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الشباب تفك ً
استغالل إماكناهتم.

ظهرت إماكنات الشباب
اجلزائري خالل أزمة كوفيد،19-
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مست
كشفت جاحئة كوفيد ،19-بعد أن ّ
العامل بأرسه ،عن حدود أنمظة امحلاية
الصحية واالجمتاعية املعمول هبا يف العديد
من البلدان .يواجه الشباب يف اجلزائر،
الذين ترضروا من قبل بشدة من األزمات
السياسية واالجمتاعية واالقتصادية
املتتالية يف السنوات األخرية ،حالة ال ّريبة
املرتبطة بأزمة كوفيد 19-وخمارجها اليت
ال تزال جمهولة.

بني احلاجة إىل االندماج الفعال يف
املجمتع ،واحلصول عىل خدمات معومية
جيدة ،واحلاجة إىل العرفانُ ،يظهِر الشباب
ً
منمظا من أجل استغالل إماكناهتم.
ريا
تفك ً
يربز الشباب اجلزائري كفئة تطوعية ،لكهنا
تعكس مشالك عالئقية مع مؤسسات رمسية
مرتبطة باإلجراءات اإلدارية التقييدية ورفض
الشباب لألمناط الكالسيكية للجمعيات
وللرتتيب اهلريم.

ملزيد من ا ملعلومات :

https://algeria.fes.de/
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ً
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1
تقدمي الدراسة
 1.1مقدمة

عب عهنا هؤالء الشباب (مهنية،
والتوقعات اليت
ّ
اجمتاعية ،عائلية ،إخل ).؟ كيف تفاعلوا مع تسيري
اجلاحئة ،وال سميا مع التدابري الصحية واالجمتاعية
واالقتصادية املختلفة املفروضة ؟

تؤدي لك أزمة هلا آثار كبرية عىل احلياة البرشية إىل تغيريات
معيقة يف املجمتعات ويف ترصفات الساكن .تسمتر أزمة
كوفيد ،19-واليت مست العامل أمجع ،منذ عامني ،مسببة أزمات
حصية واجمتاعية واقتصادية معتربة .مكا تظهر حدود األنمظة
الصحية وامحلاية االجمتاعية املوجودة يف العديد من الدول.
ورمغ أن األمر املستعجل اآلن يمتثل يف إجياد حلول لتجاوز
األزمة ،إال أن القليل من الدراسات اهمتت بتجربة الشباب
الفريدة يف فرتة األزمة هذه .جيد الشباب يف اجلزائر أنفهسم
يف مواجهة ال ّريبة الناجتة عن أزمة كوفيد 19-وخمرجها املجهول
مسهتم بشلك مبارش األزمات السياسية
حىت اآلن ،بعد أن ّ
واالجمتاعية واالقتصادية املتعاقبة يف السنوات األخرية.
ٍ
تخشيص لسلوك الشباب يف
اتفقنا يف هذا السياق عىل وضع
فرتة األزمة ،وكذلك مراجع ٍة لسلواكت التضامن اليت متكنوا
من تطويرها وإجنازها يف األهشر األخرية ،والتداعيات
حسم االلزتايم .إن
النفسية لألزمة الصحية وعواقهبا عىل ّ
اهلدف هو الوصول من خالل هذه الدراسة إىل فهم أفضل
للطريقة اليت تواجه هبا هذه الفئة من الساكن األزمة وتتكيف
معها ،باإلضافة إىل دراسة سبل إدامة املامرسات اجليدة
للتضامن واليت ُطِّورت يف هذا السياق اخلاص.

 2.1املقاربة املهنجية

–

ما يه الدروس اليت ميكن استخالصها فميا يتعلق
بقدرة الشباب عىل التعبئة وما يه نقاط الضعف/سبل
االستدامة اليت ميكننا حتديدها يف هذا الصدد ؟ ما
يه مسارات العمل السيايس واملؤسسايت واملدين
اليت ميكننا صياغهتا ملختلف الفاعلني والفاعالت املعنيني
واملعنيات من أجل إدامة السلوكيات اإلجيابية والتضامنية
للشباب وتعزيز قدرهتم عىل الصمود بعد فرتة األزمة ؟

اخرتنا مهنجية خمتلطة يف إطار هذه الدراسةً .
أوال ،هنج ّ
مكي
مع استبيان ُسِّل عرب اإلنرتنت (خيص مجموعة مسهتدفة ال
متثل عينة احمتالية).

جتري الدراسة يف إطار جغرايف معني وتشلك صدى لدراسة
مماثلة أجريت حول سلوك الشباب التونيس يف فرتة األزمة
(.)Kherrat 2020

وثان ًيا ،هنج نويع من خالل تنظمي مجموعات تركزي وحوارات
مع الشباب املنخرطني يف أنشطة املجمتع املدين .تعمتد
املهنجية امليدانية عىل حبث وثائيق رضوري لتحليل لك
تفاصيل وتداعيات مشاركة الشباب خالل أزمة كوفيد.19-

ُتيل الدراسة يف السياق الوطين اجلزائري إىل فرتة اكن
احلجر (مع حظر التجول) ال يزال سار ًيا يف العديد من واليات
البالد ،مسببا تباط ًؤا اقتصاديا للعديد من الفائت االجمتاعية،
ً
رابطا
ومن بيهنا « الشباب » .لقد خلق هذا السياق اخلاص للغاية
بني األزمة الصحية واألزمة االقتصادية ،وتطلَّب بالتايل إعادة
تعريف السلواكت ،ال سميا فميا يتعلق باملساعدة والتضامن.

إجناز مراجعة وثائقية
–	حتليل السياق ّ :
ركزت املراجعة الوثائقية 1عىل تقارير
ودراسات خمتلفة تتعلق مبشاركة الشباب اجلزائري يف
احلياة العمومية ،و َترِد قامئة هلا يف ملحق هذا التقرير.
ّ
مكنت هذه املراجعة من حتليل مشاركة الشباب وتطورها،

أهداف الدراسة

–

–

ما عالقة الشباب بالسلطات واجلهات الفاعلة يف
املجمتع املدين يف سياق األزمة هذا ؟ إىل أي مدى
ّ
وشكوا قوة اقرتاح
اتبعوا تطبيق التدابري الصحية
ومعل عىل مستوامه ؟

األساليب والتقنيات

إطار الدراسة

هتدف الدراسة إىل اإلجابة عن األسئلة التالية

–

ما هو تأثري أزمة كوفيد 19-عىل السلوك املدين للشباب ؟ ما
يه األشاكل املختلفة ملشاركة الشباب يف مواجهة تفيش
الوباء وتداعياته ؟ ما هو دور الشباب يف حركة التضامن
اليت ظهرت عىل املستويات الوطنية واجلهوية واحمللية ؟ ما
يه الدوافع اليت جشعت هذه املشاركة املدنية للشباب ؟

:

ما هو تأثري أزمة كوفيد 19-عىل احلياة اليومية للشباب
اجلزائري ؟ إىل أي مدى تأثر أسلوب حياة الشباب،
بتنوعهم ،بسبب أزمة اجلاحئة ؟ ما يه االهمتامات

1

2

املراجعة  :تقارير ،كتب ،دراسات ومقاالت أاكدميية ،جرائد
أنواع ومصادر الوثائق
َ
إلكرتونية ،صفحات ومواقع رمسية ،شباكت اجمتاعية ،إخل.

تقدمي الدراسة

مع مراعاة الواقع االجمتايع واالقتصادي والسيايس
ً
أيضا فهم اإلطار
والتارخيي للبالد .اكن من الرضوري
(الترشييع ،املؤسسايت ،السيايس ،إخل ).املعمول به من
حيث مشاركة الشباب.
–

–
–

الرتكزي عىل تطور أشاكل االلزتام وعىل املبادرات الرائدة
اليت قادها الشباب خالل األزمة  :ركزت املراجعة الوثائقية
ً
أيضا عىل أشاكل خمتلفة من اإللزتام لوحظت لدى
الشباب ،ال سميا يف فرتة األزمة .وقد مسح ذلك بتحديد
واختيار املبادرات اليت توحض ِ
أنشطة املشاركة وأشاكل
الزتام الشباب اليت ُجِّربت مؤخ ًرا وسبل تطورها اليوم.

« تاء مربوطة » مبادرة قامت هبا مجعية

« Futur pour le

(.» Développement Batna (AFD
« ،» Solidarité et aides aux hôpitaux
احتاد الشباب للعمل التطويع (.)YUV

مبادرة أطلقها

دراسة استبيانية مع الشباب املنخرطني يف أمعال التضامن
خالل فرتة األزمة  :باإلضافة إىل املقابالت اليت أجريت مع
الشباب أحصاب املشاريع ،حددنا حوايل مائة شاب شاركوا
يف أمعال التضامن يف مجيع واليات اجلزائر ،من بيهنم 71
شا ًبا اتصلنا هبم يف إطار هذه الدراسة.
أقميت حوارات مع هؤالء الشباب حول جتارهبم من خالل
استقصاء عن طريق االستبيان ُ :وضع استقصاء عرب
اإلنرتنت يتكون من  5فصول ويتناول مجموعة من األسئلة
النوعية والمكية حول الطريقة اليت عاش هبا الشباب فرتة
األزمة (املامرسات املعمتدة ،احلالة النفسية ،التصورات) .مكا
سأهلم االستبيان عن عالقهتم بالسلطات واجلهات الفاعلة
يف املجمتع املدين وكذلك توقعاهتم واحتياجاهتم وتطلعاهتم.
مسح هذا االستطالع جبمع ردو ٍد من  50شا ًبا وشابة ترتاوح
أمعارمه بني  18و  35عا ًما ممن شاركوا يف أمعال التضامن
2
خالل أزمة كوفيد 19-يف  22والية باجلزائر (الشلك .)1

سيخصص اجلزء األول من الدراسة بالتايل لوصف تطور
أشاكل االلزتام واملشاركة املختلفة اليت لوحظت بني الشباب،
مثل احلراكت االحتجاجية ،واحلراكت غري الرمسية والعفوية،
ً
أيضا
والنشاط الرمقي ،وما إىل ذلك .سريكز هذا اجلزء
عىل املبادرات الرائدة اليت يقودها الشباب أو اليت جعلهتم
يشاركون بقوة خالل أزمة كوفيد.19-
إجراء استبيان مع الشباب النشطني والنشطات
خالل أزمة كوفيد19-
حوارات مع شباب قادوا مبادرات رائدة خالل فرتة األزمة :
اختري الشباب الذين اخنرطوا خالل األزمة عىل أساس
املبادرات اليت ُنِّفذت خالل الفرتة من مارس  2020حىت تارخي
صياغة هذا التقرير يف فيفري/مارس  .2021واس ُتشريت يف
هذا الصدد مصادر خمتلفة لتحديد هذه املبادرات  :املنصة
امجلعوية « شارك »  ،و« جسور » ،واملجموعات النشطة عىل
شبكة التواصل االجمتايع فيسبوك ،واملقاالت اإلعالمية ،إخل.

استشري يف املجموع  5مبادرين يف حوارات فرديةُ .حِّددت
هذه املبادرات خالل املراجعة الوثائقية ،وفق معيار صلة
املبادرة بسياق األزمة ،وحسب درجة االبتاكر (مالءمة احلل
املقدم فميا يتعلق باملشلكة احملددة املرتبطة باألزمة ،والهنج
والتنفيذ) ،وحسب جمال العمل والنتاجئ ،ووف ًقا ملشاركة الشباب
يف املبادرة وأخريًا وف ًقا الستجابة املتحاورين وتوافرمه.
املبادرات املعنية يه مكا ييل
–
–
–

:

بنك الطعام «  ، » La Brècheمثرة تعاون بني مجموعة
العمل التطويع « أقبو » ومجعية « .» SID
«  ،» 3D Fight COVID-19مبادرة من طرف Make « :

.« Algeria Clean Again
« ،» Section Logistique Solidarité Alger Coronavirus

2

مبادرة أطلقهتا مجموعة أصدقاء وصديقات عىل فيسبوك.

3

الواليات اليت ينيمت إلهيا املستجيبون /ات يه  :أدرار ،اجلزائر ،عنابة ،باتنة،
جباية ،بسكرة ،البويرة ،بومرداس ،قسنطينة ،اجللفة ،الوادي ،غرداية ،خنشلة،
وهران ،سطيف ،سيدي بلعباس ،سكيكدة ،مترناست ،تزيي وزو ،تملسان.
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الشلك 1
توزيع املستجيبني حسب الواليات

مجموعات الرتكزي ُ :ن ِّظت مجموعات تركزي مع بعض الشباب
املختارين .تمتتع مجموعة الرتكزي مبزية المساح بتقاطع
وجهات النظر بني خمتلف الشباب الذين أجريت معهم حوارات
باإلضافة إىل قياس التغيريات اليت طرأت لدهيم .يوجد بني
أدوات قياس التغيريات املستخدمة يف إطار معل مجموعات
الرتكزي تقنية « التغيري األكرث أمهية » ،واليت جتعل من املمكن
اكتشاف االجتاهات الرئيسية الشائعة من حيث التغيريات
الطارئة لدى الشباب (التغيريات يف اآلراء ،والتصورات،
والسلوكيات ،إخلُ .).ن ِّشطت أربع مجموعات تركزي يف املجموع
حددوا سلفًا ( %70مهنم رجال) .ينشط مجيع
مع  21شا ًبا ِّ
هؤالء الشباب يف مجعيات مه أعضاء فهيا واثنان مهنم
أحصاب مبادرات رائدة :
–

« (» Futur pour le Développement (AFD

مجعية
مبشاركة أربعة شبان رجال وأربع شابات.

–

مجعية « المجن الثقايف أقبو » مبشاركة أربعة شبان رجال.

–

مجعية « احتاد الشباب للعمل التطويع » ( )YUVمبشاركة
ستة شبان رجال.

–

مجعية « احتاد الشباب للعمل التطويع » ( )YUVمبشاركة
ثالث شابات.

التحزيات والصعوبات
ً
تديع أهنا شاملة
هلذه الدراسة حدودها وحتزياهتا.
أوال ،ال َّ
يف حتديد املبادرات اليت يقودها الشباب .نظ ًرا التساع جمال
التحقيق وكرثة املبادرات يف اجلزائر خالل األزمة الصحية،
اسهتدفت الدراسة اإلجراءات/املبادرات األكرث متثي ً
ال ملختلف
جتارب مشاركة الشباب أثناء األزمة.
قد توجد باإلضافة إىل ذلك حتزيات أثناء مجع البيانات
بسبب الذاتية اليت ال مفر مهنا ،سواء تعلق األمر باألخشاص
ا َ
حملا َورِين أو بالدراسات املُ ّطلع علهيا .مكا اكن من الصعب
احلصول عىل تقيميات أو تقارير مجليع التجارب احملددة فميا
خيص مشاركة الشباب أثناء األزمة الصحية ،ال سميا بسبب
الطبيعة احلديثة هلذه التجارب وتوثيقها احملدود ،مما ص ّعب
مجع معلومات دقيقة ومفصلة ،لذلك مثلت ندرة الدراسات
والتقارير حول هذا املوضوع واليت تتناول الشباب اجلزائري
صعوبة إضافية.
ريا ،هناك حد مالزم هلذا النوع من الدراسات اليت
أخ ً
جترى « عىل الفور » ،أال وهو استحالة عزل العامل الوبايئ
عن العوامل االجمتاعية والثقافية األخرى لتفسري التغريات
السلوكية ،خاصة عندما يتعلق األمر بدراسة مجموعة ديناميكية
هلا سلوكيات قيد التطوير اكلشباب اجلزائري املنخرط.
4

تقدمي الدراسة

 3.1اإلطار املفهويم للدراسة

يف املجلس األعىل للشباب ،مكا هو منصوص هيلع يف
اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،هو من  18إىل 35
سنة  .10لذا وللتكيف بشلك أفضل مع السياق اجلزائري
وواقع الشباب اجلزائري ،سيمشل مصطلح الشباب يف
هذه الدراسة األفراد الذين ترتاوح أمعارمه بني  15و 35
عا ًما ،مبا يمتاىش مع تعريف االحتاد األفرييق.

الشباب
خيربنا بيار بورديو ( )Bourdieu 1993أن « الشباب جمرد لكمة
» ،وهذا ليوحض لنا أن الفائت العمرية مبنية بشلك اعتبايط.
ميكن أن يكون هذا البناء االعتبايط موضوعًا للقوالب المنطية
اليت هتدف إىل استخدام الشباب كفئة يهسل التالعب هبا
اجمتاع ًيا وسياس ًيا .تتعايش العديد من تعريفات « الشباب ».
ويه تستند معو ًما إىل معايري دميوغرافية وعوامل بيولوجية
ونفسية واجمتاعية .ميكن تعريف مفهوم « الشباب » عىل أنه
فئة اجمتاعية ُُّ
تل مجموعة من األفراد من فئة معرية معينة متزي
انتقاهلم من مرحلة املراهقة إىل مرحلة البلوغ (.)Galland 2011
ومع ذلك ،جيب أن نضع يف اعتبارنا أن هذه الفئة مائعة
وتتنوع تارخي ًيا وجغراف ًيا .لذلك فإن فكرة الشباب تطرح مشلكة
معرفية ،جيب أخذها بعني االعتبار عند دراسة أو حتليل هذه
الفئة املعقدة .ختضع التحديدات أو التقسميات حسب العمر
املستخدمة عىل نطاق واسع لتعريف الشباب للخصوصيات
االجمتاعية والثقافية واملؤسساتية واالقتصادية والسياسية
للك مجموعة ساكنية .3لذلك ال يوجد إمجاع عاملي عىل حتديد
الفرتة العمرية للخشص املوصوف بالشاب.

برصف النظر عن العمر وللوصول إىل تعريف معيل للشباب
اجلزائري ،نقدم هنا بعض البيانات السياقية .نالحظ أن
الشباب اجلزائري ال يمتتع سوى بقدر ضئيل من االستقاللية
فميا يتعلق بالوحدات السكنية حيث يعيش  %90مع والدهيم،
مث إن  %28من فئة  19إىل  25سنة مشغولون ،مبا فهيم
 %34من الشباب الطلبة .ميثل القطاع الثالث لالقتصاد،
بنسبة  ،%64القطاع األكرث توظيفًا للشباب ،مع العمل أن
هذه الوظائف غال ًبا ما تكون مرنة ،ال سميا يف املهن املتعلقة
باخلدمات (.)CREAD 2016
مشاركة املواطن
تشري مشاركة املواطن إىل العديد من العنارص املكونة
لنظام حمك يمشل مجيع األطراف املشلكة لملجمتع.
ُتتنا َول هذه الفكرة إىل حد كبري يف بروتوكوالت التمنية
املستدامة ،مع سياسة « من أسفل إىل أعىل » مكبدأ
رئييس ،والذي يمتثل يف بناء السياسات العمومية من
األسفل ،من املواطنني إىل احلكومات.

