

ن
 حق يضمن الذي، الدولي  الصعيد عىل والتعاو  والدما  الدبلوماسية للحلول الولوية إعطاء، تنميتهم ف
ي  الشخاص
ن
ن أو  العنف عن بمنأى العيش ف   االستغاللأو  االضطهاد أو  التميير

(Piaget, et al, p 19,2020)  ي  ومنظمات المجتمعوالقطاع الخاص
ن من التعبير ، المدنن

ّ
ي هو الذي يمك

فالمجتمع المدنن
ن من التعبير عن أنفسهم من خالل المنظمات، عن المواطنة وتحقيق الديمقراطية يتعلمو  من وهم ، ويسمح للمواطنير

ي ويلحقو  بالمستقبل
وكيف يتحدثو  بدو  ، خالل الممارسة وعملية التعليم والتعلم كيف يحافظو  عىل قيم الماضن

ي دائرة ، وكيف يتخذو  قرارات منطقية وواعية، خوف
ن
 (.2021، )ابو الحسنالسمع وكيف يجعلو  صوتهم ف

 
 المنظمات النسوية: 

ي الجزائر 
ن
ي السبعينات حيث قامتتشكلت الحركة النسوية ف

ن
ي حرب التحرير بجمع  ف

ن
ي شاركن ف

مجوعة من النساء اللوانى
ن وتغيير واقع المرأة الجزائرية ورة تحسير ي والنضالي ، جملة من المطالب حول رصن

ي ذلك عىل وزنهن التاريحن
ن
مرتكزات ف

ي تحديدا من  ومع، وانتمائهن للحزب الواحد 
نخبوية  أخرىركات سنسوية ظهرت ح1988 إل 1984ثمانينات القر  الماضن

ى كالعاصمة ووهرا  قسنطينة....وقد انقسمت  ية الكي  ي المناطق الحرصن
ن
ي الجامعات وخاصة ف

ن
انحرص عملها ف
ي  إل آنذاكالجمعيات النسوية 

جمعيات رافضة للوصاية الحزبية االحادية وجمعيات تحاول الحفاظ عىل االنتماء الهويانى
ي للنساء الجزائريات كحركة ومن الجم، والسياىسي للحزب الواحد 

ة االتحاد الوطتن ي سنشطت خالل هذه الفيى
عيات التى

ي  ةالش (وكا  قانو  50ص، 2010، سنسوية بارزة)العروىسي 
ن
هو محور نضال الحركة النسوية اذ تم  1984المصادق عليه ف

امهرفضه بحجة مخالفته للمواثيق الدولية وعدم  ن الرجال والنساء  احيى وبعد ، النصوص الدستورية القاضية بالمساواة بير
ي  وجدت الحركة الجمعوية متنفسا للتعبير  1989صدور قانو  التعددية

ن
ي  إطار عن وجودها و تهيكلها ف

تاح هذا أو ، قانونن
ي المجتمع. أالقانو  للمنظمات النسوية 

ن
ز كقوة اجتماعية لها راي وصوت ف    تي 

ت سنة  ن ي هذه المرحلة ظهرت الحركة النسوية عىل أنها الحركة ، غنية و متعددة، مبادرات سنسوية كثيفةب 1989تمير
ففن

ي تنوعها و تستطيع أ  تكو  قوة مضادة )رمعو 
ن
حيث تجمعت ، (2012، االجتماعية الكي  قوة و الكي  وحدة ف

ن فيه  مجموعة من السيدات تمثل عشر جمعيات ي مؤتمر بالعاصمة تطالي 
ن
الذي فرضه عليهن  ةالش قانو   بإلغاءف

ت عنه رئيس جمعية  ي إالرجال كما عي 
ن
تحمل عنوا   1989ديسمي  05رصار القسنطينية وقد تم عرض حصة تلفزيونية ف

ورة الغاء قانو   المرأةموعد مع  ات عىل رصن ي ةالش اتفقت فيها الحارصن
ن
هم حدث خالل أ  أال إ، (84)المصادق عليه ف

ي العاصمة تدافع عن قانو  خرو  ملي هذه السنة هو
ن
ي  ةالش ونية سنسوية ف

ن
 إطار وتطالب بالحفاظ عىل الثوابت ف

ي   بإلغاءوكا  هذا رسالة قوية واضحة للحركة النسوية المطالبة ، ةسالميالمبادئ ال 
القانو  وقد توجت هذه المليونية التى

ي 
ن
والجمعيات المتنكرة للتاريــــخ والخارقة  بالحزابمن بينها التنديد ، بعريضة تضم ثمانية مطالب1989ديسمي  21كانت ف

ي تحركها 
 .آنذاكرئيس الجمهورية  إلوجهت العريضة ، يد خفية اجنبيةاللدستور والتى

ي 
ن
ي كل واليات الوطن للمطالبة بالحريات والحقوق سياسيا واعالميا كما رفعت النساء  2020مارس 08وف