ُتع ِّرف منظومة األمم املتحدة الشباب بأهنم مجموعة
األخشاص الذين ترتاوح أمعارمه بني  15و  24عا ًما.
تع ّرف اليونسكو الشباب « حسب السياق ،ويبىق هذا
التعريف مر ًنا وخيتلف وف ًقا لملناطق والبلدان » .4تؤيد
الواكلة األمريكية للتمنية الدولية يف سياسهتا جتاه
« الشباب » عدم اقتصار تعريف الشباب عىل  25عا ًما .5
يوسع االحتاد األفرييق ،والذي تنيمت له اجلزائر منذ عام
 ،1963الفرتة الزمنية اليت حددهتا األمم املتحدة لتكييفها
بشلك أفضل مع واقع الدول األعضاء فيه وحيدد هذه الفئة
لألخشاص الذين ترتاوح أمعارمه بني  15و  35عا ًما .6
ميكن تفسري اتساع هذه الفرتة الزمنية بالتأخر يف سن
متكني الشباب ،ال سميا من الناحيتني االقتصادية واملالية.
ً
أيضا مبغادرة
ثقاف ًيا ،قد يرتبط االنتقال إىل مرحلة البلوغ
مزنل الوالدين ،غال ًبا عرب الزواج .أما يف اجلزائر ،فقد
وضع القانون احلد األدىن لسن العمل يف حدود  16سنة ،7
وحدد سن الرشد املدين بـ  19عامًا  8وسن االقرتاع بـ 18
عامًا  ،9أما سن األهلية للحصول عىل لقب ممثل الشباب
 3موقع األمم

لذلك فإن مشاركة املواطن تتطلب يف املقام األول إطا ًرا
مال ً
مئا تضعه الدولة ويكمتل من خالل اإلجراءات اليت
يتخذها املواطن من أجل املشاركة يف حياة مدينته/
جممتعه/بلده ،بطريقة تؤثر فهيا بشلك إجيايب (André
 .)2012إنه بالفعل أحد األراكن األساسية ملفهوم المتاسك
االجمتايع حيث ينخرط املواطن مع األعضاء اآلخرين يف
جممتعه من أجل السيع لتحقيق هدف مشرتك .مكا أنه
عنرص مهم يف بناء دميقراطية تشاركية ( .)EESC 2012ال
جيب أن تأخذ هذه املشاركة شك ً
ال معي ًنا وميكن أن تتجىل
يف أشاكل فردية أو مجاعية ،بطريقة منمظة ومؤسساتية
أو حىت أن تنبثق بشلك عفوي وغري رمسي ،من خالل
مبادرة فرد (أفراد) و/أو مجاعات من األفراد .سنحاول يف
إطار حتقيقنا حتديد العنارص املكونة ملشاركة املواطن هذه
والطريقة اليت تتجسد هبا يف أوقات األزمات.

املتحدة https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/youth-0/index.html

 4موقع اليونيسكو
5

ال تقترص املواطنة بالتايل عىل بعدها القانوين الذي مينح
املواطن مجموعة من احلقوق املدنية والسياسية (ال سميا
احلق يف التصويت) ولكهنا تأخذ معىن أوسع يستجيب للقمي
املشرتكة مثل الكياسة واملسؤولية االجمتاعية والتضامن.
وييحض هذا التعريف أكرث اتسا ًقا مع األصل االشتقايق
ملصطلح « مواطن » ،املشتق من لكمة « سيفيس » الالتينية
اليت تشلك أساس احلياة يف املدينة ويف املجمتع.

http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/youth/

اسرتاتيجية برناجم األمم املتحدة االمنايئ للشباب 2017-2014
https://www.usaid.gov/policy/youth

 6موقع االحتاد األفرييق

https://au.int/sites/default/files/treaties/7789-treaty-0033_-_african_youth_charter_f.pdf

 7القانون رمق  11-90ل 21أوت  1990املتعلق بالعالقات يف العمل.
 8املادة  40من القانون املدين للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية.

 10املرسوم الرائيس رمق  142-17لـ 18أفريل  2017احملدد لتشكيلة وتنظمي ومعل املجلس
األعىل للشباب.

 9القانون العضوي رمق  01-12ل 12جانيف  2012املتعلق بالنظام االنتخايب.
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مؤسسة فريدريش إيربت  -مشاركة الشابات والشباب اجلزائريني/ات

وف ًقا لمليثاق األورويب املنقح بشأن مشاركة الشباب يف احلياة
احمللية واإلقلميية ،فإن « املشاركة يف احلياة الدميقراطية ألي
جممتع ال تقترص فقط عىل التصويت أو الرتحش لالنتخابات،
عىل الرمغ من أمهية هذه العنارص .أن تشارك وأن تكون
ً
فاعل هو أن يكون لديك احلق والوسائل واملاكن والدمع
مواط ًنا
املطلوب لملشاركة يف القرارات والتأثري علهيا واالخنراط يف
اإلجراءات واألنشطة بطريقة تسامه يف بناء جممتع أفضل »

الشلك 2

قطاع نشاط املشاركني/ات
اخلاص
الرمسي

%26

نشاط %20

دون

اخلاص غري

(.)Conseil de l'Europe 2015

الرمسي %2

 4.1املمزيات السوسيو-دميوغرافية لملشاركني/ات
أ .املجيبون/ات عىل االستطالع
من حيث الظرفية ،فإن معظم املشاركني يف االستطالع من
الرجال (أنظر الشلك  .)2نالحظ وجود ترتيب خمتلف لألوقات
االجمتاعية بني الرجل واملرأة ،وكذلك عدم مساواة من حيث
القدرة عىل التنقل (مفهوم القرب والبعد عن ماكن اإلقامة).
وبالتايل ،فإن االخنراط يف احلياة امجلعوية اليت تتطلب بعض
االستقاللية (اجمتاعية-ماكنية) ال يجشع عىل مشاركة املرأة.

القطاع

العام %52

الشلك 3
جنس املشاركني/ات
نساء %30

فميا يتعلق بعمر املشاركني/ات ،فهو يف املتوسط  29.3سنة
(احلد األدىن  ،20احلد األقىص  .)35يفرس هذا حتديدنا السابق
للفئة العمرية بني  15و  35عا ًما من ناحية .من ناحية أخرى ،يعرب
املتوسط عن اسهتداف فئة معينة من الشباب الذين يف رصيدمه
عدد معني من سنوات اخلربة يف مؤسسات املجمتع املدين.
ُ
رصح  %80من املستجيبني
فميا يتعلق
بامل ّددات اجلهوية ،فقد ّ
أهنم يسكنون منطقة حرضية (انظر الشلك  ،)3مع العمل أن
مركزية السكن تبلغ  .%62.7وخبصوص والية االنمتاء ،تأيت
العامصة يف املرتبة األوىل بنسبة  %24.5من املستجيبني.

رجال %70

يعمل مشاركونا بشلك أسايس يف القطاع الرمسي ،العام
ً
ٍ
أخشاص بدون أنشطة
أيضا وجود
أوال مث اخلاص .نالحظ
(بعض املتناقشني/ات يف مجموعات الرتكزي ليس لدهيم نشاط
ً
أيضا) (انظر الشلك  .)4ميكن لالخنراط يف العامل امجلعوي
يشك مشاركة نافعة ومفيدة بالنسبة هلذه الفئة ،فض ً
ّ
ال عن
أن
كونه ترتيبًا للوقت االجمتايع لصاحل النشاط املدين.

الشلك 4
املنطقة السكنية
حرضية %80

ب .متناقشو/ات مجموعات الرتكزي
من املهم حتديد مصدر اخلطاب ومن يقوم بإنتاجه حىت
نستطيع حتليله .هلذا ،وقبل حتليل املعلومات الواردة يف هذا
اخلطاب نفسه ،من املهم حتديد مصطلحاته (تنظمي النص،
تكرارات اللكامت).
يف هذا الرمس البياين ،مكا هو احلال بالنسبة للثالث التالية،
ُتع َرض لك رشقة خكط منقط أفيق يشري إىل امتدادها (طول
الرشقة) وموضعها بالنسبة إىل بداية النص.
6
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اهليئة

التحليل االصطاليح للخطاب

خصائص املستجيبني
•
•
•

 9مشاركني/ات ( 5نساء و 4رجال).
السن األدىن  20سنة  -األقىص غري
حمدد.
أغلبية أعضاء املجموعة طلبة.

المجن الثقايف-أقبو/جباية.

•
•

 5مشاركني (رجال).
السن األدىن  - 19األقىص  38سنة.

( YUVاحتاد الشباب للعمل التطويع)/
اجلزائر العامصة.

•
•

 6مشاركني (رجال).
السن األدىن  21سنة  -األقىص  25سنة.

المجن الثقايف-أقبو/جباية.

•
•

 3مشاراكت (نساء).
السن األدىن  - 22األقىص .24

( AFDمجعية املستقبل من أجل التمنية/باتنة)

•

•
•

فميا يتعلق بورود اللكامت وتسلسلها
الزمين يف النص ،انظر الشلك .5

•

ميكننا أن نالحظ هنا درجة استخدام
الضامئر امجلاعية  « :حنن » ،%16
« مبين لملجهول » %13
أكرث املصطلحات استخدا ًما 13 :مرة
« أزمة » ،و  13مرة « فئة اجمتاعية ».
فميا يتعلق بورود اللكامت وتسلسلها
الزمين يف النص ،انظر الشلك .8

•

ميكننا أن نرى هنا درجة استخدام
الضامئر امجلاعية  « :حنن » ،%18
« مبين لملجهول » .%28
املصطلحات األكرث استخدا ًما  16 :مرة
« فئة اجمتاعية » ،و  13مرة « مجعيات ».
فميا يتعلق بورود اللكامت وتسلسلها
الزمين يف النص ،انظر الشلك .6

•

ميكننا أن نالحظ هنا درجة استخدام
الضامئر امجلاعية  « :حنن » ،%10
« مبين لملجهول » .%20
املصطلحات األكرث استخدا ًما  12 :مرة
فئة اجمتاعية ،و  10مرات « مجعية ».
فميا يتعلق بورود اللكامت وتسلسلها
الزمين يف النص ،انظر الشلك .7

•
•

•
•

•
•

ميكننا أن نرى  4فرتات أو مراحل يف خطاب مناقشينا ُ :ي َّ
ركز
يف الفرتة األوىل عىل مصطلح « جتربة » ،مث بعدها مصطلحات
« مكامة ،توزيع ،مكامة ،ناس وكوفيد » ما ميتد إىل الفرتة الثانية.
ريا يف
يف الفرتة الثالثة ،تأخذ الرشقة املخصصة للّقاح حزيًا كب ً
اخلطاب .أما الفرتة الرابعة فهي موجهة صوب قضية املجمتع
املدين مبصطلحات « متطوع ،جممتع ،منمظات املجمتع املدين ».

ميكننا أن نالحظ هنا درجة استخدام

الضامئر امجلاعية  « :حنن » ،%51
« مبين لملجهول » .%10
أكرث املصطلحات استخدا ًما  21 :مرة
« حصة » 13 ،مرة « تواصل ».

األزمة واخلوف املرتبطني بالوباء .تدخل الفرتات  4و  5اخلطاب
يف تطبيق معيل للتقيمي والعمل مبصطلحات « اإلجراءات،
املبادرات ،األنشطة ،احلاجة ».
يوحض الشلك  8مجموع  4فرتات يف اخلطاب .تشري الفرتتان
األوليتان إىل جرد توضيحي فميا يتعلق بالوباء ،واألزمة
نفهسا ،وآثارها والتدابري املتخذة ،وال سميا التدبري األسايس
وهو احلجر .جتلب الفرتة الثالثة املعلومات اللوجستية مع
مصطلحات « اإلجراءات ،النقل ،العتاد والتطهري » .نرى بني
الفرتة  3و  4صلة بني اخلوف من اجلاحئة وإجراءات التطهري.
عاد املتحدثون لدينا يف الفرتة الرابعة ،مع رشقة استطرادية
طويلة ،إىل اجلوانب التعاونية بني املجمتع املدين والسلطات
العمومية إلدارة الوباء يف شلك مساعدة متبادلة لملواطنني.

حيتوي الشلك  6عىل  3فرتات ،مع رشقات طويلة يف الفرتة
األوىل متتد حىت الفرتة الثانية ،واليت تدرك بداية اجلاحئة
مبصطلحات « أزمة ،كوفيد وتأثري » .خصصت الفرتة الثانية
للعمل والرعاية يف املستشىف .تركز الفرتة األخرية ،ويه أمه
جزء يف اخلطاب ،عىل العمل امجلعوي ،من حيث اإلجراءات
والفاعلني بعبارات « مساعدة ،تعاون ،شباب ،دولة وجممتع ».
حندد  5فرتات للخطاب يف الشلك  .7ختص األوىل بداية
اجلاحئة بتحديد السنة ،وتعكس الفرتة الثانية حالة املفاجأة
يف مواجهة اجلاحئة ورد الفعل علهيا من خالل مصطلحات
« كوفيد ،حالة الطوارئ والتدابري » .تصف الفرتة الثالثة آثار
7

مؤسسة فريدريش إيربت  -مشاركة الشابات والشباب اجلزائريني/ات

الشلك 5
ورود مصطلحات مجموعة الرتكزي AFD

الشلك 6
ورود مصطلحات مجموعة الرتكزي  YUVذكور

8

تقدمي الدراسة

الشلك 7
ورود مصطلحات مجموعة الرتكزي  YUVإناث

الشلك 8
ورود مصطلحات مجموعة الرتكزي المجن الثقايف
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2
اخنراط الشباب اجلزائري
يف احلياة العمومية
بوباء كوفيدُ 19-أديرت بشلك جيد نسب ًيا ،ال سميا بالنسبة للفائت
ّ
اهلشة ،نظ ًرا لنظام امحلاية االجمتاعية املعمول به وتدابري الدمع
اليت اختذهتا احلكومة .14ومع ذلك ،ومكا هو احلال يف الغالبية
العمظى من البلدان حول العامل ،فقد ع ّرض كوفيد 19-اخلدمات
العمومية اجلزائرية الرئيسية لضغط كبري  :الصحة والتعلمي
والتغذية (اللجنة الوزارية املشرتكة املسؤولة عن مراقبة تنفيذ
أهداف التمنية املستدامة ُ .)2019تض ِعف هذه األزمة الصحية
واالجمتاعية واالقتصادية البالد ،مكا تضاف إىل املناخ
السيايس غري املستقر وحراكت االحتجاج االجمتايع منذ
بدايهتا يف فيفري  ،2019وجتعل املستقبل ُم ً
هبام .إن انمكش
الناجت احمليل اإلمجايل اجلزائري يف عام  2020بنسبة
 ،)BAD 2021( %4.7فإن التوقعات لعام  2021إجيابية بفضل
التحسن يف أسعار احملروقات ،وبفضل اعمتاد مجموعة من
اإلجراءات املخففة واإلصالحات االقتصادية ،باإلضافة إىل
15
تأثري « اإلنتعاش املياكنييك ».

 1.2السياق املجمتيع واالقتصادي واألزمة الصحية
السياق املجمتيع واالقتصادي واألزمة الصحية
يف عام  ،2020اكنت اجلزائر من بني أكرب مخسة اقتصادات يف
إفريقيا .11ومن حيث مؤرش التمنية البرشية الذي بلغ  0.759يف
عام  ،2019استطاعت احتالل املرتبة  89من بني  189دولة يف
التصنيف العاملي.
يعمتد المنو االقتصادي يف اجلزائر بشلك أسايس عىل صناعة
احملروقات ،اليت متثل  %98من الصادرات وتدر  %60من
اإليرادات الرضيبية و  %19من الناجت احمليل اإلمجايل (اللجنة
الوزارية املشرتكة املسؤولة عن مراقبة تنفيذ أهداف التمنية
املستدامة لعام  .)2019لكن ضعف تنوع االقتصاد اجلزائري حيد
من درجة تمنية القطاعات األخرى ( )Atradius 2019مثل الزراعة،
وجيعل االقتصاد اجلزائري عرضة لتقلبات االقتصاد العاملي.
وهكذا ،وبعد اخنفاض أسعار النفط يف عام  ،2014تباطأ
12
المنو االقتصادي للبالد ،مما تسبب يف ركود اقتصادي
وأدى إىل اختاذ تدابري خلفض الواردات ومجتيد مشاريع
التمنية ( .)Lahcene 2020إن اكنت هذه اإلجراءات قد حدت من
الزيادة يف نسبة التمخض ،13إال أهنا اكنت مصحوبة بتباطؤ يف
المنو خارج احملروقات ،الذي اخنفض من  %3.3يف 2018
إىل  %2.6يف  2019بالنسبة لقطاعات البناء واألشغال العمومية
واإلساكن ( ،)BTPHوالزراعة والتجارة (اللجنة الوزارية املشرتكة
املسؤولة عن مراقبة تنفيذ أهداف التمنية املستدامة .)2019

الفوارق اجلهوية والفقر متعدد األبعاد وبطالة الشباب
ينعكس اسمترار الفوارق اجلهوية يف معدل الفقر بني الساكن،
وخاصة الشباب .يف الواقع ،تضم املناطق اجلنوبية ،حاهلا
16
حال مناطق اهلضاب العليا يف الوسط والغرب ،أعىل نسب
الفقر متعدد األبعاد 17بني الشباب الذين تقل أمعارمه عن
وضوحا يف املناطق
 25عا ًما .وتبدو معدالت الفقر هذه أكرث
ً
الريفية ( )%24مهنا يف املناطق احلرضية ( .)%14يتأثر
األصغر سنًا بشلك خاص هبذا الوضع .ووف ًقا لتقرير صادر
عن مكتب األمم املتحدة يف اجلزائر بعنوان « حتليل رسيع

أكد املكتب اجلزائري لألمم املتحدة (منظومة األمم املتحدة يف
اجلزائر  ،)2020يف تقرير حديث حول تطور حتقيق اجلزائر
اللزتاماهتا من حيث أهداف التمنية املستدامة ،عىل اسمترار
الفوارق اجلهوية ونقص املساواة االجمتاعية ،واليت سببت تأثريًا
مبارشًا عىل شباب البالد .من املسمل به أن آثار األزمة املرتبطة

 14اإلجراءات اهلادفة إىل احلد من األثر االقتصادي ،من بني أمور أخرى ،من خالل
ختصيص  10000دينار جزائري لألرس احملتاجة واملترضرة من األزمة الصحية
من خالل تدابري التضامن واليت من شأهنا أن متس  2. 2مليون خشص .إجراءات
ختفيف استثنائية من بنك اجلزائر ( .)http://covid19.cipalgerie.comوضع آلية خاصة
ملساعدة املواطنني ودمعهم للحد من التداعيات االقتصادية واالجمتاعية إلجراءات
احلجر املفروضة ( .)cipalgerie. com.http://covid19عطلة مدفوعة األجر استثنائية
ملدة  14يو ًما قابلة للتجديد ملا ال يقل عن  %50من القوى العاملة يف لك مؤسسة
وإدارة عامة ( .)Lahcene 2020ختصيص  3. 7مليار دينار لوزارة الصحة (حوايل 27
مليون يورو) وماكفأة وحيدة ملوظيف الصحة.
 15تأثري االنتعاش املياكنييك هو الزيادة يف الناجت احمليل اإلمجايل بسبب

 11االقتصادات األفريقية امخلسة الكربى  :نيجرييا واملغرب واجلزائر ومرص وجنوب إفريقيا

انتعاش النشاط االقتصادي املتوقع بعد تباطؤه خالل أزمة كوفيد(BAD 2020b) 19-

).(BAD 2020a

 16قمي النسبة املوئية للفقر متعدد األبعاد بني أولئك الذين تقل أمعارمه عن  25عا ًما،
واليت يرجع تارخيها إىل  : 2013-2012اجلنوب ( ،)%28اهلضاب العليا وسط ()%23
واهلضاب العليا  -غرب (.)%20

 12اخنفاض احتيايط النقد األجنيب من  198مليار دوالر يف  2014إىل  63. 8مليار
دوالر يف هناية  ،2019واخنفاض الدخل الفردي من  5,355دوالر يف  2014إىل 4100
دوالر يف .)Lahcene 2020( 2019

 17يشري الفقر متعدد األبعاد إىل احلرمان الذي يعاين منه فرد أو أرسة املرتبط بعدة
عوامل مثل الصحة والتعلمي ومستوى املعيشة.

 13معدل التمخض =  4. 3يف  ،2018معدل التمخض =  2يف .)RS 2020( 2019
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للتأثري االجمتايع واالقتصادي لـكوفيد 19-عىل اجلزائر
ومقرتحات من أجل انتعاش مستدام وقادر عىل الصمود »،
فإن  %21إىل  %27من األطفال دون سن  16متأثرون بالفقر
متعدد األبعاد ،وهو معدل بلغ  18%18يف عام .2012

–

ً
أيضا تفاوت بني اخلرجيني الشباب  %54.2 - 21مهنم
هناك
عاطلون عن العمل  -والشباب العاطلني عن العمل من
دون مؤهالت والذين يبلغ معدل البطالة لدهيم %45.8
( .)OIT 2019ويظهر كذلك أن اخلرجيني الشباب أكرث تأثرًا
بالبطالة طويلة األمد ،ألن سوق العمل اجلزائري ال يوفر
فرص معل مؤهلة اكفية تتكيف مع مطوحات اخلرجيني.
يجشع هذا الوضع عىل ظهور القطاع غري الرمسي ،الذي
غال ًبا ما يوفر ظروف معل غري مستقرة .مكا تتجىل أوجه
عدم املساواة من خالل اإلدماج يف سوق العمل اجلزائري
بني املناطق ( )Benhabib 2017والطبقات السكنية مع
تركزي عروض العمل يف املناطق احلرضية بنسبة  %67يف
عام  .)Benhabib 2017( 2016عالوة عىل ذلك ،ووف ًقا ملركز
املعلومات والتوثيق حول حقوق الطفل واملرأة (،)CIDDEF 2019
« تعترب الهشادة عام ً
ال أساس ًيا للغاية يف ميل النساء إىل
الرغبة يف العمل (أو احلصول عىل ترخيص اجمتايع بذلك) ».
وبالتايل ،فإن معدل النساء يف سوق العمل احلاصالت عىل هشادة
التعلمي العايل هو ضعف معدل النساء الاليئ ال حيملن هشادات.22

وف ًقا لتقرير عام  2020الصادر عن مجموعة البنك األفرييق حول
الساكن الذين تبلغ أمعارمه  25عا ًما فأكرث ،فإن أقل من  %10من
هؤالء الساكن حاصلون عىل تعلمي عالٍ و 20إىل  %25حاصلون
عىل تعلمي ثانوي ( .)Fig, 96 : a 2020 BAD. 2.24وحبسب نفس
التقرير ،فإن حصة إنفاق األرسة عىل التعلمي من اإلنفاق
االسهتاليك غري الغذايئ وضعت اجلزائر يف املرتبة الثانية
قبل األخرية يف ترتيب  50دولة عىل القامئة ،يف عام .2015
وبالتايل ،فإن املشالك املتعلقة بالتعلمي ،وعىل وجه اخلصوص
نوعية التعلمي ،ت ِر ُد من بني العوامل املهمة اليت تفرس بطالة
الشباب ،وبالتايل تفرس حالة من الفقر املسمتر لدهيم .تصل
نسبة احلرمان إىل  19%46.9بالنسبة للتعلمي ،من حيث الفقر
العام متعدد األبعاد .لن تساعد التدابري (انظر امللحق  )3اليت
اختذهتا احلكومة مؤخ ًرا للتخفيف من انتشار كوفيد 19-عىل
حتسني هذا الوضع يف املستقبل القريب ،وال سميا إجراءات
كتعليق الدروس وإغالق املؤسسات التعلميية ألكرث من  9ماليني
تمليذ وطالب يف مجيع أحناء البالد Système des Nations
.Unies en Algérie 2020

وللتغلب عىل هذه املشلكة يتجه بعض الشباب إىل اهلجرة
سواء اكنت رشعية أو غري رشعية .وحبسب بيانات واكلة
احلدود األوروبية ،فإن  %55من املهاجرين غري الرشعيني إىل
الساحل اإلسباين يف  2020مه من اجلزائريني ،وهذا عىل
الرمغ من خطر الجسن مبوجب القانون اجلزائري .23ويف حني
ً
ً
ملحوظا يف عام  ،2020فقد
اخنفاضا
جسلت هذه الظاهرة
اع ُت ِقل  5343جزائر ًيا قبالة الساحل اإلسباين حىت ديمسرب
 )Algérie Eco 2020( 2020ما وضع اجلزائر يف املرتبة
الرابعة ( )Chibani 2021لملهاجرين غري الرشعيني يف أوروبا.
أفاد اخلبري يف قضايا اهلجرة رؤوف فراح يف مقابلة مع
ليربيت-اجلزائر ( )Benamar 2021أن هذا االخنفاض مرتبط
بطفرة األمل والوطنية اليت سبهبا احلراك ،وهو الوضع الذي
مل يدم نظرًا الستئناف اهلجرة غري الرشعية بشلك أكرب مع
وصول  2000جزائري وجزائرية إىل السواحل اإلسبانية خالل
هشري جوان وجويلية  .2021ووف ًقا لفراح ،فإن عدم ارتياح
هؤالء املهاجرين مسمتر و« يعكس الشعور بتدهور نوعية
احلياة وحالة انعدام العدالة اليت تنعكس يف إجحام النظام
احلامك عن أي تغيري حقييق » .مثل احلراك « نقيض احلرقة »
ولكن يف مواجهة مصود النظام ،قرر الشباب (وغريمه) غري
24
الرشعيني مغادرة البالد بأنفهسم وبلك الوسائل املمكنة.

باإلضافة إىل ذلك ،ارتفع معدل البطالة يف اجلزائر من %11.4
( )OIT 2019يف  2019إىل أكرث من  %14يف )Dia 2020( 2020
يف أعقاب األزمة الصحية اليت أدت إىل فقدان أكرث من 500
ألف وظيفة .اكنت القطاعات اليت تعترب غري أساسية يه األكرث
ترضرا من آثار األزمة ،وأكرث من نصف العاملني فهيا من النساء.
وشلكت هؤالء األخريات  %20.4من معدل البطالة يف عام 2019
( .)Système des Nations Unies en Algérie 2020ومع ذلك،

فإن عدد الطالبات يفوق بكثري عدد الطالب يف اجلزائر ،20رمغ
جناحا يف دراسهتن وميثلن  %65.6من اخلرجيني
أهنن أكرث
ً
الشباب ( .)CIDDEF 2019تؤثر البطالة عىل الشباب اجلزائري
بشلك خاص ،مبعدل بطالة الشباب الذين ترتاوح أمعارمه بني
 16و 24عا ًما بلغ  %26.9لعام  .2019وف ًقا لدراسة عن البطالة يف
اجلزائر ( ،)Benyahia 2019هناك عدة عوامل تفرس هذا املعدل
املرتفع بني الشباب مقارنة بكبار السن ،مبا يف ذلك :
–
–

نقص املعلومات حول العرض والطلب عىل الوظائف عىل
املستوى احمليل ونقص التوجيه والرصد لملستفيدين
احملمتلني من اآلليات املوضوعة لتعزيز األمعال احلرة.

عدم كفاية فرص العمل مقارنة بالطلب ،مصحوبة بعدم
املساواة يف التوزيع اجلغرايف لفرص العمل.
عدم توافق وعدم مالءمة فرص الشغل خلصائص الباحثني
عن معل من حيث املهارات واخلربة املطلوبة واملهارات
املكتسبة من خالل نظام التعلمي.

 21خرجيي التكوين املهين وخرجيي التعلمي العايل.
 %62.2 22من النساء يف سوق العمل حيملن هشادة تعلمي عايل مقارنة بـ  %37مهنن
فقط ال حيملهنا.

 18األطفال والشباب الذين ترتاوح أمعارمه بني  24-0عا ًما وف ًقا لدراسة أجراها املجلس الوطين
االقتصادي واالجمتايع (.)2013-2012

 23الجسن لستة أهشر لملهاجرين غري الرشعيني املُع َ
رتضني و  5سنوات لملهربني.

 19حصة احلرمان يف الفقر العام متعدد األبعاد = الصحة  ،%29. 9 :التعلمي ،%46.9 :
مستوى املعيشة .)PNUD 2019( %23. 2 :

 24اقتباس من مقال ( « : )Liberté-Algérie 2021حتول الشعار « يتنحاو قاع » (لريحلوا
مجيعًا) املوجه للحاكم إىل « نروحو قاع » (نرحل مجيعًا) يف مقاطع فيديو احلراقة املنترشة
عىل نطاق واسع عىل الشباكت االجمتاعية» .

 20العام  : 2018-2019عدد الطالبات =  1,081,250وعدد الطلبة = .)CIDDEF 2019( 648,750

11

مؤسسة فريدريش إيربت  -مشاركة الشابات والشباب اجلزائريني/ات

تشري إىل أن عدد األطباء العامني للك ساكن يف منطقة وهران
يبلغ عددمه طبيبًا/ة واحدًا/ة للك  494نمسة مقابل طبيب/ة
30
واحد/ة للك  2103نمسة يف أدرار.

دولة

من جهة أخرى ،حتتل اجلزائر املرتبة  98من أصل 134
يف تصنيف  « 2021مؤرش تنافسية املواهب العاملي » (INSEAD
 )2021بنتيجة  35.73من  ،100مجسلة حتس ًنا طفي ًفا مقارنة
بعام  30.75 : GTCI( 2020من  .)100وبشلك أكرث حتديدًا،
يضع هذا املؤرش الدولة يف املرتبة  118من حيث قدرهتا عىل
االحتفاظ بالشباب املؤهلني (درجة  19.53من  .)100وحبسب
أرقام  ،Campus Franceالتحق  29527طال ًبا جزائر ًيا بفرنسا
يف العام الدرايس  .2020-2019وجتدر اإلشارة إىل أن هذا
الرمق قد ارتفع بنسبة  %39يف  5سنوات (Campus France
 .)2020مكا يتجاوز عدد األطباء اجلزائريني العاملني يف
فرنسا  15ألف طبيب ،يضاف إلهيم أكرث من  4000طبيب
شاب مرحشني للهجرة لعام .)Benali 2019( 2019

خصصت اجلزائر معدل  %6.11من ناجتها احمليل اإلمجايل
لقطاع الصحة لك عام عىل مدار مثاين سنوات (من  2010إىل
 .)2017ويف عام ُ 2020خصصت مزيانية جتاوزت  408.2مليار
دينار ( )Snoussi 2020هلذا القطاع بزيادة  %2.33مقارنة بعام
 .2019وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن املتوسطات
العاملية بلغت يف  2014معدل  %9.9من الناجت احمليل اإلمجايل
خمصصة لإلنفاق اليحص ،وف ًقا للبنك الدويل (،)BM 2014
وأنه يف عام  ،2001وقع القادة األفارقة ورؤساء احلكومات
ورؤساء الدول ،مبا يف ذلك اجلزائر ،إعالن أبوجا (نيجرييا)
الذي الزتموا مبوجبه بتخصيص  %15حكد أدىن من مزيانية
اإلنفاق العمويم لقطاع الصحة (.)Lahcene 2020

النظام اليحص اجلزائري
بلغ عدد احلاالت اإلجيابية لـكوفيد 19-املُعلن عهنا يف
أكتوبر  2021إمجايل  205903حالة ،بيمنا ارتفع عدد الوفيات
يف نفس التارخي إىل  .5894ومنذ بدء محلة التلقيح ،تلىق
خشصا اللقاح ( .)CSSE 2021اكنت الواليات األكرث
14082920
ً
ترضرا يه اجلزائر ،تلهيا وهران مث البليدة .25مكا َي ُع ّد القطاع
اليحص إصابة أكرث من  20ألف موظف طيب وشبه طيب،
من مجيع التخصصات ،و  340حالة وفاة 26بني هذه الفئة من
الساكن .تشغل النساء أغلب الوظائف 27يف قطاع الرعاية
الصحية واخلدمات االجمتاعية (Système des Nations Unies
26

ومع ذلك ،فقد أظهر النظام اليحص اجلزائري قد ًرا من الصمود
يف مواجهة الوباء ،ال سميا بالنسبة للساكن األكرث حرمانًا
( .)Système des Nations Unies en Algérie 2020ويرجع ذلك،
من ناحية ،إىل نظام الضامن االجمتايع الشامل نسب ًيا ،ومن
ناحية أخرى ،إىل مدى انتشار شبكة املؤسسات الصحية عىل
31
األرايض الوطنية.

 2.2اإلطار القانوين واملؤسسايت

.)en Algérie 2020

أثرت العديد من االنتفاضات الشعبية اهلامة ،اليت لعب فهيا
الشباب أحيا ًنا دو ًرا رئيس ًيا ،عىل جمرى التارخي اجلزائري
بعد العرشية السوداء ،مثل « الربيع األسود » الذي أفىض
إىل جعل األمازيغية لغة وطنية ،ومظاهرات  2011اليت أدت،
من بني أمور أخرى ،إىل رفع حالة الطوارئ السارية منذ
سنوات ( .)REMDH 2011متزي عام  2019بدوره بفصل جديد
يف التارخي السيايس للبالد بفضل « احلراك » .أدت هذه
االحتجاجات السملية إىل انتخاب رئيس جديد للجمهورية
وإىل مراجعة الدستور الذي يؤكد يف ديباجته أمهية دور
الشباب اجلزائري :

وف ًقا لتقرير صادر عن مجموعة بنك التمنية األفرييق ،تعد
اجلزائر من بني الدول األفريقية اليت يعترب نظامها اليحص
األقل استعدادًا خلطر األوبئة (،)Fig, 28 : b 2020 BAD. 2.24
ما جيعلها يف املرتبة  40من بني  50دولة مدرجة يف مؤرش
األمن اليحص العاملي (مؤرش  .28)GHSمكا تأيت اجلزائر يف
ذيل الرتتيب العاملي من حيث القدرة عىل الكشف (املرتبة
 124من أصل  195دولة) ،واالمتثال لملعايري الدولية (املرتبة
 )184وقدرهتا عىل االستجابة برسعة لألوبئة (املرتبة )181
( .)Système des Nations Unies en Algérie 2020يعاين
ً
أيضا من عدم املساواة يف احلصول عىل
اجلزائريون/ات
الرعاية 29ومن الفوارق اجلهوية يف توفري الرعاية ،مكا يتضح
من دراسة نرشت عام  )Abbou, Brahamia 2017( 2017واليت

« واعرتافًا بالطاقة اهلائلة اليت يشلكها الشباب اجلزائري،
وبتطلعاته وإرصاره عىل رفع التحديات السياسية واالقتصادية
واالجمتاعية والثقافية للبالد ،أصبح من الرضوري إرشاكه
الفعيل يف معلية البناء واحملافظة عىل مصاحل األجيال القادمة،
بضامن تكوين نويع له تتواله مؤسسات الدولة واملجمتع» .

 25عىل التوايل  :مت إعالن  33100و 20625وأكرث من  10000حالة إجيابية لـ كوفيد 19-حىت
 1أكتوبر .)2021 OMS( 2021
 26جويلية .)Maghreb Emergent 2021( 2021

 30املتوسط يف عام  2018هو  0.95طبيب للك  1000ساكن (.)Lahcene 2020

 27املمرضات والطبيبات والقابالت وموظفات الدمع.

 273 31مؤسسة جوارية للصحة العمومية 1706 ،مستوصف 6207 ،قاعة عالج534 ،
مستشىف جواري لألم والطفل مدجم يف العيادات الشاملة 15 .مستشىف جاميع
( 13.755رسيرا) و  81مستشىف ختصيص ( 13.124رسيرا) و  206مستشىف معويم
( 40.506رسيرا) ومؤسسة استشفائية جامعية واحدة ( 770رسيرا) .باإلضافة إىل ذلك،
ميتلك  30خمتربا حاليا قدرات تأكيد تخشيصية لـ كوفيد 19-يف اجلزائر .يف املتوسط،
ً
يمت إجراء  2500اختبار  PCRيوم ًيا يف 30
معمل حتت إرشاف معهد باستور.

 28مؤرش  GHSأقل من .%25

 29اعمتا ًدا عىل مستوى واسمترارية وصوهلم إىل رسائل الصحة العمومية والفحص
والرعاية الوقائية.
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اخنراط الشباب اجلزائري يف احلياة العمومية

مكا أن الدستور املع ّدل (دستور امجلهورية اجلزائرية الدميقراطية
والشعبية  ،)2020الذي ُ ِ
اعتد باالستفتاء يف  1نومفرب ،2020
يعرتف بـ « احلراك » واملجمتع املدين يف ديباجته وكذلك حبق
املواطنني يف املشاركة يف احلياة العمومية :

يف اهليائت املنتخبة ،وال عىل اهليالك المتثيلية للشباب عىل
املستوى احمليل ،باستثناء اللجان املخصصة « للشؤون
االجمتاعية والثقافية والرياضية والشبابية » (العنوان األول -
املادة  ،31الباب الثاين  -املادة .)33

يعب الشعب عن حرصه لرتمجة مطوحاته يف هذا الدستور
« ّ
بإحداث حتوالت اجمتاعية وسياسية معيقة من أجل بناء جزائر
جديدة ،طالب هبا سمليًا من خالل احلراك الشعيب األصيل
الذي انطلق يف  22فرباير .2019
إن الشعب اجلزائري ناضل ويناضل دومًا يف سبيل احلرية
والدميقراطية ،وهو ممتسك بسيادته واستقالله الوطنيني،
ويعزتم أن يبين هبذا الدستور مؤسسات ،أساهسا مشاركة
لك املواطنني واملجمتع املدين ،مبا فيه اجلالية اجلزائرية يف
اخلارج ،يف تسيري الشؤون العمومية ،والقدرة عىل حتقيق
العدالة االجمتاعية واملساواة ومضان احلرية للك فرد ،يف
إطار دولة قانون مجهورية ودميقراطية ويتطلع أن جيعل
من الدستور اإلطار األمثل لتعزيز الروابط الوطنية ومضان
احلريات الدميقراطية لملواطن ».