ن
خرجت النساء ف
ورة العيش بكرامة ي  شعارات حول رصن

ن
ي العاصمة بذات  2021مارس  08وف

ن
   المطالب. خرجت النساء ف



447 Rokia TORCHAOUI  & Aouicha HASSAINE 

 

4 May 2021, Volume 3, Issue  
 p. 442-454 

 
 

 المؤسسي خالل الجائحة ثانيا: العمل
ن  أشكالالعمل بالذهنية المؤسسية شكل من أو  العمل من خالل مؤسسةأو    العمل المؤسسي إ التعبير عن التعاو  بير

)أو  الناس ي
(وممارسته Teamworkوالميل لقبول العمل الجماعي )، (Collaborative Workما نطلق عليه العمل التعاونن

وبــهذه الطبيعة لم يعد  والعمل المؤسسي المنظم قائم عىل مبادئ وقيم تنظيمية محددة، نصا وروحا ، شكال ومضمونا 
ورة للبقاء والحفاظ عىل الوجود والمنافسة من أنما إخيارا اليوم  فضل حيث ال مكا  اليوم للعمل جل تقديم الأصبح رصن

(. أو  الفردي )بالمفهوم االسطوري  إلمن العفوية –الجماعية  إل  العمل المؤسسي ينقل العمل من الفردية أالبطولي
 التأثير الواسع إلمن التأثير المحدود –تعددية الموارد إلمن محدودية الموارد –الوضوح  إلمن الغموض -التخطيط
ي 
  (.21-20ص، 2003، )العدلونن

ي  Covid-19 جائحة وانتشار، 2020 عام ومع أوائل
ن
، الصحية الزمات جميع مثل، الزمة هذه فإ . العالم أنحاء جميع ف

ن  الذي الهيكىلي  للتفاوت راجع وهذا، النساء  عىل كبير  بشكل أثرت  مسؤولياتهن بسبب، النساء  فإ . مجتمعاتنا يمير
ي  هنأدوار و ، يةالش 

ن
ي  وكفاعالت الصحية الرعاية إدارة ف

ن
 وضعهن حيث ومن، ةالش  وحدة داخل وكذلك الصحة ف

 (Diallo, et al,p3, 2020) عليهن الممارس العنف من منهن الكثير  عانت كما حقوقهن بانتهاك بشدة تأثر ، االقتصادي
ي واجهتها الجهات الرسمية و وعليه ف

ي خاصة مع الصدمة الولمنظمات ا أيضا ا  التحديات التى
للوباء  لمجتمع المدنن

ي : 
ن
 تمثلت ف

المنظومة الصحية الهشة وقلة الوسائل والمعدات ليس لمواجهة الوباء فقط بل لعال  الحاالت العادية مع تزايد -1
. أ ن  عداد المصابير

وري -2 ي تستحق المساعدة والدعم ولهذا كا  من الرصن
اكلم يكن هناك احصاء دقيق للعائالت المعوزة والتى الحركة  إشر

ة     كافية. الجمعوية كوسيط اجتماعي له دراية وخي 
ي الفقر لم تكن موجودة من قبل -3

كانت تدبر قوت يومها من خالل العمل   لنها الجائحة أظهرت فئات جديدة تعانن
 .   اليومي

 من  الولمع االشهر -4
ى
دم اطمئنا  بسبب ع المالوف. وهذا للحجر ظهرت سلوكيات مشابهة للتسول إال أنه تسول أرف

ي كانت تعمل بشكل يومي وتعطل دخلها بسبب 
قد ينجر عنه  ما ، الحجر الفئات المتوسطة عىل القوت خاصة التى

 .انحرافيه أخرىسلوكات 
ي خطت خطوات ال بأس بها إال التأخر تأثر التعليم بالجائحة بسبب -5

عن التعليم الرقمي وعن بعد .... وحتى الجامعة التى
ي التعليم عند بعد فضال عأنها لم تستطع 

ن
ي اال ادما  جميع الطلبة ف

ن
  .خرىطوار ال ن بقية المؤسسات التعليمية ف

ي يحتاجها المواطن بصفة شبه يومية كمصالح البلدية -6
ي الخدمات ليس تعميما لكن بعض القطاعات التى

ن
تراجع ف

ي ، الطلباتدودا من واماكن استخرا  الوثائق الرسمية ومراكز رصف االجور اصبحت تستقبل عددا مح
ن
ن كا  من  ف حير

ونيبطريقة    تكو أالمفروض   الحجر.  إجراءاتة دو  عناء خاصة مع إلكيى
ي الجزائر العام المنرصم وأكي  -7

ن
ي الحريات خاصة بعد توقف الحراك الذي انطلق ف

ن
اجع ف  2019تحدي هو خشية اليى

.  وهذا ما ن ن والسياسيير  عي  عنه كثير من النشطاء الحقوقيير
ي وضع غير مريــــح خاصة الحركة -8

ن
ي لدور الئمة خاصة أيام الجمعة جعل المجتمع ف

غلق المساجد دو  تفعيل حقيفى
بوي.  ي اليى

ي المجال الديتن
ن
 الجمعوية العاملة ف
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ي غيابهم اثناء الحجر-9
ن
وحتى اثناء  أظهرت الجائحة ضعف بعض ممثىلي الطبقة السياسية والمعارضة وهذا ما لمسناه ف

ي ديسمي  مناقشة مشر 
ن
وهو من صميم عملهم باستثناء بعض االحزاب  2020وع مسودة الدستور الذي عرض للتصويت ف

ن  . والجمعيات وقلة من الفاعليير ن   السياسيير
 ضعف وهشاشة النظام االقتصادي خاصة القطاع الخاص. -10
 

ي العمل خالل فيى 
ن
ة الجائحة وقدرته عىل هذه جملة من التحديات واجهها المجتمع ولعل الذي ساعد الجمعيات ف

اكاحتواء الوضع هو هذه الصفة المؤسسية المنظمة حيث تم  ن فحدث دعم المجتمع  إشر ن االجتماعيير الفاعلير
ي خياطة الكمامات وااللبسة الواقية واغطية  عىل سبيل المثال ال الحرص، للمجتمع

ن
لية ساهمت ف ن فتحت ورش خياطة مين

لتحضير الوجبات الفردية لمختلف االطقم واالسالك العاملة خالل الحجر  أخرىللمستشفيات كما فتحت ورش  ةالش 
ي ح ة بعد تجاوز الصدمة   الحرفية المرأةتعزيز وتفعيل دور  إلما ادى ، اجة السلك الطت  للوباء تم تنظيم  الولومباشر

ن تعمل عىل  سواق والمراكز ات وال سية والتوعوية داخل المؤسسدارة الحمالت التحسيإمجموعات شبانية من الجنسير
اككما ساهمت الحركة الجمعوية ب،  التجارية وهذا العمل كا  مساندا وداعما للعمل الرسمي الحكومي   ةالش  أفراد إشر

ي باستغالل التطبيقات التكنلوجية الحديثة)  المرأةخاصة 
ي برامج التعليم الذانى

ن
 (. .…Zoom. Google meetingوالطفل ف

 

 
 

 
امج  ة الجائحةثالثا: الثر ي تم اطالقها خالل فثر

 التر
ي خاص بالجمعيات ال 

 :نموذ جدول وصفن

ة الجائحة امج خالل فيى  تخصص الصفة  الي 
 الجمعية

تاريــــخ 
الحصول 
 االعتماد 

تاريــــخ 
 التاسيس

 الجمعية

وع كمامة وال ندامة حملة ● مشر
ي الشوارع والمؤسسات. 

ن
 توعوية ف

ي الدار ●
ن
وع حورية معاك ف مشر

ونيمرافقة  ي البيت إلكيى
ن
ة ف

ي علم 
ن
ن ف وبمشاركة متخصصير

 النفس واطباء .. 
ونيندوات ●  المرأةة تخص إلكيى

ي  ىكمنتدوالطفل  
حورية الصيفن

ي ال
ونن بحضور عدة اساتذة  لكيى

ن أاكاديميو  ن من داخل  ير وناشطير
 الوطن. وخار  

وع لبنة  إطالق●  للتأهيلمشر
 . ي  الزواج 

ونيلقاءات ● ي إلكيى
ن
ة للمشاركة ف
ي 
ن
مناقشة مسودة الدستور خاصة ف

 منظمة وطنية

ي 
ن
 40من  أكي  متواجدة ف

 والية

حورية -1 2013 2014 حقوقية
للمراة 

 الجزائرية 
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ي تتعلق 
والطفل  بالمرأةالمواد التى

 .ةالش و 

اهم برنامج هو تشبيك مختلف ●
فدرالية  الجمعيات والمنظمات فير

 واحدة لها نفس االهتمامات 
ي  برامج إطالق تدريبية للكادر البشر

 للمنتدى. 
ها من المنظمات اتخرط ● وكغير

ي حمالت التوعية 
ن
المنتدى ف
 والتحسيس 

جمع الطرود الغذائية والكمامات ●
 والمعقمات ... 

ي مناقشة مسودة 
ن
المشاركة ف

 بالمرأةالدستور خاصة فيما يتعلق 
 والطفل.  ةالش و 

فديرالية وطنية لها فروع 
ي 
ن
 والية 30ن م أكي  ف

-3منتدى -2 2018 2019 تفافيه
جسور 

 للجمعيات

اكاوال تم ● وادما   إشر
ي برامج الجمعية 1000

ن
 شخص ف

حملة تضامنية بالعاصمة  إطالق●
خاصة بالطرود الغذائية حيث تم 

طرد والكمامات ومواد 2000تويــــع 
 التعقيم

ارملة  40ل اعانات دورية ●
 ومطلقة. 