تعزز القوانني املتعلقة بالبلدية (امجلهورية اجلزائرية
الدميقراطية الشعبية  )2011والوالية (امجلهورية اجلزائرية
الدميقراطية الشعبية 2012ب) والقانون التوجهيي لملدينة
(امجلهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  )2006الناجتة عن
نفس القانون ،مشاركة املواطنني من خالل إعادة تعريف العالقة
بني امجلاعات احمللية واملجمتع املدين فميا يتعلق باحلومكة
والتمنية املستدامة :

املادة  « : 11يتخذ املجلس الشعيب البلدي لك التدابري إلعالم
املواطنني بشؤوهنم واستشارهتم حول خيارات وأولويات
الهتيئة والتمنية االقتصادية واالجمتاعية والثقافية ».

مكا نص الدستور يف مادته  73عىل أن الدولة تهسر عىل
توفري الوسائل املؤسساتية واملادية الكفيلة بتمنية قدرات
الشباب وحتفزي طاقاهتم اإلبداعية .وأن الدولة تجشع الشباب
عىل املشاركة يف احلياة السياسية وأن الدولة محتي الشباب
من اآلفات االجمتاعية.

املادة  « : 12قصد حتقيق أهداف الدميقراطية احمللية يف
إطار التسيري اجلواري املذكور يف املادة  11أعاله ،يهسر
املجلس الشعيب البلدي عىل وضع إطار مالمئ لملبادرات
احمللية اليت هتدف إىل حتفزي املواطنني وحهثم عىل
املشاركة يف تسوية مشالكهم وحتسني ظروف معيشهتم ».

مكا ينص الدستور اجلديد عىل استحداث مؤسسات استشارية
مثل « املجلس األعىل للشباب » (املادتان  214و .)215جاء
هذا اهليلك ،الذي ورد يف دستور ( 2016املادتان  200و201
من دستور  ،)2016استجابة الحتجاجات عام Philippe( 2011
 .)2016وهو مسؤول عن األمور املتعلقة باحتياجات الشباب.
مكا أن إنشاء « مرصد وطين لملجمتع املدين » منصوص
هيلع يف املادة  ،213وهو مسؤول عن صياغة التوصيات املتعلقة
بانشغاالت املجمتع املدين ،فض ً
ال عن تهسيل إنشاء امجلعيات
(املادة  .)53مكا مت تعزيز دور املجمتع املدين يف املادة  10من
الدستور املعدل  « :تهسر الدولة عىل تفعيل دور املجمتع املدين
لملشاركة يف تسيري الشؤون العمومية » .يتداخل هذا الدور مع
مهام املؤسسات األخرى للمساح للحياة العمومية يف اجلزائر
ً
مشوال وأن تتطور يف إطار تشاريك (املادة
بأن تكون أكرث
 205املتعلقة مبهمة اهليئة العليا للشفافية والوقاية وماكحفة
الفساد واملادة  210املتعلقة بـمهمة املجلس الوطين االقتصادي
واالجمتايع والبييئ).

املادة  « : 13ميكن رئيس املجلس الشعيب البلدي ،لكام
اقتضت ذلك شؤون البلدية ،أن يستعني بصفة استشارية،
بلك خشصية حملية ولك خبري و/أو لك ممثل مجعية
حملية معمتدة قانونا ،الذين من شأهنم تقدمي أي مسامهة
مفيدة ألشغال املجلس أو جلانه حبمك مؤهالهتم أو طبيعة
نشاطاهتم» .

قانون البلدية

املادة  « : 14ميكن للك خشص االطالع عىل مستخرجات
مداوالت املجلس الشعيب البلدي وكذا القرارات البلدية» .

القانون التوجهيي لملدينة
املادة  « : 17يمت إرشاك املواطنني يف الرباجم املتعلقة
بتسيري إطارمه املعييش وخاصة أحياهئم» .
باإلضافة إىل هذا ،قدمت احلكومة اجلزائرية يف « خطة العمل
( » 2020امجلهورية اجلزائرية الدميقراطية والشعبية  )2020عدة
استجابات لملطالب الشعبية .تتوافق مجموعة القرارات هذه
نسب ًيا مع احملاور اليت طرحهتا وثيقة املنارصة (امللحق )1
لشباب « احلراك ».

فميا يتعلق بالدميقراطية التشاركية عىل املستوى احمليل،
ينص قانون امجلاعات احمللية عىل تفضيل أصغر املرحشني
خالل انتخابات النواب (الباب األول  -املادة  ،65الباب الثاين -
املادة  )58ويتضمن شؤون الشباب مضن صالحيات املجالس
املنتخبة (العنوان األول  -املادة  ،122العنوان الثاين  -املواد
 77و 93و .)97لكن هذا القانون ال ينص عىل حصة للشباب

لذلك يحمط برناجم خطة العمل إىل خلق ديناميكية جديدة ملشاركة
املجمتع املدين ،إذ نص يف ديباجته عىل ما ييل :
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مؤسسة فريدريش إيربت  -مشاركة الشابات والشباب اجلزائريني/ات

« تأسيس رشاكة حقيقية مع الفاعلني االجمتاعيني من أجل
تشاور وحوار دامئني يتمسان باملسؤولية واهلدوء ».

–
–
–

فميا يتعلق بالشباب ،فإن الرغبة يف تضمني هذه القوة
احلية من الساكن وإرشاكها بشلك أكرث فاعلية يف احلياة
ً
أيضا يف خارطة
العمومية والسياسية اكنت أمرًا واحضًا
الطريق احلكومية :

إطالق أول منصة رمقية وطنية « يدي
ميثاق املتطوعني الشباب.
تشكيل جلنة وزارية.

».

لكن إن اكنت هذه الوسائل القانونية والتنظميية وخطط العمل
احلكومية مفيدة من الناحية النظرية لتعزيز مشاركة الشباب
اجلزائري يف احلياة العمومية ،إال أهنا تبدو غري فعالة ،وحىت
غري مالمئة الحتياجاهتم بالنظر للحراكت االجمتاعية العديدة
املسمترة .يف مقال ُنرش هناية  2020بعنوان « Les déterminants

« مكا تتعهد احلكومة بأن يمشل مرشوع مراجعة املنظومة
القانونية اليت حتمك النظام االنتخايب ،مجموعة من التدابري
اليت هتدف إىل تجشيع بروز جيل جديد من املنتخبني حيتل
فيه الشباب و النساء ماكنة ممتزية ،من أجل املشاركة يف
إدارة شؤون البالد،والسميا من خالل المتويل العمويم
للحمالت االنتخابية للشباب ».

de la participation citoyenne en Algérie - Exemple de la
 ،)Belkaid, Alili 2020( » ville de Tlemcenأبدى الاكتبان أمساء
بلقايد وعبد الصمد علييل املالحظة التالية  « :من جهة أوىل،

تلوم السلطات املواطنني عىل عدم الزتامهم ومن جهة أخرى ال
جيد املواطنون طريقة للتعبري عن أنفهسم أفضل من االحتجاج
أو استخدام العنف ».

تنص هذه اخلطة يف العديد من فصوهلا باخلصوص عىل
تدابري حمددة موجهة للشباب واملجمتع املدين مثل :
–

إصالح اآللية الترشيعية لتنظمي االنتخابات من أجل
إدماج أحسن للجيل اجلديد.

وف ًقا للدستور املعدل عام  ،2020ودمعًا لوضع املرأة يف
املجمتع اجلزائري ،وردت أحاكم يف اإلطار الترشييع من
أجل تعزيز حقوقها يف املشاركة يف احلياة السياسية ،ويف
احلصول عىل العمل ويف سالمهتا اجلسدية واملعنوية :

–

تعزيز املعايري األخالقية يف احلياة العمومية من خالل
وضع آليات جديدة تضمن مشاركة خمتلف مكونات الفضاء
العمويم  :املواطنون/ات وامجلعيات والرشاكت والنقابات.

املادة  « : 59تعمل الدولة عىل ترقية احلقوق السياسية
لملرأة بتوسيع حظوظ متثيلها يف املجالس املنتخبة .حيدد
قانون عضوي رشوط تطبيق هذا احلمك» .

–

املامرسة الاكملة للحقوق واحلريات مثل حرية التجمع
والتظاهر السيمل ،ظهور جممتع مدين حر ومسؤول ،تعزيز
احلوار والتشاور ووضع خطة وطنية للهنوض بالشباب.

املادة  « : 68تعمل الدولة عىل ترقية التناصف بني الرجال
والنساء يف سوق التشغيل .تجشع الدولة ترقية املرأة يف
مناصب املسؤولية يف اهليائت واإلدارات العمومية وعىل
مستوى املؤسسات» .

باإلضافة إىل هذه اإلجراءات املعلنة ،قررت وزارة الشباب
والرياضة إصالح وإحياء اهليالك الشبابية املختلفة 32اليت
تضم شبكهتا الواسعة للغاية يف مجيع أحناء الوطن 2230
منشأة ،مهنا  33918دارًا للشباب موزعة عىل مجيع الواليات.
حتتوي بعض هذه اهليالك 34عىل وحدات االسمتاع والوقاية
يف جمال حصة الشباب ،واليت ُأ ِ
نشئت عام  .1993وجتدر
ً
أيضا إىل أن الوزارة خططت إلعانات مالية لدمع
اإلشارة
مرشوعا لعام .2021
مشاريع مجعيات الشباب ،حيث اختري 92
ً

املادة  « : 40محتي الدولة املرأة من لك أشاكل العنف يف
لك األماكن والظروف ،يف الفضاء العمويم ويف املجالني
املهين واخلاص .ويضمن القانون استفادة الضحايا
من هيالك االستقبال ومن أنمظة التكفل ،ومن مساعدة
قضائية» .
عىل الرمغ من أهنا أحرزت تقد ًما فميا يتعلق بمتثيل املرأة يف
املجالس املنتخبة عىل املستوى احمليل والوطين ،35وال سميا من
خالل فرض نظام احلصص ( ،)2021 PNUD Algérieإال أن هذا
التطور مل يستقر بعد.36

زِد عىل هذا ،تويل الوزارة أمهية للتطوع (وزارة الشباب والرياضة
 )2020من خالل برجمة « األسبوع الوطين للتطوع » وإنشاء
شبكة املتطوعني الشباب القامئة عىل ثالث راكئز أساسية :
 32هيالك الشباب  :ديار الشباب واملراكز الثقافية وبيوت الشباب ومراكز الرتفيه العملية ،إخل.

 35املجلس الشعيب الوطين  %7.7 :يف  2007و %25.8يف  ،2017املجالس الشعبية للواليات:

 33األرقام حىت  31ديمسرب .2017

 %6.8يف  2007و %30يف  ،2017املجالس الشعبية املجمتعية  %9 :يف  2007و  %27.5يف
.)PNUD Algérie 2021( 2017

ِ
34
أنشئت  48وحدة لالستشارات والوقاية الصحية للشباب ( )CEPSJعىل مستوى
وعِّززت من خالل إنشاء أكرث من  535نقطة
ماكتب منشآت الشباب (ُ )ODEJ
لالستشارات والوقاية الصحية للشباب ( )PEPSJتقع عىل مستوى منشآت الشباب.

 36بلغت نسبة النساء يف املجلس الشعيب الوطين املنتخب يف جوان  %8. 35 2021أو
 34نائبة من أصل  407مقاعد.
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جمال السياسة وجمال احلريات ،وانعدام الشفافية يف قواعد
اللعبة السياسية ،وانعدام الثقة يف الطبقة احلامكة اليت ُينظر
إلهيا عىل أهنا تتدخل يف عامل األمعال ،وبالتايل حمكوم
علهيا بتضارب املصاحل والفساد ،باإلضافة إىل قلة الفرص
االقتصادية والوظائف.

ال تزال هناك حاجة إىل مزيد من التدابري الستمكاهلا عىل
املستوى القانوين (خاصة بالنسبة لقانون األرسة اجلزائري)
ولتنفيذها ليك تتطور العقلية امجلاعية من حيث القوالب المنطية
اجلنسانية اليت ال تزال تفرض توزي ًعا معي ًنا لألدوار واملسؤوليات
عىل املرأة .يعد الوصول إىل الفضاء العمويم ومواقع املسؤولية
أكرث صعوبة بالنسبة للنساء منه عىل الرجال ،مما يقلل حبمك
الواقع من نطاق مشاركهتن.

عالوة عىل ذلك ،يبدو أن القوانني السارية ال تجشع عىل
متثيل الشباب يف هيائت احلمك أو عىل مشاركهتم يف
الشؤون العمومية .يف تقرير منارصة ُنرش يف عام 2020
من قبل الربناجم اجلزائري لملنمظات الشبابية « شارك »
(ُ ،)Sharek 2020يسا ِئل املؤلفون متطلبات احلد األدىن للسن
القانونية ليمتكنوا من تقدمي أنفهسم مكرحشني هليائت
احلومكة عىل املستويني احمليل والوطين .وبالفعل ،نصت
املادة  87من الدستور عىل أنه « يشرتط يف املرتحش لرائسة
امجلهورية أن ( )...يبلغ سن األربعني ( )40اكملة يوم إيداع طلب
الرتحش » .باإلضافة إىل ذلك ،ينص القانون األسايس رمق
 10-16املتعلق بالنظام االنتخايب يف مادته  79عىل أنه
« يشرتط يف املرتحش لملجلس الشعيب البلدي أو الواليئ )...( :
أال يقل معره عن ثالثة وعرشين ( )23عا ًما ،يوم االنتخابات ».
وجاء يف مادته  92أنه « جيب أال يقل سن املرحش لملجلس
الشعيب الوطين عن مخس وعرشين ( )25عامًا يوم االقرتاع ».

 3.2شباب يستعيد الفضاء العمويم
رفض األشاكل التقليدية لإللزتام واملشاركة املدنية
مسح نظام التعددية احلزبية ،الذي دخل حزي التنفيذ يف
اجلزائر عام  ،1989بظهور العديد من األحزاب السياسية عىل
الساحة اجلزائرية .إال أن هذا التنوع يف العرض السيايس ال
رتج بالرضورة إىل مشاركة أكرث فعالية للشباب اجلزائري
ُي َ
يف احلياة السياسية ،مبا يف ذلك املشاركة يف االنتخابات
األخرية ،واليت أسفرت عن انتخاب عبد املجيد تبون رئيسا
للجمهورية ،واكنت نسبة املشاركة فهيا منخفضة حسب
رأي املراقبني ( .)Web Manager Center 2019لقد هشدت
امتناعا قو ًيا عن التصويت حيث
االنتخابات الرائسية األخرية
ً
مل يتوجه سوى  %39.93من الناخبني املجسلني إىل صناديق
االقرتاع .واملالحظة يه نفهسا فميا يتعلق بالتصويت عىل
االستفتاء ملراجعة الدستور بنسبة مشاركة بلغت ،%23
والتصويت يف االنتخابات الترشيعية املبكرة يف جوان 2021
بإقبال مل يتجاوز .%30.2

ويشري التقرير نفسه إىل أن الفئة العمرية  35-15يه األقل متثيال
يف هيائت احلمك وصنع القرار ،رمغ أهنا متثل ثلث الشعب
اجلزائري .وال تزال مشاركهتم يف احلياة العمومية متدنية
حبسب األرقام اليت كشف عهنا التقرير حيث أن :

بيمنا يظهر ُّ
تأكد انحساب الشباب ،الذين يشلكون  37%23من
الساكن اجلزائريني ،من احلياة السياسية وامجلعيات والنقابات
وأي شلك آخر من أشاكل املسامهة املنمظة يف الشؤون العمومية،
فإن هذا النقص يف املشاركة ال يعكس بالرضورة عدم االهمتام
باملجال العمويم ،مكا كشف عنه تقرير  Afrobarometerلعام
 )Lekalake, Gyimah-Boad 2016( 2016بشأن الزتام الشباب
األفارقة ،مما يشري إىل ما ييل :

نسبة الشباب الذين يقولون أهنم ينمتون إىل حزب
سيايس .%1 :
نسبة الشباب الذين يبلغون عن مشاركهتم يف نشاط
حزيب .%3 :
نسبة الشباب الذين يقولون إهنم ينمتون إىل نقابة .%0.2 :
نسبة الشباب الذين يقولون إهنم ينمتون حلركة
مجعوية .%2 . 5 :

–
–

–
–
–
–

رمغ االنحساب الظاهر للشباب ،فإن لك يشء يشري إىل أن
مشاركهتم املنخفضة يف احلياة السياسية وامجلعوية ال متنع
بعض الصحوة املدنية .واكن اخنراط الشباب يف الصفوف
األمامية يف مسريات « احلراك » أحدث دليل عىل ذلك .يبدو أن
الشباب اجلزائري ،عىل غرار التوجه العاملي ،يرفض األشاكل
التقليدية لالخنراط والمتثيل واملشاركة يف احلياة العمومية.

رصح  %46من الشباب اجلزائريني الذين مشلهم االستطالع
ّ
أهنم مهمتون بالشؤون العمومية.
أجرى  %8من الشباب اجلزائريني الذين مشلهم
االستطالع مناقشات حول السياسة بشلك متكرر و%54
مهنم من حني آلخر.

يف منشور ( )Caruso 2019صدر يف أكتوبر  ،2019حتلِّل جزئ ًيا
فرانشيساك اكروسو ،الباحثة يف قسم البحر األبيض املتوسط
يف معهد الشؤون الدولية يف روما ،أسباب ابتعاد الشباب عن
املهشد السيايس التقليدي .يتعلق األمر بشلك أسايس بتقييد

ظهور أشاكل بديلة ملشاركة املواطنني
تكشف الدراسة حول « Les déterminants de la participation
» citoyenne en Algérie - Exemple de la ville de Tlemcen
( )Belkaid, Alili 2020عن  4عوامل رئيسية حتدد مشاركة
املواطنني يف هذه املدينة واليت ميكن تعمميها عىل بقية البالد :

 37يتعلق األمر بالساكن الذين ترتاوح أمعارمه بني  15و 29عا ًما يف عام .)Litamine 2019( 2019
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–
–

–
–

عامل يتعلق باملواطنني/ات  « :االرتباط باملدينة ،والشعور
بالقدرة وجاهزية املواطن وتأثري قراراته ».
عامل يتعلق باملدينة  « :تطوير وحتسني احلصول عىل
املعلومات ،38واالستقبال واملعلومات اليت تضمهنا املدينة،
وانعدام الثقة والشفافية من جانب السلطات احمللية،
وحتسني خدمات املدينة ».
َ
باملنتخبني/ات  « :مؤهالت وصالحيات املسؤولني
عامل يتعلق
املنتخبني ،والثقة يف املسؤولني املنتخبني ويف القانون ».
عامل يتعلق مبمثيل املجمتع املدين  « :وظيفة األحزاب
وامجلعيات ».