  أشة 35ل توزيــــع اضاجي العيد ●
ي ●

ىسر اعداد وجبات ساخنة لمفيى
 الطرقات

التكفل بزوا  بعض الفتيات ماديا ●
من خالل عمل المرشدات  وتأهيال 
 يات الش 
للمشكالت تنشيط خاليا االصغاء ●

 حالة شهريا  100متابعة ل يةالش 
ي وحمالت ● الدعم البسيكولوج 

 التحسيس والتوعية
ونيلقاءات  ● ي إلكيى

ن
ة للمشاركة ف
ي 
ن
مناقشة مسودة الدستور خاصة ف

ي تتعلق 
والطفل  بالمرأةالمواد التى

 .ةالش و 

 والئية بالعاصمةجمعية 
 فقط

سبتمي   حقوقية
2019 

ماي 30
2019 

 للمرأةنور -4
والطفل 

  ةالش و 

حمالت تحسيسية حول انتشار ●
 الوباء 

 جمع الطرود الغذائية وتوزيعها ●
عن  حملة ضع بصمتك عبارة●

زيارات ميدانية لدور االيتام لمراكز 
 النساء المسعفات

حملة اغاثية بمناسبة اليوم الدولي ●
ماي لفائدة  16للعيش بسالم 

ن   الصحراويير

هيئة تابعة لجمعية 
االرشاد واالصالح 
ي كل 

ن
الوطنية موجودة ف

 الواليات
 

ية   1989  خير
اعتماد 
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هيئة -5 2017
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حمالت لفائدة البيئة تنظيف ●
 .  وتشجير

حمالت توعية حول مرض ●
ة الجائحة  الشطا  خاصة مع فيى

اين توقفت بعض المصالح الطبية 
 الحاالت. المتابعة لهذه 

ي ●
ن
مناقشة مسودة  المشاركة ف

 الدستور. 
  

ي ●
ى
ي الجائحة كباف

ن
شاركت ف

الجمعيات الوطنية: طرود غذائية 
ي 
ن
 كمامات ومستلزمات طبية وف

 مشاريــــع  أطلقتمجال تخصصها 
وع: ● ي مشر

ن
وع ●غزة  مأوى ف مشر

ي 
ن بوصلتى ي ●حملة فلسطير

ن
شاركت ف

ي الدولي ال ر المؤتم
ونن الئتالف  لكيى

العالمي لنرصة القدس  المرأة
ن  ي  أخرىحمالت  4و ●وفلسطير

ن
ف

 . ن   فلسطير
ي مناقشة مسودة ●

ن
المشاركة ف

 الدستور. 

كة  تابعة لجمعية الي 
 . ي

وطنية للعمل االغان 
ي 
ن
  والية 38متواجدة ف

اغاثية 
تعتن 

بالقضايا 
 العادلة

تم  2015
اعتماد 
جمعية 
كة  الي 

الوطنية 
 لإلغاثة
والعمل 

ي ال 
 سنسانن

سنساء -6 2018
كة  الي 

والمطالعة مجالس القراءة  إطالق●
ونيتربوية  برامج ة خاصة إلكيى

 بالشباب. 
وع اطفال  إطالق●  القيم خاصمشر

سنة حيث  12 إل 6من  بالطفال
 طفل. 1000 لما يعادشارك فيه 

ونيمخيمات سنسوية  إطالق● ة إلكيى
يؤطرها اساتذة من داخل وخار  

 الوطن. 
برامج تدريبية وتكوينية  إطالق●

ن بمجال  ن والمهتمير لفئة المربير
بية عموما.   التعليم واليى

وع البيت السعيد  إطالق● مشر
 . ةالش خاص بتعليم القيم داخل 

ونيمقرءات  تأسيس● ة تتابع إلكيى
تعليم القرا  الكريم خاصة مع غلق 

 القرآنيةالمساجد والمدارس 
 الحضورية. 

ونيلقاءات ● ي إلكيى
ن
ة للمشاركة ف
ي 
ن
مناقشة مسودة الدستور خاصة ف

ي تتعلق 
والطفل  بالمرأةالمواد التى

 .ةالش و 

تابع للجمعية الوطنية 
بية  المعالي للعلوم واليى

 

تربوية 
 تعليمية

القسم -7 2018 2014
النسوي 
 للمعالي 

 
ي تسىع أثالث  إليشير علماء االجتماع 

التغيير بالمنطق الثوري(  إلنواع من الحركات االجتماعية )التحويلية وهي التى
هم(  إلوتسىع  فراد بالعنارص الخلل المتعلقة  إلوحركات تخليصية )وهي حركات تنظر  التغيير الكامل من خالل تغيير
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ا كي  عمقا أ والحركات االصالحية وهي النموذ  الذي تكو  نتائجه  ي المجتمع حيث يسىع  وتأثير
ن
التغيير السلمي  إلف

ي نطاق هذا النوع من الحركات نموذ ولعل الجمعيات النسوية ال ، المتدر 
ن
 دوار من خالل قراءة الجدول نلمس ال ، تقع ف
ي اضطلعت بها الحركة الجمعوية النس

ة الحجر  شةلأل وية وكيف عملت كسند هام الهامة التى   قراءة أكما ،  خالل فيى
امج الجمعيات فتكيفت مع الوضع وحاولت ادما   ي برامج  ةالش الجدول تتيح معرفة التحول الرقمي الذي حدث لي 