–

تسلط هذه الدراسة الضوء ً
أيضا عىل الصعوبة اليت يواجهها
الشباب يف التعرف عىل مجعيات الشباب والتواصل معها .من
املدرجة ليست بالرضورة نشطة ومن
جهة أوىل ،ألن امجلعيات
َ
جهة أخرى ألن األندية اجلامعية أو التجمعات غري الرمسية اليت
تعمل يف قطاع « البيئة واملواطن » أو القطاعات اخلريية يه
اليت هتمين بشلك أكرب عىل املهشد امجلعوي ويه اليت يهسل
التعرف علهيا من قبل الشباب.

فميا يتعلق بالعامل األخري ،يبدو أن عالقة اجلزائريني/ات
مبنمظات املجمتع املدين تتسم ببعض التوتر .يف الواقع ،غال ًبا
ما ُي َّ
شكك يف « غرض » بعض منمظات املجمتع املدين ،ال
سميا تلك اليت تستفيد من اإلعانات العمومية واليت ُيشتبه يف
أهنا ختدم مصلحة حزبية معينة أو حىت مرحبة .كشفت دراسة
( )Dris-Ait Hamadouche 2017تعود إىل عام  2017وتتعلق
باملجمتع املدين اجلزائري ،عن ظاهرة « التمخض املفرط »
للنسيج امجلعوي والذي إذ فشل يف إثبات محاس املواطنني
جتاه القطاع الثالث ،فإنه يبني سيطرة الدولة عىل هذا القطاع
من خالل تقنية « االستنساخ » .يف احلقيقة ووف ًقا لملراقبني،
غال ًبا ما حتدث الشقوق داخل امجلعيات بسبب الزناعات
اليت تثريها السلطات بني أعضاهئا .ونتيجة لذلك ،بلغ عدد
امجلعيات  100000يف عام  ،2013رمغ أن الغالبية العمظى
مهنا غري نشطة .39توحض الباحثة أن هذا التضاعف يرجع
جزئ ًيا إىل االنقسامات الداخلية داخل امجلعيات واليت تؤدي
إىل االنفصال وإنشاء مجعيات جديدة ذات غرض مماثل .مكا
تذكر الدراسة « قف ً
ال قانون ًيا » يتجىل بشلك خاص من خالل
الشيطنة ،وحىت املالحقة القانونية لبعض الفاعلني والفاعالت
يف املجمتع املدين ،غال ًبا بسبب صالهتم املفرتضة مع فاعلني
وفاعالت أجانب معادين ،أو بسبب احلصول عىل متويل أجنيب.

من ناحية أخرى ،ظهرت حراكت ومجتعات غري رمسية جديدة،
مل تعد تؤمن بفعالية أساليب التنظمي التقليدية وتركز أكرث
عىل معىن معلها وعىل القمي .41إن هذه احلراكت منفصلة
عن اهليالك التقليدية وترفض إجراءات إضفاء الطابع الرمسي
املعمول هبا وتبىق غري مرئية مكا هو موحض يف الدراسة
املذكورة أعاله  « :تلتيق هذه املجموعات من الشباب وختطط
لنشاط ما وتقوم به وتعود إىل ديارها .يف حني أهنم يشلكون
األغلبية ،إال أهنم يبقون غري مرئيني .بالاكد ميكن العثور علهيم
عىل الشباكت االجمتاعية ،وياكد يتعذر عىل اإلدارات رصدها ».
يع ّرف تقرير املنارصة الذي نرشته « شارك » « التجمع غري
الرمسي » بأنه « مجموعة من املواطنني يقومون بأمعال من النوع
امجلعوي دون تشكيل مجعيةِ .
أنشئ هذا النوع من التنظمي يف
البداية وأصبح مهشورًا بفضل شباب األحياء » .ترتبط أسباب
رفض إضفاء الطابع الرمسي باإلجراءات اإلدارية التقييدية
ورفض الشباب لألمناط الكالسيكية للجمعيات وللرتتيب اهلريم.
املنصات االجمتاعية كفضاء جديد ملشاركة املواطنني

يفيد كذلك التقرير ( )Loucif 2019الذي نرشته مجعية سيدرا يف
عام  ،2019والذي هيدف إىل تخشيص املنمظات الشبابية يف
اجلزائر العامصة ،بنتيجتني أخريني تفرسان اجلاذبية املنخفضة
ملنمظات املجمتع املدين :
–

اخنفاض متثيل الشباب يف منمظات املجمتع املدين،
مع غلبة مجعيات « الشباب » 40اليت يديرها يف الغالب
البالغون فوق  35عا ًما ،واخنفاض عدد امجلعيات املكونة
من أعضاء شباب.

أصبحت املنصات االجمتاعية ،وفيسبوك أوهلا ،مكا هو احلال يف
بلدان أخرى يف املنطقة ،الوسيلة املفضلة لملعلومات والتواصل
واالخنراط بني الشبابُ .ن ّ
ذكر أن أكرث من  42%40من ساكن
اجلزائر يستخدمون اإلنرتنت وأن  %84من مستخديم فيسبوك
يفس استخدام الشباكت
مه من الشباب (َّ .)2016 Medianet
االجمتاعية لتعبئة احلشود وإرشاكهم بالرسعة اليت تمت هبا
مشاركة املعلومات وبهسولة الوصول إىل أكرب عدد ممكن من
األخشاص .يعترب ً
أيضا قناة أكرث أما ًنا للنشطاء اإللكرتونيني
الذين ميكهنم البقاء جمهولني ومحاية أنفهسم من أي مقع.

ضعف قدرة امجلعيات عىل البقاء ،لعدة أسباب  :قرص
مدة مشاركة املتطوعني واألعضاء النشطني ،صعوبات
يف جتديد هيائت احلومكة واإلدارة ،التعقيدات املتعلقة
باإلجراءات اإلدارية ،قلة الدمع والضغط من احمليط
(بالنسبة للجمعيات اليت ختتار مواضيع احتجاجية) وعدم
وجود رؤية إسرتاتيجية.

 40حىت عام  ،2018مت إدراج  2987مجعية شبابية يف امللف الوطين مجلعيات الشباب .لكن
ريا مهنا غري نشط.
من احملمتل جدًا أن عددًا كب ً

 38وف ًقا للدراسة نفهسا ،هناك نقص يف االنفتاح عىل تقنيات املعلومات واالتصاالت ،وقليل
جدًا من الواليات لدهيا موقع عىل شبكة اإلنرتنت ويمت حوسبة اإلجراءات واخلدمات ببطء
شديد (.)Belkaid, Alili 2020

 41ينعكس الرتكزي عىل القمي يف الدوافع الرئيسية اليت طرحها الشباب الذين متت
مقابلهتم جكزء من الدراسة  )1 :مساعدة اآلخرين )2 ،االبتاكر ومشاركة الشغف،
 )3إحداث التغيري واإلهلام.

 39حسب وزير الداخلية السابق يزيد زرهوين يف عام  %95 : 2008من امجلعيات
املعمتدة مل تقدم قط تقريرًا أخالقيًا وماليًا.

 42أرقام عام ( 2017البنك األفرييق للتمنية  2020أ  ،93 :شلك .)2. 23
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تقدم دراسة أجريت عام
حول المتثيالت االجمتاعية لإلنرتنت يف اجلزائر بني الشباب،
استخدام اإلنرتنت كمترين يف « املواطنة اإللكرتونية » اليت تتيح
حرية التعبري والعفوية .يأيت االستخدام املكثف لإلنرتنت ً
أيضا
كرد فعل عىل تقسمي وإغالق الفضاء العمويم .كشفت دراسة
أحدث ( )Rouibi 2016ركزت عىل استخدام شباكت التواصل
االجمتايع خالل األحداث يف غرداية ،عن أمهية استخدام
الشباكت االجمتاعية كأداة للضغط عىل احلكومة ألهنا تتيح
الكشف عن املعلومات لعامة الناس ،وتلزم بالتايل السلطات
بالعمل .وهكذا تفرض الشباكت االجمتاعية نفهسا تدرجي ًيا يف
السياق اجلزائري عىل أهنا « فضاء معويم رمقي ودميقرايط »
مكا يتضح مؤخ ًرا من احلركة االحتجاجية للحراك ،واليت وقع
حشدها لملتظاهرين بشلك أسايس من خالل موجة الدعوات
بالتظاهر اليت غزت املنصة (.)Tilmatine 2019
)Merah, Boudhane 2013( 2013

وش درنا ؟
وسيلة إعالمية بديلة أنشئت سنة  2016عرب قناة يوتوب وصفحة
ً
مشرتاك.
فيسبوك تضم 213412
تعيط « وش درنا ؟ » اللكمة للشباب اجلزائري النشط
واإلجيايب وتعمل عىل تجشيع االلزتام املدين .عرب
حوارات مشرتكة ،تحمس باكتشاف اجلزائر بطريقة خمتلفة
يف هشادات حمببة ،وعرب الرتوجي ألخشاص مشاركني
وملزتمني يف املجمتع اجلزائري وكذلك لشباب وشابات
أحصاب مشاريع.
https://www.youtube.com/channel/UCz4mvG2vKJDpb9yvAJk-VPQ

/https://web.facebook.com/WeshDerna

فميا ييل بعض األمثلة عىل احلراكت واملبادرات اليت يقودها
شباب جزائري عىل الشباكت االجمتاعية :

ممشول DZ

صفحة فيسبوك أنشئت يف
مشرتكني.

Make Algeria Green Clean Again

14

جانيف

2020

وهلا

8710

يه عبارة عن مبادرة شعبية دون انمتاء حزيب ودون مطوح
سيايس .تساند الصفحة احلراك الشعيب عرب مقاربة عامة
وشاملة ،مكا تفتح النقاش عىل األنرتنت.

صفحة فيسبوك أنشئت يف  28أوت  ،2018هلا  17265مشارك
عىل فيسبوك و 56000مشارك عىل أنستغرام.
تقوم بالرتوجي للبيئة ومحاية احمليط عرب التوعية واإلعالم
والنقاشات عىل الصفحة وتنظمي أحداث وفعاليات بيئية.

https://web.facebook.com/pages/category/Society--D9%B4%D8%85%culture-website/Mechmoul-DZ-%D9
/112114736989690-84%D9%88%D9%85%

https://web.facebook.com/Makealgeriagreencleanagain/

ابتاكر

نداء 22

ولدت هذه احلركة يف  2014ويه موجهة أساسًا للشباب.

نداء  22حركة داخل احلراكُ ،ولِدت من الرغبة يف تنسيق
القوى احلية داخل احلراك من أجل حتقيق أهدافه ومطالبه،
يشلكها عدد من النشطاء ،وتقرتح منصات نقاش وتشاور
مفتوحة للك املواطنني/ات.

يه حركة مدنية وسياسية ملزتمة من أجل بروز جزائر
دميقراطية ،اجمتاعية ،حديثة ومتجهة بعزم حنو املستقبل.
يربط أعضاؤها بني القناعات الدميقراطية واألفاكر التشاركية
والفعاليات املبدعة.

DZ.https://www.facebook.com/Nida22

/https://www.ibtykar.org

شباب يف الشوارع  :احلراكت االحتجاجية للحراك

L’avant-garde

تهشد اجلزائر منذ عامني حراكت احتجاجية شعبية متواصلة
تعرف بامس « احلراك » .بدأت يوم  16فيفري  2022خبراطة
وبلغت هذه االحتجاجات ذروهتا يوم امجلعة  22فيفري 2019
بتحرك غري مسبوق للشارع اجلزائري إثر دعوات جمهولة
للتظاهر انترشت عىل مواقع التواصل االجمتايع .احتج
اجلزائريون إثرها لك يوم مجعة .التحق الطالب باحلركة
أسبوعيا بالتظاهر لك ثالثاء .جنح احلراك يف دفع السيد عبد
العزيز بوتفليقة إىل االستقالة .مكا عارض احلراك االنتخابات

وسيلة إعالمية إلكرتونية بديلة خمصصة للنضاالت الدميقراطية
والتقدمية يف اجلزائر.
أنشئ هذا الفضاء خالل احلراك وهو خمصص للنقاش
والتفكري عرب البث املبارش لملسريات واحلوارات والتغطيات
ملختلف الفعاليات.
https://www.lavantgarde-algerie.com
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الرائسية يف  12ديمسرب  ،2019وطالب املتظاهرون بإصالح
مؤسسايت وسيايس معيق للنظام ،كسبيل وحيد حسهبم لبدء
انتقال دميقرايط حقييق (.)Mebtoul 2019
متزي احلراك بالدور البارز الذي تلعبه اإلنرتنت وشباكت التواصل
االجمتايع مكساحات افرتاضية للتنديد وتعبئة امجلاهري ،مما
يشلك بدي ً
ال عن وسائل اإلعالم وقنوات املعلومات التقليدية .مكا
متزي بطابعه السيمل غري احلزيب الذي مسح بتوحيد صفوف
املتظاهرين ،وتنوعها من خالل حضور نسايئ قوي .بل إن مساحة
التعبري هذه مهدت الطريق لتشكيل « املربع النسوي » مع مرور
يعبن
الوقت واملسريات .إهنا مجموعة من الناشطات النسويات ّ
يف هذه املساحة عن مطالهبن رمغ انتقادات ومعارضة بعض
املتظاهرين/ات ( .)Arab Reform Initiative 2021من الواحض أن
حامسا
اخنراط الشباب ،وقد خرج الكثري مهنم إىل الشوارع ،اكن
ً
يف ظهور احلركة وتطورها واسمترارها .ندد متظاهرو احلراك
الشباب حبالة الضيق متعددة األوجه 43باستخدام وسائل تعبري
متنوعة ومساملة (انظر امللحق  : )2األغاين الوطنية ،44والتعبري
الفين من خالل الغرافييت ( ،)Bencherif 2019واملوسيىق،45
وأغاين األندية الرياضية ( ،)Correa 2019والرايات األمازيغية
وشعارات التضامن.
تعترب ( )Volpi 2019هذه احلركة غري املنمظة يف البداية أهنا تقاطع
بني « الربيع العريب » لعام  462011من خالل تعبئة شعبية عفوية
وغري منمظة وبال قيادة ،و « الثورات امللونة » يف العقد األول من
القرن احلادي والعرشين اليت ُن ِّظت ملعارضة انتخابات رائسية.
مث قام ممثلو وممثالت املجمتع املدين اجلزائري (,Matteudi
 )Péricard 2019بتنظمي أنفهسم من أجل اهليلكة والمساح
بصياغة مطالب مشرتكة ( )Djaafer 2020وإطار للحوار التشاوري
والتشاريك ،داخل احلركة ومع احلكومة (.)Chenaoui 2019
رمغ أن هؤالء النشطاء اضطروا إىل تعليق احتجاجات الشوارع
بسبب الوباء ،فقد وجه البعض جهودمه حنو النشاطات التضامنية
حملاربة األزمة ومساعدة مواطنهيم .وتتابعت دعوات احلراكيني
بعضهم البعض لوقف التجمعات قبل حظر املسريات الذي فرضته
احلكومة .اسمترت املقاومة الرمقية ،ووقعت العديد من االعتقاالت
من أجل مقع النشطاء الشباب الذين أصبحوا معتقيل رأي
(منمظة العفو الدولية .)2021
 43عند سؤاهلم جكزء من دراسة أجريت عام  2019حول املشالك الرئيسية يف اجلزائر،
أجاب شباب من اجلزائر العامصة وتزيي وزو عىل التوايل  : %50.4 :مسائل البطالة،
 : %35.1الوضع االقتصادي : %25.5 ،الفساد واحملسوبية : %16 ،سوء اإلدارة
واحلومكة والبريوقراطية (.)Tilmatine 2019
 44األغاين الوطنية لثورة  ،1954شعار « جزائر حرة دميقراطية » للحراكت االجمتاعية
يف المثانينيات (جلول .)2019
 45مبادرة (» Balance tes mots » (Belakhdar 2019

 46فميا يتعلق باجلزائر ،ال يعرب مصطلح الربيع العريب من الناحية االجمتاعية
والتارخيية عن التعبئة الشعبية امجلاهريية ،بل عن إعادة تعديل السياسات
العمومية جتاه الشباب ،واملطالبة برعاية أفضل من حيث مستوى املعيشة.
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3
حتقيق حول التعبئة
الشبابية خالل اجلاحئة
يعرض هذا اجلزء من الدراسة أمه النتاجئ اليت توصل إلهيا
استطالع آراء الشباب اجلزائري .مجيع األشاكل والهشادات
التالية مأخوذة منه.

من ناحية بسبب قلة املعرفة بالوباء من الناحية الصحية ،وإعادة
تنظمي األوقات االجمتاعية ( )Dubar 2014من حيث تنظمي التنقل
ووقت العمل ولكن ً
أيضا وقت الفراغ.

 1.3االحساس والترصفات جتاه أزمة كوفيد19-

وجتدر اإلشارة ً
أيضا إىل أن املجيبني اكنوا أكرث عرضة
للشعور بالثقة مبجرد إعالن احلجر.

من املؤكد أن جاحئة كوفيد 19-عاملية ولكهنا ال تؤثر عىل البلدان
وساكهنا بنفس الطريقة .يف الواقع ،خيتلف تأثري اإلصابات
واالستجابة لألزمة الصحية من منطقة إىل أخرى.

اكن الشعور جتاه تطور الوباء سلبيًا للغاية بالنسبة للشباب (انظر
الشلك  ،)11مما يعكس حالة ريبة واستحالة التخطيط .ويرتبط
هذا الشعور السليب بنقص املعلومات وأحيانًا تناقض املعلومات
عن الوباء ،مما ال يحمس للفاعل االجمتايع بالمتوقع بالنسبة
إلدارة املخاطر الصحية وتأثرياهتا عىل املجمتع.

وفميا يتعلق باجلزائر ،مل ترد فرضية احلجر التام أبدًا ،لكن ُفرِض
جحر جزيئ مل يؤثر عىل مجيع الواليات بنفس الطريقة .وهكذا
اكنت املراكز احلرضية الكبرية (اجلزائر ،وهران ،البليدة ،عنابة،
اخل) األكرث ترضرا من إجراءات تقييد احلركة ،بسبب االنتشار
الرسيع للفريوس نظرًا للكثافة الساكنية والنشاط االقتصادي
املهم هلذه املناطق .قضت غالبية الشباب (انظر الشلك  )9فرتة
احلجر مع عائلهتم أو يف مزنهلم ،47ما يثبت تدين معدل استقاللية
الوحدة السكنية بني الشباب.

مبرور الوقت ،أظهر املستجيبون/ات قد ًرا أقل من اليقظة يف
احرتام تدابري الصحة والسالمة ،مكا هو موحض يف الشلك
 .12يوحض الشباب أهنم مع مرور الوقت أصبحوا معتادين
عىل حالة اجلاحئة .وهكذا ،فإن التخوف من املخاطر
املرتبطة باألزمة الصحية صار عاديًا تدرجييًا ،مكا يتضح
من الشباب املستجوبني :

الشلك 9
وضع املستجيبني أثناء األزمة
نعم %86

()%16

« كنت قلقًا للغاية يف بداية األزمة وكنت خائ ًفا من املجهول،
خاصة وأنين أعيش مع جديت .اآلن ،ناد ًرا ما أختذ إجرا ًء ،مع
48
تويخ احلذر الشديد ».

ال %14

« اكنت هناك حالة من عدم الثقة يف احلكومة .يف مرحلة
ما ،مل نعد نتبع اإلجراءات ألن لك يشء اكن منسوخًا عن
السياسة الفرنسية ».
يزورون عدد
« اكنت اإلجراءات اليت اختذهتا الدولة رديئة .اكنوا ِّ
احلاالت واكن إجراء حظر التجول هرا ًء ».
فميا يتعلق بتدابري الصحة والسالمة اليت تطبقها السلطات
احمللية والوطنية ،مل حتظ هذه إال بدرجة منخفضة من التقدير
من غالبية ( )%42-40املستجيبني .يبدو أن املساعدات االجمتاعية
واالقتصادية يه األقل تقدي ًرا من قبل املستجيبني ،حيث قال %68
إهنم غري راضني متا ًما أو غري راضني عىل اإلطالق (الشلك .)13

اكن رد الفعل األول للشباب جتاه الوباء هو القلق يف  %60من
احلاالت .مكا نالحظ هذا القلق الشديد عند إعالن حظر التجول.
يرتبط هذا من الناحية النفسية واالجمتاعية باخلوف من املجهول،
تعرف األرسة من خالل روابط
 47نقدم هنا املصطلحني األرسة واملزنل ومها هيكالن مهامنَّ ،
القرابة بيمنا ميكن أن يمشل املزنل أرسة واحدة أو أكرث ،أو األخشاص الذين يعيشون
حتت نفس السقف دون روابط عائلية ،عىل سبيل املثال  :الكراء املشرتك.

 48مجيع االقتباسات مأخوذة من استطالع آراء الشابات والشباب اجلزائريني/ات
الناشطني/ات يف املجمتع املدين.
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الشلك 10
ردود فعل املستجيبني األوىل لدى ظهور كوفيد 19-وتدابري احلجر وحظر التجول

شعور اخر %8

شعور اخر %8

الثقة %8

الثقة %16

شعور اخر %4

الثقة %4
احلذر %12

احلذر %6

احلذر %8

املفاجأة %20

املفاجأة %18

املفاجأة %20
القاق %58

القاق %50

عندما اعلن احلجر

القاق %60

عندما اظهر كوفيد 19-يف اجلزائر

عندما اعلن خطر التجول

الشلك 11
توقعات تطور الوضع اليحص

إجيابية %18

إجيابية %12

حيادية %22

حيادية %34

سلبية %60

سلبية %54

اجلزائر

العامل

الشلك 12
احرتام تدابري الصحة والسالمة مبرور الوقت

ال %24

قليال %12

كثريا %12

ال %0

كثريا %38

كفاية %20

كفاية %50

قليال %44

احرتام اجراءات الصحة والسالمة اثناء األزمة

احرتام اجراءات الصحة والسالمة حاليا
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لالستعالم حول تطور حالة الوباء (الشلك  ،)14يستخدم %92
من املستجيبني الشباكت االجمتاعية ،تلهيا البيانات الصحفية
احلكومية الرمسية بنسبة  .%78تأيت وسائل اإلعالم التقليدية
واحملادثات الشفهية يف املرتبة الرابعة واخلامسة ( %68و%48
عىل التوايل) .وبالتايل ،فإن الشباكت االجمتاعية يه أكرث
وسائل املعلومات استخدا ًما ،عىل الرمغ من ارتفاع خماطر
املعلومات املضللة .وهذا هو سبب نرش العديد من مبادرات
املعلومات والتوعية من خالل هذه القنوات نفهسا.

اكنت الطرق األخرى لالستعالم اليت ذكرها املستجيبون/ات
يه البحث العيمل واالتصال املبارش ب ُعامل الصحة .من أكرث
األمور اليت يستاء مهنا الشباب هو االفتقار إىل التواصل
والشفافية من جانب السلطات .يعتقد البعض أن املعلومات
الاكذبة يمت نقلها إىل الساكن لتقليل خطورة املوقف :

« السلطات غائبة يف منطقة القبائل ،وحنن نتكفل بأنفسنا.
عندما اتصلنا بالبلدية للحصول عىل التصارحي ،قيل لنا إنه
يتعني علينا مقابلة رئيس الدائرة .مل يكن هناك استعداد
لملساعدة من جانهبم ».

رمغ أن فرتة احلجر بدت طويلة بالنسبة لـ  %66من املستجيبني،
فقد اسمترت ما بني صفر و 50يو ًما لـ  %58من الشباب و %8
فقط اسمتر احلجر هلم ألكرث من  100يوم.

« أرضت اإلدارة أكرث بكثري من فريوس كورونا هنا (يف اجلزائر).
نص الترصحيات غري واحض وال حيتوي عىل سبب ».

« أكرث اإلجراءات عدمية اجلدوى يه حظر التجوال وحظر
التنقل بني الواليات ».

عاش الشباب فرتة احلجر بقلق وتفاؤل يف نفس الوقت ،بشلك
متناقض .ميكن تفسري ذلك من خالل االكتساب التدرجيي ملهارات
وسلوكيات وإجراءات جديدة من قبل املستجيبني الذين متكنوا من
شغل أنفهسم خالل هذه الفرتة باألنشطة الثقافية والتعلميية مثل
التكوين والندوات عرب اإلنرتنت والقراءة وما إىل ذلك .تأيت بعد
ذلك األنشطة االجمتاعية ،مثل التطوع وأمعال التضامن.
وبالتايل ،خالل هذه الفرتة ،أفاد  %60إىل  %70بأهنم اكتسبوا
الكثري من املعرفة واملهارات والعالقات واألفاكر و/أو املشاريع
(الشلك  .)15يبدو أن احلجر مسح أيضا لبعض الشباب املرمغ
عىل البقاء يف املزنل بالتقرب من عائالهتم :
« مسح يل احلجر بقضاء املزيد من الوقت مع عائليت ،وأنا
سعيد بذلك ».
ّ
شكت األزمة ً
أيضا قيدًا عىل العديد من جوانب حياة الشباب،
ال سميا عىل املستوى املهين/املدريس ،تلهيا الصحة البدنية
والعقلية واحلياة االجمتاعية (الشلك .)16
ومن املجاالت اليت واجه فهيا الشباب مشالك وصعوبات :

–
–

احلالة النفسية  :قلة النشاط ،العزلة ،الشعور بالعجز
واحلرمان من رؤية األصدقاء واألقارب ،الوحدة ،اخنفاض
الروح املعنوية ،االكتائب ،القلق ،اخلوف ،امللل.

–

الصعوبات االقتصادية الناجتة عن األزمة  :الفقر ،والبطالة
املطولة ،واخنفاض الدخل ،وفقدان الوظائف ،وإغالق احلدود،
وندرة األغذية.

باإلضافة إىل ذلك ،ينتقد املستجيبون/ات الشباب بشلك خاص
إدارة السلطات للوباء .ويستهشدون بأمثلة عىل اإلخفاقات :
تقييد احلريات ،وعدم فعالية/عدم كفاية تدابري الوقاية وامحلاية،
واخللل اإلداري ،ونقص التنسيق بني اجلهات الفاعلة وضعف
تقدير احتياجات الشباب وقدراهتم .عند سؤاهلم عن هذه النقطة
بالذات ،أدلوا بالهشادات التالية :

« اكنت اإلحصائيات غري موثوقة يف بداية األزمة .مل يضعوا
آلية جيدة مجلع املعلومات .أخربنا أساتذتنا أنه جيب مضاعفة
عدد احلاالت املعلن عهنا  7مرات عىل األقل .مكا أن اختبارات
 PCRباهظة المثن .لذلك ال ميكن اعتبارها وسيلة موثوقة للفحص
حلساب عدد احلاالت احلقيقية ».

التنقل  :صعوبات النقل وحظر السفر وحظر التجول وإغالق
احلدود وما إىل ذلك.

–

إماكنية احلصول عىل الرعاية واملخاطر الصحية  :خدمات
ومعدات املستشفيات املعيبة/الغائبة ،ونقص معدات امحلاية،
واالفتقار إىل الضامن االجمتايع ،وخطر اإلصابة باملرض
عىل الذات وعىل األقارب.
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الشلك 13
درجة الرضا عن اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة

املساعدات
اإلجمتاعية
واإلقتصادية

العطل
اإلستثنائية
كثريأ

منع التنقل

احلجر
اليحص

بصفة متو سطة

حظر
التجول
قلي ً
ال

توقف
الدراسة

ال

الشلك 14
وسائل اإلعالم املستخدمة لالستعالم حول تطور األزمة

وسائل أخرى
ال يشء
األصدقاء واألقارب
وسائل اإلعالم (التلفزيون/االذاعة/اجلرائد(
أنرتنت (مقاالت/أرشطة وثائقية(

بيانات احلكومة الرمسية
الشباكت االجمتاعية

الشلك 15
.اإلجنازات اليت حققها الشباب نتيجة احلجر

أفاكرم/شاريع

عالقات
كثريا

مهارات
بصفة متو سطة
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معارف
ال
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الشلك 16
تأثري األزمة عىل جوانب خمتلفة من حياة املستجيبني

42%

24%

16%
12%
6%

حياة مدرسية/مهنية
اليشء

حياة إجمتاعية
جيد جدًا

إجمتايع و إقتصادي

حصة جسدية و نفسية
متوسط

جيد

 2.3زمخ تضامين متعدد األشاكل

يسء

يسءجدًا

« شعر امجليع أنه معين باألزمة .دعت امجلعية الشعبية البلدية
إىل إنشاء خلية أزمة .وأطلقت مجموعة غري رمسية من املتطوعني
ندا ًء مجلع األموال لمتويل نشاطهم مع مجعية أخرى واستجبنا
هلذه النداءات من خالل املسامهة مبعدات النقل اخلاصة بنا ».

يتضمن هذا القسم أمه النتاجئ اليت توصل إلهيا البحث الوثائيق
واملسح الذي مت إجراؤه بني الشباب فميا يتعلق بإجراءات التعبئة
اليت ظهرت خالل األزمة واألساليب والوسائل املستخدمة لتنفيذها.

قال  %44فقط من املستطلعني أهنم نفذوا نشاطات منسقة مع
السلطاتُ .نِّفذت هذه املبادرات يف الغالب من قبل امجلعيات اليت
اكنت نشطة قبل الوباء واليت اكنت بالتايل لدهيا خربة واتصاالت
أكرث يف هذا املجال ،ومن مث إتقاهنا لإلجراءات اإلدارية .فميا
ييل مثال عىل مبادرة منسقة مع السلطات :

ظهرت يف الواقع أشاكل خمتلفة من التعبئة استجابة لألزمة
الصحية .متكن الشباب من االستجابة الحتياجات املجمتع
من خالل مبادرات خمتلفة .يكشف االستطالع أن  %92من
املستجيبني شعروا بالقلق من األزمة .شاركت الغالبية،%66 ،
يف أكرث من  3حتراكت/نشاطات تضامنية خالل األزمة .اكنت
األنشطة األكرث انتشا ًرا يه أنشطة التوعية ومجع التربعات
واملساعدات وتوزيعها (الشلك : )17

إن الهنج الذي يعمتده الشباب متعدد األوجه ودينامييك .مل
يكتف غالبية الشباب باملبادرة أو املشاركة يف معل واحد
أو لعب دور واحد يف املبادرات اليت شاركوا فهيا ،لكهنم
اختاروا استغالل إماكناهتم لملشاركة بأقىص قدر ممكن.
ذكر مجيع ا َ
ريا من النشاطات لتغطية
حملاورين عد ًدا كب ً
أكرب عدد ممكن من االحتياجات .حىت املبادرات القامئة
عىل مجموعات فيسبوك نمظت نفهسا بطريقة متكهنا من
مضان احلد األدىن من التنسيق .اكن لـ %72من املشاركني
يف االستطالع أكرث من دور يف األنشطة املدنية اليت
شاركوا فهيا ،واكن التطوع إىل حد بعيد أحد أكرث األدوار
املذكورة (الشلك .)19

أوحض بعض الشباب احملا َورين أهنم اضطروا إىل جهر
أرسمه ليمتكنوا من مواصلة أنشطهتم امليدانية دون تعريض
حصة أقرباهئم للخطر :
« يف البداية كنت مذعورًا .مث انضممت للخطوط األمامية .لذلك
مل أعد إىل بيتنا عىل اإلطالق ».
« نزلت إىل امليدان بعد يومني .لذلك مل أعد إىل املزنل من
مارس حىت جوان » .2020

قال  %86من املستجوبني أهنم يعرفون شبا ًبا آخرين يف
منطقهتم شاركوا أو نفذوا أمعال تضامن خالل أزمة
يقيون هذه األمعال عىل أهنا إجيابية
و %88من هؤالء الشباب ّ
(الشكالن  20و : )21
كوفيد19-

اضطر آخرون إىل بذل الكثري من اجلهد ملواصلة أنشطهتم :

« نفذ خمزوننا من األمقشة اجلاهزة واضطررنا للسفر أكرث من
 500كيلومرت جللب بعض األمقشة ».

« لقد حمست فرتة األزمة للشباب بااللتقاء ومساعدة بعضهم
البعض للعمل م ًعا .لك الشباب يف منطقتنا يعرفون بعضهم
البعض ».

تهشد هذه اجلهود والتضحيات عىل اندفاع كبري يف التضامن
نتج عنه العديد من اإلجراءات الرمسية ،مثل املبادرات اليت
نمظهتا مجعيات اجلالية اجلزائرية ،وغري الرمسية يف شلك
مبادرات عفوية أو فردية أو مجاعية .باإلضافة إىل ذلك ،قال
 %72من املشاركني يف االستطالع أهنم شاركوا يف أمعال
منسقة مع املجمتع املدين (الشلك : )18

« عندما رأيت صديقيت تذهب لتشارك (يف مبادرة تضامن)
والدي ألهنام
انضممت إلهيا .حرضت النشاط األخري خفية عن
ّ
اكنا خائفني من الكوفيد ».
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الشلك 17
أنواع أمعال التضامن اليت قام هبا الشباب خالل أزمة كوفيد19-

نشاطات أخرى

%12

إبداع

%14

توفري املعدات والتجهزيات

%36

توعية

%58

تعقمي

%60

توزيع املعونات

%62

تربعات

%80

الشلك 18
تنسيق اإلجراءات اليت ُنِّفذت مع الفاعلني اآلخرين

%6

حاالت أخرى
نشاطات منفردة

%34

بالتنسيق مع السلطات

%44

بالتنسيق مع
املجمتع املدين

%72

محلت شعار « واحلياة تسمتر ،لقح نفسك وعيش حياتك
مجتع بني عدة رشاكء من مجعيات ،وإعالم حميل (إذاعة
األوراس) ،ومديرية العمل االجمتايع والتضامن ،وواكلة
التمنية االجمتاعية ،وواكلة التمنية االجمتاعية ،ومديرية الصحة
والساكن اليت هسلت مشاركة األطباء يف املنتدى وأجازت
املعلقات وامللصقات محللة التوعية يف هيالك الصحة العامة.
انترشت امللصقات بشلك كبري عىل الشباكت االجمتاعية
وتطوع نشطاء جدد لملساعدة يف تنظمي املنتدى .مكا ُوزِّع
استبيان عىل املشاركني يف املنتدى مجلع آراهئم حول التلقيح.
ُحلِّلت الردود السبعني اليت حصلنا علهيا ومسح هذا بتوجيه
املعلومات املرسلة إىل الساكن لبقية محلة التوعية.

تاء مربوطة «  AFDباتنة »

»،

« أنا متفائلة جدا .اعتقدت أن الناس سوف يخسرون منا
ويهتمونا بالرغبة يف إيذاهئم لكننا فوجئنا بالنتاجئ وردود الفعل
اإلجيابية اليت تلقيناها ».
سعدة برجوح ،رئيسة امجلعية.
من أجل تجشيع املواطنني وإطالعهم عىل املوضوع قبل انطالق
امحللة الوطنية للتلقيح واستجابة للرتدد واملعلومات املضللة
اليت انترشت حول هذا املوضوع .انطلقت هذه املبادرة يف 27
مارس  2021جكزء من منتدى « تاء مربوطة » الذي هيدف إىل
تعزيز مشاركة املرأة يف ماكحفة كوفيد.19-

https://www.facebook.com/AFDAlgeria

وضع الفكرة يف امليدان وتنفيذها

مجع املنتدى العديد من املتحدثني واملسؤولني الصحيني ،من
بيهنم أول طبيب أخذ اللقاح يف منطقة باتنة .تكفل بإعالم
املشاركني حول الفريوس وأمهية التلقيح .اكنت املبادرة اليت
24
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الشلك 19
دور الشباب يف أمعال التضامن

%2

متطوع/ة

%40

عضو يف التنظمي

%52

منظم/ة

%62

مبادر/ة

%80

الشلك 21
الرؤية ملبادرات التضامن الشبابية األخرى

الشلك 20
معرفة شباب آخرين من نفس احلي نشطني أثناء األزمة

حيادية %12

ال %14

نعم %86

إجيابية %88

االستخدامات الرمقية

–

ّ
شكت الوسائل الرمقية قناة أساسية لزيادة الويع
واملعلومات وإطالق أشاكل خمتلفة من الدعوات للتعبئة.
وبالنظر إىل القيود املرتبطة بالتدابري الصحية ،فإن مجيع
املبادرات املرصودة تقريبًا استخدمت الوسائل الرمقية ،وال
سميا لنقل املعلومات برسعة وعىل نطاق أوسع ولتنسيق
األنشطة يف امليدان.

–
–

–

أتاحت املجموعات عىل منصة « فيسبوك » حشد املتطوعني
للقيام بأمعال تغيط مجيع أنواع االحتياجات :
–

دور آخر

املعلومات والتوعية حول الوباء : 49محالت منسقة بني
عدة صفحات ومجموعات عىل اإلنرتنت ،مقاطع فيديو
توعوية ،املناقشات عرب اإلنرتنت ،إخل.

النضال الرمقي : 50رفع مستوى الويع حول تصاعد
العنف ،ال سميا ضد املرأة ،خالل األزمة ،املعلومات
والنشاط الرمقي فميا يتعلق بزيادة اعتقال النشطاء.
تنسيق اجلهود مجلع وتوزيع التربعات واملعدات.51
وضع املتطوعني عىل اتصال القتناء املشرتيات لصاحل
كبار السن واألخشاص املعرضني للخطر ،52واملنصات
عرب اإلنرتنت اليت تعمل مكرحل إلطالق النداءات و/أو
للعثور عىل جهة اتصال باملتطوعني.
إنشاء وتغذية قواعد بيانات لألخشاص احملتاجني
من خالل تبادل املعلومات مع املنمظات اليت توزع
املساعدات.53

 50مثال /L'avant-Garde-Algérie :ابتاكر Amaynut/Wesh Derna/

 51مثال  ،Algérie Debout :تنسيقية متطويع اجلزائر ،منصة .Net3awno
 52مثال .Section Logistique Solidarité Alger Coronavirus :

 49مثال  :محلة توعوية مع هاشتاغ # #Wa3iJiranekويع_جريانك واليت تعرض تزنيل
ملصقات جبودة  HDعىل رابط وطباعهتا لنرش الويع بني الناس.