ن
ف

وني بوي التعليمي والتوعوي ةالش  أفرادة حتى ال ينقطع إلكيى ي اليى
ي ،  عن التعليم الذانى

كما يمكن معرفة مدى التعبئة التى
اكل قامت بها هذه الجمعيات  ي برامجها  شر

ن
ي مجال تخصصها عن ، اكي  قدر من النساء والفتيات ف

ن
والسىعي لصناعة رموز ف

وز االعالمي .ومن خالل الجدول كذلك نجد  ن عىل محور الي  كير
ن برامج أ  أطريق اليى ا بير اكة كا  حارصن لية التحالف والشر

اكة تنسيق وتنظيم الجهود وتعبئتها نحو خدمة الأو  يات سواء بقصد هذه الجمع  هدافغير قصد حيث تتيح الشر
كة .كما ا  النضال ال ي المشيى

ونن ة للجمعيات النسوية لطرح  لكيى ي ذلك أفكار اتاح فرص كبير
ن
ها وبرامجها متجاوزين ف

ي هذا المجال بحكم عامل 
ن
قدر السن وانهن الالحدود الجغرافية والزمنية وبعض القيود المجتمعية وبرز عنرص الفتاة ف

ي ومكن النضال ال، عىل التعامل مع التقنية
ونن كي  قدر من النساء وبجهد اقل أ  إلالجمعيات النسوية من الوصول  لكيى

. ، قىعي من النضال الوا ي
اضن ي مجال التسويق االعالمي االفيى

ن
 بل وتعمل الجمعيات عىل تكوين كوادرها ف
ي مازالت تمتلك عنارص السالمة 

 إلوخالل الحجر انتقلت الكثير من الجمعيات ، داخلها ا  مؤسسات المجتمع المدنن
ي تحقيقنها قادرة عىل المساهمة بفعالية أثبتت خالل الحجر أنها أكما ،  الفعلدائرة صناعة الفعل بدل ردود 

ن
ممكنات  ف

ي داخل المجتمع. 
ن
 التعاف

ي تهم 
ي القضايا التر

 
 والحرياتالمرأة رابعا: مساهمة الجمعيات ف

ن موضوع تحرير أقاسم  أثار   أمنذ  ن ومؤيدين  أثار  الذي المرأةواصدر كتابه تحرير 1899سنة  المرأةمير ن معارضير ضجة بير
ورة المساواة  المرأةحقوق  فأصبحت حديثا استهلكته الكثير من المقاالت والمؤتمرات ثم توالت مطالب النساء حول رصن
ن الرجل  ي االجور وحق التصويت  والمرأةبير

ن
ي ، 1977سنة للمرأةمارس يوما عالميا  8مم المتحدة يوم علنت ال أ  أ إلف

ن
وف

ي ، حول المساواة والتنمية والسلم للمرأةول مؤتمر عالمي أعقد  1975عام 
ن
يسم اتفاقية  و ماأ1979 اما ف

ن ضد  أشكالالمتحدة مؤتمرا شعاره القضاء عىل كافة  لألممعقدت الجمعية العامة ، CEDAWسيداو وقد  المرأةالتميير
يعة ي كانت مخالفة بشكل رصيــــح للشر

نمية تاره الفكا  شع 1980ما مؤتمر كوبنهاغن أ، تحفظت الجزائر عىل المواد التى
ي عام ، والمساواة والسالم

ن
ي شعاره 1985وف ون  ي نير

ن
اتيجياتعقد المؤتمر ف ي النهوض  اسيى

ن
ي المرتقبة ف ون  اما ، بالمرأةنير

ن الرابع ي ق 1995فكا  سنة  مؤتمر بيكير
ن
ن والتنمية والسالم ف ن الجنسير ي  21تحت شعار المساواة بير

ن
وكا  هذا المؤتمر ف

ي البلدا  العربية وال توصياته مخالفا لمبادئ 
ن
ي توصياته فتح العالقات الجنسيةسالمياالسالم واالعراف ف

ن
 ة حيث جاء ف

ن ، باحيةعال  ال أالمحرمة و  ن الجنسير يعة إلالدعوة ، القضاء عىل الفوارق بير  إل ، إضافةالمساواة بالشكل المخالف للشر
ه عىل الخدمات الصحية التناسلية والجنسية. وقد ن كجمعية حورية ومنتدى   نموذ جمعيات النسوية ال حاولت ال تركير

ي تريد ا  تتبناها لصالح أوجمعية نور ...  جسور
 عىلفركزت ، المرأة  تجعل لها موقفا بارزا تحدد فيه ماهي الحقوق التى

ي من
ن االتجاه القانونن ي اتجاهير

ن
 سنسبة الطالق المرتفعة بشكل عام والطالق المبكر عىل وجه الخصوص وسارت الجهود ف

ي مناقشة مسودة دستور 
ن
ن وكانت هذه الجمعيات قد شاركت ف حات وتفعيل القوانير

ووضعت  2020حيث وضع مقيى
حات تخص  واالتجاه االجتماعي من ، فعيل دور كافة مؤسسات المجتمعتوكذا  ةالش والطفل و  المرأةجملة من المقيى

ي وتدريب المرشدات  اتخالل برامج التأهيل الزواج  ي هذا المسىع جل  السير
ن
وتشكيل خاليا االصغاء وقد انخرطت ف

كما ،  أيضا بل البعد االجتماعي له دور كبير  قانونيا فحسب  ال يكو فالتقليل من حاالت الطالق ، نموذ الجمعيات ال 
ية مرة تطرح الجمعيات النسوية قض ولولبحيث  ةالش  أفرادو  المرأةقضايا العنف ضد  نموذ تناولت الجمعيات ال 

اخر فلم تتحدث عنه بالشكل الكالسيكي المألوف وهو عنف  بأسلوبكما تناولت العنف ،  العنف ضد الرجل كذلك
الحجر  إجراءاتوخاصة مع ، ةالش  أفرادوكل ، الوالدينأو  وضد الطفل المرأةضد  المرأةبل عنف  المرأةالرجل ضد 

لي اين مكث كل 
ن ي حاالت العنف وحاالت  ةالش  أفرادالمين

ن
ي مكا  واحد لمدة طويلة فقد سجلت الجمعيات ارتفاعا ف

ن
ف

ن  إلمة ظكما اشارت الجمعيات من خالل ندواتها المن،  الطالق ي الشغل بير
ن
والرجل وتسجيل  المرأةقضايا المناصفة ف

ي المنازل والورش حيث، انتهااكات بهذا الخصوص
ن
ن  وغياب العمل بكرامة بالنسبة للشغيالت ف ي المقابل ، ينعدم التامير

ن
وف

ي كانت تؤمن 
بشكل ملحوظ  الش الحجر فساء وضع هذه  بسبباالساسية توقفت  تاالحتياجاهذه الوظائف التى

ورة وضع مادة  تالجمعياوتحدثت  ها ومكوناتها وفق ما أفرادككل بكل   ةالش تحمي  ةدستوريعن حقوق الطفل ورصن
ي تعد المادة 

يعة التى ي ندواتها ومن خالل ،  الثانية من الدستور الجزائري حامية لها تقتضيه الشر
ن
كما ا  الجمعيات ف

ي اسنشطتها ومالحظاتنا سجلنا اهتمامها بالحقوق السياسية 
ن
ورفضها لمبدأ الكوطة الذي يتناقض  للمرأةحضورنا المستمر ف

ي تنمية وعي الأ   مبدأمع مبدا الحريات العامة ولو 
ن
ورة تواجد المحاصصة )الكوطا( ساهم ف ي  المرأةفرد الجزائري برصن

ن
ف

ي ،  المجالس النيابية والمحلية كعنرص فعال ومنجز 
ن
اضها عىل مبدا المناصفة ف كما سجلت الجمعيات المذكورة اعيى

شي فهو لم يراعي ، ما ال ترغب فيه المرأةقد يفرض عىل  لنهت فيه مساسا بالحريات بشكل عام ألالنتخابات ور  حاليى
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شح دو  الفوز  لنهكما وجهت انتقادها لهذا القانو  ،  ن المناطقعراف الكثير مأ ي اليى
ن
مما قد يؤدي ، يتيح المناصفة ف

ي المجالس  المرأةبتمثيل 
ن
اجع ال  إلف   هذه الجمعيات وخالل أالتقدم. ومن خالل المالحظة بالمشاركة الحظنا  إلاليى

ة الحجر قد تحولت بشكل تام خاصة مع االشهر  ونيالنشاط الرقمي عي  المنصات ال إل الولفيى ة وعقدت عديد لكيى
ي تهتم بقضايا الحقوق والحريات وهذا االستغالل الرشيد للتكنلوجيا خفف الجهد والتكاليف 

الندوات واللقاءات التى
الحال التعليم والتدريب متاحا تقريبا للجميع كما هو  أصبح والتحسيسية. حيثوضاعف االعمال والمبادرات التوعوية 

ي أ  أ، لمؤتمرنا الذي نحن بصدد المشاركة فيه بهذه الورقة البحثية المتواضعة
  تشتغل عليه المنظمات أهم ما ينبىعن

 آليات إسنشاء خالل من، والشباب النساء وخاصة، المهمشة المجتمعات إل االستماع إمكانيةضما  النسوية هو 
 ، والرصد  للمساءلة

ا
 ,Laouan, p 22)المختلفة االتصال منصات خالل من المعاملة وسوء الشكاوى مع التعامل عن فضل

2020)  

 
 

 
 خاتمة وتوصيات: 

ي ختام هذا البحث الذي كا  ميدانيا بالمشاركة مع الجمعيات ال 
ن
النتائج  إلواالتصال المتواصل معها توصلنا  نموذ وف

 التالية: 
  ي عملية احصاء

ن
رة من  الش الجمعيات بذلت جهدا داعما ومساندا للهيئات الرسمية ف  إجراءاتالمعوزة والمترصن