 53مجعية .SID
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–
–

توفري اخلربة والدراية

كوفيد19-

املساعدة يف اجلنائز بنقل املتوفني/ات جراء
54
ودفهنم.
توفري اخلربة من خالل جعل األطباء واألطباء النفسيني
55
عىل اتصال مع املرىض غري القادرين عىل التنقل.

سامه الشباب من مجيع جماالت اخلربة مبعرفهتم ودرايهتم
يف تنفيذ أمعال التضامن لصاحل املجمتع .وهكذا ظهرت
مبادرات تطوعية هادفة بني مهنيني من نفس القطاع أو من
قطاعات خمتلفة :

فميا ييل مثال عىل مبادرة استخدمت وسائل اإلعالم
الرمقية واالجمتاعية :

–
–

مجموعة Logistique Solidarité Alger
Coronavirus

–

« كنا نعرف جيدًا الوضع اليحص يف امليدان جبميع أحناء
البالد ،لذلك اكن ال بد من القيام بيشء ما» .

–

حلمي لفقري  -مدير املجموعة.

–

الفكرة
يه مجموعة فيسبوك أنشئت يف  16مارس  ،2020وتضم
 10800عضو وهتدف إىل تهسيل وصول كبار السن إىل
الرضوريات األساسية ومضان التنقل مع تقليل املخاطر
الصحية .أنشأ العديد من األصدقاء من أصل جزائري حول
العامل مجموعة فيسبوك هذه للتسوق لصاحل األخشاص
ذوي القدرة احملدودة عىل احلركة أثناء احلجر .اكن هؤالء
الشباب الذين ترتاوح أمعارمه بني  25و  35عا ًما نشطني
ُ
واقتِحت العديد
من قبل ملدة عرش سنوات ،مث منت املجموعة
من املبادرات اجلديدة .توسعت املبادرة انطالقا من فكرة
مساعدة احملتاجني ،ملساعدة مجيع ساكن العامصة.

إنتاج احملتوى الفين (.)Bounabi 2020
إنتاج األقنعة واملالبس الواقية :
وحشد اخلياطني/ات.56

توفري ورش لملالبس

الدمع اليحص من األطباء املتطوعني الشباب الذين
يتنقلون يف امليدان لتقدمي الرعاية وأدوات الفحص يف
املناطق البعيدة.57
تصنيع املنتجات الطبية من قبل املتخصصني  :إنتاج
هالم مايئ حكويل من قبل طالب الصيدلة.58
الدمع الفين والتكنولويج واإلبداع : 59تصممي مناذج
التطهري الروبوتية ،وتصممي وإنتاج املعدات واألجهزة
الطبية ،واملنصات والتطبيقات الرمقية.

 3D Fight Covid-19من قبل
« » Make Algeria Green Clean Again
« اكن دافعنا هو خدمة املصلحة العامة .كنا نعرف حالة
مستشفياتنا جيدًا .ورسعان ما أدركنا املشلكة »
عادل عيادي ،صاحب املبادرة.
الفكرة

وضع الفكرة يف امليدان وتنفيذها

بدأ حتدي «  » 3D Fight Covid-19يف  19مارس 2020
خالل مبادرة خشصية عرب صفحة « Make Algeria Green
 » Clean Againحيث ُن ِشت دعوة للجمع بني الصناع الذين

من

ُنِّفذت العديد من املبادرات بفضل قوة هذه الشبكةُ .و ّفرت
قامئة بأكرث من  400طبيب لملجموعةُ ،
وأ ِع ّدت ُرز ٌم من
التربعات مع مجموعات متنقلة لتوزيعهاُ ،
وأن ِتجت األقنعة
الواقية والعباءات وأغطية الشعر الواقية مبساعدة اخلياطني/
وجِّهزت بـ 17رسيرا
اتُ ،جِّددت غرفة يف مستشىف البليدة ُ
وأجهزة تنفس بفضل تربع مببلغ  40ألف دينار جزائري.

لدهيم طابعات ثالثية األبعاد لتعويض النقص يف املعدات
الطبية والوقائية.

وبسبب عدم تواجده يف اجلزائر ،أراد صاحب الفكرة تدارك
الندرة املتوقعة من خالل هذا التحدي وذلك بإطالق مجموعة مع
« الصناع » الذين استجابوا للنداء.

اكن أكرث من  100متطوع حارضين يف امليدان و ُقِّدمت
املساعدة لواليات أخرى باإلضافة إىل اجلزائر العامصة مثل
البليدة وسطيف.

وضع الفكرة يف امليدان وتنفيذها

وقد تعاونت السلطات بتوفري أماكن العمل والمساح لملتطوعني
باحلصول برسعة عىل التصارحي الالزمة.

استوحيت املجموعة من أمعال الطباعة ثالثية األبعاد اليت
قام هبا « صناع » إيطاليون إلنتاج الصاممات املستخدمة

https://www.facebook.com/groups/665133834288630
 56مثال  :جامعة فرحات عباس بوالية سطيف ،ورشات تتحرك (.)Yacine 2020

 57مثال  :قافلة التوعية ضد كوفيد 19-وسيارات إسعاف الرعاية املزنلية ملرىض
كوفيد( 19-باتنة).
 54مبادرة  :إكرام األحبة.

 58مثال  :جامعة فرحات عباس بوالية سطيف ولكية العلوم جبامعة اجلزائر .1

 55مثال  :طبيبمك.

 59أمثلة  ،3D Fight Covid-19 :مشاريع كوفيد 19-لنادي طالب .CELEC
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حتقيق حول التعبئة الشبابية خالل اجلاحئة

–
–

لربط أقنعة الغوص بآالت األكجسني .متكن هؤالء من تكييف
منوذج الصاممات املنتجة يف شلك ثاليث األبعاد ألقنعة
العالمة التجارية «  » Decathlonللمساح باستخدامها للتكفل
مبرىض كوفيد .19-بفضل النداءات اليت ُأطلِقت عرب الشباكت
االجمتاعية ،مكنت التربعات اليت مجعهتا املجموعة من رشاء
طابعات ثالثية األبعاد وتوفري أقنعة الغوص وبالتايل تغطية
احتياجات العديد من املستشفيات يف مجيع أحناء البالد.
واس ُتخدم نفس التنظمي لنقل وتوزيع التجهزيات.

–

محالت توعوية وإعالمية ميدانية.64
محالت التنظيف والتعقمي يف األماكن العامة  :مؤسسات
الدولة ،املدارس ،األسواق ،الشوارع.
إعداد وتوزيع الوجبات 66عىل موظيف الصحة والفقراء
الذين أصبح من الصعب علهيم احلصول عىل الغذاء
بعد القيود والتدابري األمنية والصحية (ندرة املواد
الغذائية ،إغالق احملالت التجارية واملطامع أثناء حظر
التجول/احلجر).
65

البنك الغذايئ «  » La Brècheمن قبل مجعية
العمل التطويع ومجعية .SID

وأهلمت هذه املبادرة أخريات كثرية يف مجيع أحناء البالد
وأدت إىل ظهور أمعال أخرى لملجموعة ،مثل طباعة أقنعة
واقية وتصممي روبوتات مطهرة ُو ِ
ضعت يف بعض املستشفيات.
يتكون الفريق من عدة أقسام وأكرث من  300متطوع :فنيون
عبوا عن احتياجاهتم
ومهندسون و « صناع » وأطباء ( ّ
لملجموعة) وأخشاص مسؤولني عن اخلدمات اللوجستية يف
مجيع أحناء البالد.

« التقينا يف امليدان وحاولنا توحيد اجلهود ».

باشا بوعالم من مجعية .SID
الفكرة

مل تتعاون املجموعة مع السلطات وامجلعيات ،اليت قدم بعضها
ً
زمخا واكنت يف بعض
دمعها فقط عندما اكتسبت املبادرة
األحيان عقبة أمام التوزيع/االستخدام املناسب لملساعدات.

بدأ أعضاء امجلعية يفكرون فميا ميكن فعله يف اليوم اخلامس
عرش بعد إعالن احلالة األوىل والتقوا بشباب العمل التطويع
امجلايع يف امليدان .وقررت املجموعتان بعد ذلك تنفيذ نشاط
مجايع للتخفيف من األزمة االقتصادية اليت أعقبت األزمة
الصحيةُ .ن ِّظم اجمتاع لتنسيق مجع وتوزيع املساعدات.

https://www.facebook.com/Makealgeriagreencleanagain

التعبئة امليدانية

وضع الفكرة يف امليدان وتنفيذها

مسح هذا النوع من التعبئة بتوحيد جهود الشباب الذين
يقدمون مساعدهتم من أجل القيام بأنشطة تضامنية عىل
أساس تطويع دون أن تقع هذه األنشطة بالرضورة مضن
جماهلم املفضل :

ُأ ِ
نشئت مجموعة فيسبوك ،ونشط أكرث من  30شابا يف امليدان
وشارك يف املبادرة أكرث من  300خشص .دُِّرب الشباب
عىل تنظمي أنفهسم وإدارة حاالت األزمات ،مث ُ ِ
جعت أكرث
من  3000رزمة من املواد الغذائية غري القابلة للتلف و ُوزِّعت
يف  5بلديات مبا يف ذلك أقبو .انتظم املتطوعون يف فرق
ُ ِّ
كفت مبهام خمتلفة  :إنشاء قوامئ للعائالت احملتاجة ،وإعداد
رزم الطعام ،واالتصال باملتربعني ،وتوجيه العمل ،والتواصل.
أجريت مراجعات منتمظة لدراسة تطور السياق والتكيف معه.

–
–
–
–

التدخل عرب وسائل اإلعالم التقليدية : 60التواصل حول
املبادرات احلالية وتقدمي املعلومات والتوعية.
مؤازرة موظيف الصحة : 61التطوع يف مراكز كوفيد،19-
ومحالت التربع بالدم.
هتيئة الفضاءات : 62غرف املستشفيات ،مراكز االستشفاء،
مركز استقبال الناجيات من العنف.
مجع التربعات وتوزيعها : 63األموال واملواد الغذائية
ومنتجات النظافة ومعدات امحلاية.

دمع املبادرة متربعون من أقبو رفضوا الكشف عن هويهتم
وواجه الفريق صعوبة يف احلصول عىل تصارحي خالل فرتة
األزمة .مل يكن هناك تعاون أو دمع من السلطات لكن رئيس
البلدية شارك األنشطة.
دامت املبادرة ثالثة أهشر ومتكنت مجموعة « العمل التطويع »

من توسيع وتعممي هذه املبادرة يف عدة مدن أخرى.

 60هشادة رئيسة مجعية  AFDباتنة اليت تتحدث يف اإلذاعة احمللية واإلذاعة اإللكرتونية
« إذاعة كورونا الدولية ».

https://www.facebook.com/HANDISID/

 61هشادات  :شابات ناشطات من مجعية  AFDباتنة انضممن إىل الطامق الطيب بعد تعافهين
من كوفيد ،19-شباب من مجعية  YUVقادوا محلة للتربع بالدم.

 64أمثلة  :الكشافة االسالمية ،املتطوعون.AFD ،

 62مثال  :مجموعة  Logistique Solidarité Alger Coronavirusالذين قاموا بتجهزي جناح
املستشىف بأمكله.

 65مثال  :المجن الثقايف أقبو ،مجعية  AFDباتنة.

 63أمثلة  :البنك الغذايئ  ،La Brècheالتضامن واملساعدة لملستشفيات،SOS Kabylie ،
التضامن الشعيب

 66أمثلة  :التعبئة وراء موظيف الصحة يف قسم كوفيد ،19-التضامن مع املستشفيات،
البنك الغذايئ.
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مؤسسة فريدريش إيربت  -مشاركة الشابات والشباب اجلزائريني/ات

« حنن نعيش يف ظل أبوية اكملة  :حىت لو تعاون صانع
القرار رمس ًيا ،فهو غالبًا يريد أن يفرض نفسه وأن يسيطر عىل
مبادرات الشباب ،يف حني أهنم ختلوا عنّا أثناء األزمة .مل يكن
هناك حىت شباك للطوارئ مفتوح يف دار البلدية ».

التضامن واملساعدة لملستشفيات من قبل
مجعية YUV
« شعرنا باملسؤولية وفكرنا أنه لو تربعنا بالطعام ملدة أسبوع
وساعدنا  100أرسة ،فسيكون ذلك اكفيًا .فكرنا أننا سنفعل
ما يف وسعنا» .

اعترب الشباب أن أكرث اإلجراءات احلكومية فائدة يه احلجر
التام (عكس احلجر اجلزيئ وحظر التجول) ،وإغالق احلدود
وتعليق بعض األنشطة وأماكن التجمع (األسواق ،املساجد،
األنشطة االحتفالية والرياضية ،إخل .).واعتربوا أن بعض
اإلجراءات خسيفة ،مثل الغرامات عىل عدم ارتداء قناع عندما
تكون مبفردك يف سيارتك ،أو منع األطفال من دخول احملالت
التجارية .وشلكت التدابري اليت حتظر السفر بني املناطق
واليت تتطلب احلصول عىل ترصحي عقبة حقيقية أمام أنشطة
الشباب .وضعهتم هذه اإلجراءات يف مواجهة أعباء إدارية،
باإلضافة إىل طبيعهتا املعادية للحريات :

ياسني دمحم حيياوي ،منسق املرشوع.
الفكرة

اجمتع أعضاء امجلعية يف مزنل رئيس امجلعية للنظر يف ما
يتعني علهيم فعله لملساعدة .جاءت الفكرة بنا ًء عىل االحتياجات
احملددة  :ال يستطيع الطامق الطيب احلصول عىل الطعام مع
بدء حظر التجول يف الساعة  3مسا ًء .عرض هؤالء الشباب
مساعدهتم ومل يكن لدهيم مال وال إماكنيات.
وضع الفكرة يف امليدان وتنفيذها

« واجهتنا صعوبة يف التنقل لتنفيذ أنشطتنا ألن احلصول عىل
الرتاخيص اكن معقدًا  :إجراء مستحيل ،شديد املركزية» .

بدأت العملية حبملة توعيةُ .
شِّكت بعد ذلك جلنة إدارية من 5
أخشاص إلعداد قوامئ احملتاجني واملستشفيات حسب تطور
احتياجاهتم وقامئة وسائل اإلعالم للتواصل معها (بفضل
املراسلني عىل مستوى املستشىف) ،إخل.

« كنا مرمغني عىل جتديد الترصحي لك
مشالك يف التنسيق بني السلطات» .

مت اإلعداد اليويم لألطباق يف مطعم مدرسة مغلقة ،وفرهتا
البلدية .حفصت خدمات النظافة يف وزارة الصحة األطباق
لك يوم « .مل يكن لدينا سوى  8دجاجات وما يعادل  20يورو
يف اليوم السابق ليوم التوزيع األول ،بيمنا كنا نسهتدف 200
وجبة يف اليوم .وثق الناس بنا أكرث فأكرث بعد األسبوع األول
وبدأنا يف احلصول عىل املزيد من التربعات » .باإلضافة إىل
املستشفياتُ ،وزِّعت الوجبات عىل  200أرسة حمتاجة .مكا
ُن ِّظت محلة للتربع بالدم يف إطار هذه املبادرة للتعامل مع
النقص الذي عاىن منه بنك الدم .وو ّفر متطوعون املواصالت
لملتربعني/ات بعد اإلفطار خالل هشر رمضان.

15

يوما واكنت هناك

بيمنا يدرك  %68من املستجيبني أن السلطات احمللية مل تضع
ويقي
الظروف الالزمة السمترار احلياة املدنية يف أحياهئم ِّ
 %80حالة اخلدمات يف أحياهئم عىل أهنا متوسطة أو فقرية
(الشلك  ،)22يعتقد الشباب أن حتسني اخلدمات العمومية جيب
أن مير ً
أوال من خالل إنشاء مساحات خرضاء ( ،)%82وحتسني
العالقات بني املواطنني والسلطات احمللية ( ،)%80وخلق فرص
العمل ( )%76وحتسني البنية التحتية واخلدمات (.)%74
الشلك 22
تقيمي الشباب حلالة اخلدمات العمومية

واكنت الصعوبات الرئيسية اليت واجههتا املبادرة تتعلق
بالقيود اإلدارية والبريوقراطية .مكا اكنت هناك صعوبات
أمام العضوات اإلناث يف االنضامم إىل الفريق (املواصالت،
ساعات متأخرة) .حصلت املبادرة عىل مخسة تعاونات ملرة
واحدة ،ال سميا مع النخبة الوطنية للعلوم الطبية اليت ساعدت
يف التواصل مع املستشفيات ويف محلة التربع بالدم.

جيدة %2
ال أعمل %8

يرى حاملو املبادرة أهنم حجنوا يف تكوين رابطة ثقة وإثبات
فائدة العمل امجلعوي .أدت التجربة اليت أجريت يف مدرسة
تقع يف يح مهمش إىل خلق ديناميكية من املساعدة املتبادلة
مع الساكن وغرس ثقافة جديدة من املساعدة املتبادلة
والتضامن بني ساكن املنطقة.

سيئة %38

متوسطة %52

https://www.facebook.com/yuvalgiers

ترتبط القضايا التي تؤثر على الشباب بدور مؤسسات الدولة
على المستوى الوطني أكثر منها على المستوى المحلي
(الشكل : )23

 3.3عالقات متوترة
عدم ثقة الشباب بالسلطات

–
–
–
–

يبدو أن لدى الشباب اجلزائري بعض التحفظ يف عالقاهتم مع
السلطات .يتعاون الشباب غال ًبا مع السلطات فقط عندما يكون
ذلك إلزام ًيا ،بل وحمت ًيا.
28

ضمان خدمات عمومية فعالة.
ضمان االمتثال للقانون.
تنمية االقتصاد وضمان التوظيف.
تحسين البنية التحتية واألمن.

حتقيق حول التعبئة الشبابية خالل اجلاحئة

إضافة إلى ذلك ،يرى الشباب أن على الدولة ضمان تحقيق
العدالة االجتماعية ومكافحة الفساد .إن أولويات الدولة في
نظرهم هي :

يبدو بالتالي أن القاعدة هي عشوائية نتائج عمليات
التبادل والتعاون مع السلطات بالنسبة للشباب الذين
مسهم االستطالع ،حيث أن مخرج هذه العمليات يعتمد
على الموظف العمومي نفسه وحسن نيته وقدرته على
اتخاذ القرار .إن هذه النتائج العشوائية ،فض ً
ال عن سوء
االستقبال الذي عمو ًما ما يقابل مبادراتهم ،هي ما يدفع
الشباب إلى تجنب التوجه نحو السلطات واإلبقاء على هذا
الخيار كمالذ أخير.

عالوة على ذلك ،ال يثير التعاون مع هياكل الدولة الكثير من
الحماس لدى الشباب :
« واجهتنا صعوبات إدارية بشكل أساسي بسبب البيروقراطية
التي تنهك وتثبط العزيمة» .