 الحجر. 
 ي توفير الطرود الغذائية والكمامات وااللبسة الواقية ومواد

ن
ي ف

ساهمت الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنن
ن  ك.... وذلالتعقيم عير ن والمتي   . عن طريق اتصالها بالمحسنير

  اكنفسيا واجتماعيا وصحيا من خالل تشكيل خاليا االصغاء و  الش دعمت ورافقت ن  إشر االطباء واالخصائيير
ن  ي  النفسانيير

ن
ن ف  العملية. واالجتماعيير

 يد والمصالح ي يتعامل معها المواطن بشكل يومي كمراكز الي 
ي تنظيم وتخفيف الضغط عىل المؤسسات التى

ن
اسهمت ف

اكو ، البلدية ي عمليات  إشر
ن
 التعقيم. شباب متطوع ف

 ونيحمالت توعوية  بإدارةقامت سياسيا هو مشاركتها  المرأةمشاركة  السياسية وا  المرأة أدوار لبرازة وحضورية إلكيى
ي عملية تنمية البلد. 

ن
 ف
 ي فالكل

ن منظمات المجتمع المدنن ي خلق تنافسية ايجابية بير
ن
ة الحجر ف تطوع وعمل ساهم عمل الجمعيات خالل فيى

ي احيا  ،  بجد الحتواء الوضع
ن
ي محاولة اقصاء بعض الجمعيات خاصة بعد  أخرىكما ساهم ف

ن
ي تنافسية سلبية تمثلت ف

ن
ف

ي الحياة السياسية واالجتماعية. أاالهتمام الذي 
ن
يكا فاعال ف  ولته الجهات الرسمية لها واعتبارها شر

ي  ويصبح، لضما  بقاء المؤسسات المجتمعية هناك قدر من السلوك الحضاري ال يمكن االستغناء عنه
الوعي الذانى

ك ن يحدد عىل االقل حد أو  الجماعي سلوكا حضاريا ليس فقط حينما يشيى يشارك فيه قسم كبير من السكا  بل كذلك حير
ي 
ن
ي وخاصة الجمعيات النسوية اذا منحت ، لقطاعات مختلفة من السكا اادنن للكرامة ف

ا  منظمات المجتمع المدنن
ي صناعة التغيير فانها ستنقل المراة الجزائرية 

ن
ي ف

كت بشكل حقيفى الوعي  إلالصالحيات وتوفرت لها الفرص الجيدة واشر
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ي يقتدى به، ها الحضارية والقيام بها أدوار فهم  إليتها قبل انوثتها إسنسانب
رادة تماما كما نجحت ال، و تجسيد نموذ  حقيفى

ي صناعة نماذ  لها
ن
هم وقبل هؤالء كما نجحت قبل السياسية الغربية ف كل وغير قرنا  14 كالمراة الحديدية وانجيال مير

ي 
ن
ي هللا عنها ف

  تكو  نموذجا لسيدة االعمال الناجحة بامتالكها ثلث تجارة قريش وزجة ومربية أالسيدة خديجة رضن
ي صىل هللا عليه وسلمناحجة و شكلت سندا سياسي   ا واقتصاديا واجتماعيا للنت 

 
 المراجع

ي بناء الحكم الراشد: مقاربة مناهجية.مركز ابن غازي لالبحاث ، د.ادريس مقبول
ن
ي ف

دور مؤسسات المجتمع المدنن
اتيجية  كوااللمبور والدراسات االسيى

https://kl-forum.org/ar/kl2511?fbclid=IwAR1DDteDRye-qRZWXm-QCM9SFPrQ6YypjIgDlnZg-
9mBxYX4O1hhzs0ukhU 

ي 
ا. المجتمع المدنن ي و جودي البشر   pdf سانام ناراج 

https://www.international-alert.org/sites/default/files/library/TKCivilSocietyArabic.pdf 
Firmin, et al, la solidarité au temps du covid-19 réponse de la société civile à la pandémie, Civicus, 

novembre 2020. 
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2020/solidarity-in-the-time-of-covid-

19_fr.pdf 
ي فكرفرديريك هيغل اضافات المجلة د عب

ن
ي ف

العربية لعلم اجتماع  هللا موىس. الحقل الداللي لمفهوم المجتمع المدنن
 .2009صيف عام 7العدد 

ي اللغة والعالم
ن
وت، 40ط، طبعة جديدة ومنقحة، المنجد ف ق بير  م. 2006، دار المشر
ي ، نزار أحمد عيس عويضات

ي القانو  المدنن
ن
ي عقدي البيع واليجار وما يقابلهما ف

ن
أطروحة ، أثر الغدر والجائحة ف
يــــع بكلية  ي الفقه والتشر

ن
ي نابلسماجيستير ف

ن
ن ، م2003، الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية ف ، فلسطير

 .45ص
) دور ، المعطي منال عبد  ي تنمية وتطوير المجتمع المحىلي

ن
 (pdfالمشاركة المجتمعية ف

https://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-
thesis/community_participation_and_its_role_in_the_development_of_the_local_communit

y_case 
Piaget, et al, Un future féministe l’éthique du soin au service des personnes, de la justice et des droits, 

Oxfam, Royaume-Uni,2020. 
https://www.oxfam.org/fr/publications/un-futur-feministe 

 2021مارس 4، ابو الحسن المواطنة والمشاركة المجتمعية لد. منا
 :https://www.balagh.com/articleالمجتمعية-والمشاركة-/المواطنة 

ي الجزائر  سد. عرو 
ن
 الزبير الخلفية التاريخية ونضال جمعيات الحركة النسوية من اجل التغيير ف

https://www.ciddef-dz.com/pdf/revues/revue-24/revue24ar.pdf 
وبولوجيا والعلوم إسنسان، مليكة. الجمعيات النسوية من أجل حقوق المرأة  رمعو  ي االنيى

ن
يات المجلة الجزائرية ف

 االجتماعية 
https://journals.openedition.org/insaniyat/8378?fbclid=IwAR2U4u5NJ_JBq4PguVT_0QXUKq-

TpZ3CbNsMy3pcr9NSRsDlXN7F1w3r1Yc 
ي 
 2020 الولاكرم.العمل المؤسسي دار بن حزم للطباعة والنشر والتوزيــــع الطبعة  العدلونن

Diallo, et al, Droits et santé des femmes à l’épreuve du Covid-19 Témoignages et perspectives 
féministes de la société civile ouest-africaine, , Equipop, Paris, 2020. 
https://equipop.org/wp-content/uploads/2020/07/Rapport-Enquete-Covid19.pdf 
 
Laouan, fatouma Zara, Analyse rapide du genre - covid-19 Afrique de l'Ouest - avril 2020 pdf 
https://reliefweb.int/report/benin/analyse-rapide-du-genre-covid-19-afrique-de-louest-avril-2020 

 
ن أيديولوجيا السلطة والتغيير السياىسي  ي الجزائري: بير

 2014مارس 30بوحنينة قوي المجتمع المدنن
 مركز الجزيرة للدراسات 

https://kl-forum.org/ar/kl2511?fbclid=IwAR1DDteDRye-qRZWXm-QCM9SFPrQ6YypjIgDlnZg-9mBxYX4O1hhzs0ukhU
https://kl-forum.org/ar/kl2511?fbclid=IwAR1DDteDRye-qRZWXm-QCM9SFPrQ6YypjIgDlnZg-9mBxYX4O1hhzs0ukhU
https://www.international-alert.org/sites/default/files/library/TKCivilSocietyArabic.pdf
https://www.international-alert.org/sites/default/files/library/TKCivilSocietyArabic.pdf
https://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/community_participation_and_its_role_in_the_development_of_the_local_community_case
https://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/community_participation_and_its_role_in_the_development_of_the_local_community_case
https://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/community_participation_and_its_role_in_the_development_of_the_local_community_case
https://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/community_participation_and_its_role_in_the_development_of_the_local_community_case
https://www.balagh.com/article/المواطنة-والمشاركة-المجتمعية
https://www.ciddef-dz.com/pdf/revues/revue-24/revue24ar.pdf
https://www.ciddef-dz.com/pdf/revues/revue-24/revue24ar.pdf
https://journals.openedition.org/insaniyat/8378?fbclid=IwAR2U4u5NJ_JBq4PguVT_0QXUKq-TpZ3CbNsMy3pcr9NSRsDlXN7F1w3r1Yc
https://journals.openedition.org/insaniyat/8378?fbclid=IwAR2U4u5NJ_JBq4PguVT_0QXUKq-TpZ3CbNsMy3pcr9NSRsDlXN7F1w3r1Yc
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https://studies.aljazeera.net/ar/issues/2014/03/201431091032346288.html 
ي التنمية، أ.احمد لدرم جامعة شلف

ن
ي الجزائر ودورها ف

ن
ي ف

منظمات المجتمع المدنن  

Civil society organizations in Algeria and its role in development  
https://www.univ-chlef.dz/eds/wp-content/uploads/2016/06/article-9-N1.pdf 

ي نارص  ي ، جان 
ن
ن ف عو  … 2020أخر صورة التقطت للجزائريير 2021 -يناير  - 10، السماء  إلوهم يترصن  

https://www.alquds.co.uk/%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%AA-

%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D
9%86-%D9%81%D9%8A-2020-%D9%88%D9%87%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D8%B6/  

18-10-2002ض جريدة الريا، ةأالمؤتمرات العالمية للمر ، د.نورة السعد    
https://www.alriyadh.com/25245 

(خريطة ذهنية خاصة بالمؤتمرات العالمية للمراة: 19  
https://www.mindmeister.com/fr/978624888/_ 

دار النش للنشر والتوزيــــع االرد  الطبعة  السلوك الحضاري والمواطنة. ، عزت نصار  ترجمة سمير ، بانفيلد د ىسي أدوار  
1995 الول  
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