ترسيخ مكانة المجتمع المدني في عيون الشباب

–
–
–
–

التعليم في رأي  %82من المستجيبين.
الشباب (.)%80
االقتصاد (.)%78
السياسة (.)%74

لعب المجتمع المدني الجزائري ،كما هو الحال في العديد من
البلدان حول العالم ،دو ًرا رئيس ًيا في مواجهة جائحة كوفيد.19-
تضافرت المبادرات المنظمة والعفوية لتكمل بعضها البعض،
وتمكنت بالتالي من إظهار أهمية مشاركة المواطنين :

غال ًبا ما ترتبط التفاعالت مع هياكل الدولة كما ذكرها الشباب
باإلجراءات اإلدارية  :التصاريح أو اإلذن بالسفر أو النفاذ
خي ُب استجابة
إلى المؤسسات العمومية مثل المستشفياتُ .ت ِّ
السلطات لطلباتهم وسرعتها توقعاتهم ،وغال ًبا ما يضطر
الشباب إلى اللجوء إلى الوسطاء أو االصرار من أجل الحصول
على ما يحتاجون :

« كانت هناك مساعدة متبادلة كبيرة وتعاون ال بأس به بين
مختلف مكونات المجتمع المدني» .
« كان هناك توطيد للروابط بين الجمعيات من خالل التعاون
وإمكانية برمجة المزيد من الشراكات بعد الوباء» .

« استسلمت الجمعيات التي أرادت أن تقوم بعمل مماثل لنا،
بسبب نقص الموارد المتاحة لها .لقد ضايقنا السلطات حرف ًيا
حتى نتمكن من تنفيذ مبادرتنا» .

وفي هذا الصدد ،ص ّرح  %72من الشباب الذين شملهم
االستطالع أنهم قاموا بأنشطة بالتنسيق مع المجتمع
المدني .عندما سئلوا/ن حول الدور الذي يجب أن تلعبه
منظمات المجتمع المدني ومنظمات التعاون الدولي ،ينسب
المستجيبون/ات إليهم ً
أوال دور توجيه الشباب ودعمهم لتطوير
إمكاناتهم ( %92و %80على التوالي).

مع ذلك ،فقد دعمت السلطات بعض مبادرات الشباب ،ووفرت
لهم أماكن لتخزين المساعدات أو تحضير وجبات الطعام.
كما أبلغ الشباب عن أوجه تعاون أخرى ،وال سيما مع مكاتب
الرعاية االجتماعية والمؤسسات الصحية :

« كانت تجربتي الجمعوية األولى قبل عامين .كنت غير اجتماعية
ومنغلقة ح ًقا وال يمكن التواصل معي .أصبحت اجتماعية بشكل
أكبر وتعلمت المشاركة بفضل الجمعية» .

« ساهمت السلطات في تسهيل الوصول إلى الميدان ،وفي
الحماية وتنظيم الميدان وشكرونا شفه ًيا بعبارة « يعطيكم
الصحة »» .

« أصبحت اجتماعية بشكل أكبر بفضل أنشطتي مع الجمعية
التي أنا عضوة فيها ،وتعلمت الثقة في اآلخرين واالعتماد
عليهم ،وهو ما لم أكن أفعله من قبل» .

اتصل ممثلون للدولة بشباب آخرين للتعاون بعد أن حظيت
مبادراتهم بتغطية إعالمية .يشكل هذا السلوك االنتهازي
للسلطات أحد العناصر الرئيسية للجماد التي يميز عالقاتها
مع الشباب ،الذين يفضلون عدم تلقي المساعدة العمومية ً
بدال
من الخضوع لهذا النوع من الممارسة :

ثان ًيا ،يجب أن يكون لمنظمات المجتمع المدني دور ،وف ًقا
للشباب الذين شملهم االستطالع ،في التوسط بين المواطنين
والسلطات العمومية .ثم يأتي دور الدفاع عن حقوق اإلنسان
وتنظيم األعمال الخيرية (األشكال .)25 ،24

« تنبذ السلطات الجمعيات وتستحوذ على عملها وإنجازاتها.
عندما التقيت برئيس ديوان وزاري ،قال لي  « :ال نريد جمعيات،
ابقوا في بيوتكم وفقط » ».

كما يدرك الشباب فائدة المجتمع المدني والعمل التطوعي
خاصة في أوقات األزمات :

أبلغ المبادرون أنهم اتصلوا بالسلطات عند الضرورة لطلب
تعاونهم أو عرض مساعدتهم .لكن البعض قوبل بالرفض،
ووصل األمر بالبعض اﻵخر إلى مواجهة تشويه صورتهم من
طرف الموظفين العموميين :

« لقد شهد المجتمع المدني بأسره دع ًما جماهير ًيا للمتطوعين
خالل األزمة لتقديم يد المساعدة إلى الجهات الفاعلة الموجودة
في الميدان ،اتصل بنا العديد من الشباب لدعمنا وتقديم
مساعدتهم» .

« أخبرتنا السلطات أن هذه مسؤوليتهم ،وأننا ال نعرف ما نتدخل
فيه ،وفي حالة وقوع مشكلة ،فعلينا التعامل معها بمفردنا» .

« لقد سمح الوباء للجمعيات بأن تجد نفسها م ًعا في نفس
الميدان وأن تواجه نفس الصعوبات ،طالب المواطن نفسه
بالتدخل ووجود المجتمع المدني »

« يجب على الدولة أن تتركنا نعمل وأن تتوقف عن الخوف منا» .
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الشلك 23
الدور الذي جيب أن تلعبه الدولة حسب الشباب

%0
%2

أجوبة أخرى
ليس هلا دور
حفظ األمن

%74

البنية التحتية

%82

الشغل/االقتصاد

%84

مضان االنتقال للقانون

%90

اخلدمات العمومية :

%96

حصة ،تعلمي ،إخل.

الشلك 24
دور منمظات املجمتع املدين

%0
%2

أدوار أخرى
ليس هلا دور
حماربة الزتوير والفساد

%70

حتسني العالقة بني املواطن والدولة

%60

القيام بأمعال خريية

%70

الدفاع عن حقوق االنسان
لعب دور الوسيط بني املواطنني
والسلطات
توجيه الشباب ومساعدهتم
عىل تطوير إماكنياهتم

%74
%58
%92

الشلك 25
دور منمظات التعاون الدويل

%2
%6

ليس هلا دور
أدوار أخرى

لعب دور الوسيط بني املواطنني
والسلطات

%36

حتسني العالقة بني املواطن والدولة

%38

حماربة الزتوير والفساد

%44

القيام بأمعال خريية

%66

الدفاع عن حقوق االنسان

%72

توجيه الشباب ومساعدهتم
عىل تطوير إماكنياهتم

%80

ومع ذلك ،فإن منظمات المجتمع المدني الجزائرية تعاني من
سمعة سيئة في الرأي العام ،وخاصة بين الشباب .قام بعض
المستجيبين بأنشطة مستقلة ،مفضلين عدم التعاون مع منظمات
المجتمع المدني حتى ال يرتبطوا بالصورة السلبية التي تحملها
بعض المنظمات لدى السكان  :انتهازية وفاسدة ومح ّز َبة.

وقد تجلت انتهازية الجمعيات خالل األزمة من خالل استيالئها
على بعض المبادرات من أجل « اإلشهار » و « تحسين
صورتها » .وظهر الفساد في تحويل التبرعات ألغراض أخرى
غير المساعدة االجتماعية للسكان المتضررين من األزمة.
« للجمعيات في الجزائر سمعة سيئة  :تلقينا مقترحات
للتعاون ورفضناها ألننا نعلم أنهم سوف يستغلونها بعد ذلك
في وسائل اإلعالم» .

« أصبحت الجمعيات في بالدنا مصانع أموال ،ولهذا لم أرغب
في إنشاء جمعية ،أفضل العمل وحدي» .
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وبالتالي ّ
فضلت المبادرات المستقلة عدم جمع األموال بل
التبرعات العينية ،ولم يتمكن آخرون من ذلك إال بعد إبالغ
نتائج أنشطتهم األولى ،وراهن آخرون على الشفافية من خالل
اإلعالن عن استخدام التبرعات التي ُج ِمعت طوال العملية.

« التطوع بالنسبة لي هو أسلوب حياة ،إنه أحد مبادئي ».
« إن المهارات والمعرفة متوفرة من ناحية .ومن ناحية أخرى،
فإن المشاركة مسؤولية اجتماعية» .

ومع ذلك ،فإن الشباب الذين مسهم االستطالع والذين
شاركوا في األنشطة الجمعوية متحمسون لتطور صورة
النسيج الجمعوي ،والتي يبدو أنها تحسنت بفضل دورهم
خالل األزمة :

الشلك 26
االلزتام قبل األزمة

ال %18

« سمحت لنا السمعة التي اكتسبناها من خالل أنشطتنا
في الميدان بتعزيز ثقة الجزائريين ،األمر الذي شجعهم على
التبرع لنا» .
« تتمتع الجمعيات بتسامح واعتراف السلطات أثناء األزمة،
في األوقات العادية ،تكاد تكون بعض األنشطة مستحيلة» .

نعم %82

أظهرت منظمات المجتمع المدني بفضل التزامها خالل األزمة
ونجاح تدخالتها أنها مفيدة وفعالة وصادقة .وقد ساعدت
األساليب الشفافة والتواصلية والتشاركية المستخدمة في
كثير من األحيان على تحسين صورتها .شهدت الجمعيات ذات
المبادرات تغي ًرا في نظرة المواطنين الذين تعاملوا معهم :

الشلك 27
االخنراط يف هيلك رمسي

ال %14

« اآلن ،وبفضل التواصل والشبكات االجتماعية ووسائل
اإلعالم والخبرة في هذا المجال ،بدأ الرأي العام يعترف بدور
المجتمع المدني» .
وتأس ُ
ف الجمعيات من جانبها للتوزيع غير المتكافئ للدعم
َ
الحكومي وعدم تمثيلها بشكل مناسب في الحوارات مع
السلطات .وتكون القرارات والخطوات التي تتخذها الحكومة
نتيجة لذلك غير مالئمة في الكثير من األوقات مع االحتياجات
الحقيقية ،وتجد المنظمات التي لها أكبر تأثير على المجتمع
نفسها في وضع غير موات فيما يتعلق بالحصول على التمويل
أو التمثيل لدى السلطات.

نعم %86

دوافع الشباب

« نأسف لسوء اختيارات ممثلي المجتمع المدني من قبل
السلطات التي تفضل التحدث مع من ُيرضيها والذين ال
يتواصلون مع جميع مكونات المجتمع المدني» .

« يجب أن نمنح الشباب شي ًئا يؤمنون

به» .

يرى المجيبون/ات الشباب على االستبيان أن المساعدة
في أوقات األزمات هي ثاني أهم واجبات المواطنة بعد
احترام حقوق اآلخرين .ثم يأتي « احترام القانون » و« دفع
الضرائب » و « التصويت ».

 4.3مرجعية القمي
كان  %82من المشاركين في االستطالع نشطين قبل أزمة
كوفيد .19-انخرط نصف المستجيبين بعد عام  2015وبدأ
فقط من هؤالء الشباب في النشاط منذ عام  .2020كان جميع
الشباب المستجيبين نشطين قبل األزمة ً
أيضا.
%2

يبدو من الشكل  28أن الواجبات المدنية التي تتطلب أساس
ثقة مدنية في السلطات العمومية هي تلك التي يذكرها
الشباب بشكل أقل .يعتقد  %34من المستجيبين/ات عند
سؤالهم/ن حول العوامل التي تؤثر على السلوك التضامني
أن هناك عوامل يمكن أن تؤثر سل ًبا على السلوك التضامني
ويعتقد  %46أن هناك عوامل يمكن أن تؤثر عليه بشكل
إيجابي .ويستشهدون بالعوامل التالية :

ّ
مكن تدريب الشباب على المشاركة المدنية ،قبل األزمة ،من
ً
أيضا إنهم
تشجعيهم وس ّهل مشاركتهم .لكن الشباب يقولون
يستجيبون لقيم ومبادئ معينة من خالل التزامهم أثناء األزمة،
مثل الشعور بالمسؤولية :
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الشلك 28
الواجبات جتاه املجمتع

%0
%4

ليس لدي واجبات
واجبات أخرى
التصويت

%42

دفع الرضائب

%60

احرتام القانون

%84

املساعدة أثناء األزمات

%86

احرتام حقوق اآلخرين

%94

عوامل التأثري السليب الرئيسية

عوامل التأثري اإلجيايب الرئيسية
خصائص املجمتع  :التضامن ،االحتاد ملواجهة األزمة (الصحية
واالقتصادية واالجمتاعية) ،االنفتاح االجمتايع ،التساحم ،القدرة عىل
التنظمي امجلايع ،املشاركة (أن يشعر لك واحد أنه معين).

عوامل مرتبطة بالسياسة ونظام احلمك مثل  :البريوقراطية ،االفتقار إىل
شفافية التواصل وقلة الدمع املقدم للجمعيات النشطة خالل األزمة.
عوامل مرتبطة باملجمتع املدين  :نقص التنسيق والتعاون بني اجلهات
الفاعلة يف املجمتع املدين ،احلراكت االجمتاعية الرادياكلية.
العوامل املتعلقة بالسياق االجمتايع واالقتصادي  :الصعوبات
االقتصادية ،الهتميش.

اإلرادة السياسية/احلكومية  :حتفزي ودمع اجلهات الفاعلة ،اعرتاف
الدولة باملجمتع املدين ،الويع من جانب املؤسسات االجمتاعية
والسياسية ،تمثني الشباب واالسمتاع إلهيم واالقرتاب مهنم ،االعرتاف
مببادراهتم والرتوجي هلا.

االسمترارية  :اسمترار هذه املبادرات بعد الكوفيد.

« يمكن برمجة أنشطة محددة تهم النساء بشكل عام من أجل
جذبهن  :دورات تكوينية تستمر بضعة أيام في الطبخ أو الخياطة
( )...أو يتعين حتى إنشاء جمعيات خاصة بالنساء وغير مختلطة» .

وتجدر اإلشارة إلى أنه ال تزال هناك فوارق حتى اليوم
في المشاركة الفعالة وفي آفاق مشاركة المرأة في الحياة
العمومية في السياق الجزائري .يمكن للقواعد التي تقيد حرية
المشاركة في أنواع معينة من األنشطة أو في ظل ظروف
معينة ال تزال تعتبر « غير مناسبة » من قبل المجتمع أو من
قبل أسر الشابات أن تثنيهن عن االندماج في الحياة المدنية.

ً
أيضا تجنب قيود بيئتهن من أجل التمكن من
يمكن للشابات
المشاركة ،دون تحمل خياراتهن بالكامل.
وبحسب نتائج االستطالع ،فإن الدوافع الرئيسية التي دفعت
جمع على النحو التالي :
الشباب/ات المستجيبين/ات لالنخراط ُت َّ

« لم أستطع المشاركة ألنه لم يكن هناك وسيلة نقل  :يمكن
للشاب أن يتنقل ،ويمكن للرجل أن ينام تحت جسر ويكون
ً
عاديا ،لكن الفتاة ال تستطيع ذلك .من المستهجن أن
األمر
يأتي األوالد الصطحابنا في السيارة وإعادتنا للبيت» .

–

كما يمكن أن ُيلزم هذا الشابات باالنضمام لألنشطة
االجتماعية التي تتوافق مع الصورة النمطية الجنسانية
المفروضة عليهن.
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انخرطوا كرد فعل على المشاعر « السلبية » المرتبطة
بسياق األزمة  :كان توجه بعض الشباب نحو النشاط
استجابة لشعور بالخوف أو القلق أو التخوف في مواجهة
اقتراب الخطر .يصفها الشباب أحيا ًنا بأنها حالة من
الوعي بمدى األزمة وعواقبها (الوضع الصحي واالجتماعي

حتقيق حول التعبئة الشبابية خالل اجلاحئة

واالقتصادي) .يمكننا ً
أيضا ذكر نقص الثقة في الحكومة
(المعلومات التي تعلن عنها ،ودوافعها ،والتزامها ،ونزاهتها)
وفي قدراتها على إدارة األزمات.

–

حب الوطن الذي يساوي بين أنشطة التضامن واألعمال
للوطن والنابعة من حب الوطن.

« من أجل حب

الوطن» .

« بما أن الجميع خائفون ،يجب أن يكون هناك أشخاص
يتصرفون» .

–

« ُش ِّخصت الحالة األولى في الجزائر في شهر مارس  2020وكان
البعض منا على اطالع جيد لذلك كان علينا مساعدة اآلخرين» .

« المشاركة مسؤولية

« كانت مبادرتنا ضرورية في ذلك
–

الوقت» .

–

ينخرط الشباب للحفاظ على سالمتهم النفسية وذلك
بالحفاظ على التواصل والحياة االجتماعية ،وعدم الشعور
بالملل ،والمعاناة من الخمول والتكيف مع الشعور بالعجز
المرتبط بالحجر.

« بما أني أخاف من أن أكون محبوسة ،قلت لنفسي لماذا
أبقى في المنزل بينما يمكنني أن أفعل الخير في

–

المرض» .

« أنا أعتبر التطوع

مساعدة اآلخرين وحب مساعدتهم (المواطنون/ات
المتضررون/ات من األزمة ،العاملون/ات في الخطوط
األمامية ،السكان المعرضون للخطر أو الخائفون ،إلخ.).

–

التضامن مع المواطنين الذين يمرون بنفس حالة األزمة.

غالبية المستجيبين/ات
ً
التزاما (الشكل .)29

قرب نهاية ذروة الجائحة ،يشعر
بأنهم/ن أقوى وأكثر فائدة وأكثر
المشاعر السلبية المذكورة هي اإلرهاق الجسدي والمعنوي.

–

ً
إيجابيا من خالل إلتزامهم أثناء
تأثر  %68من المشاركين
األزمة .شعر هؤالء الشباب بأنهم مفيدون إلى حد ما أو
إلى حد كبير لمجتمعهم أثناء األزمة (الشكل  .)30يعتقد
 %92منهم أن تأثير العمل التضامني الذي شاركوا فيه
ً
إيجابيا.
كان

الحس اإلنساني في مواجهة المحنة التي يعاني منها
بعض الناس (فقر ،مرض ،عجز ،عبئ زائد ،إلخ.).

« استدعت األزمة التعاطف والحس

اإلسالم» .

 5.3تأثري املشاركة والنظرة إىل املستقبل

« إن حس التضامن في المجتمع الجزائري قوي للغاية.
ال يمكننا الجلوس مكتوفي األيدي عندما يكون لديك أحباء
ومعارف محتاجون» .
–

واجبا» .

كما توجد معتقدات دينية تتعلق بمبادئ فعل الخير في
الدين اإلسالمي :

« هذه هي مبادئ

« نريد فقط وضع ابتسامة على وجه األشخاص الذين
نساعدهم» .
–

رغبة بعض الشباب في العمل/أن يكونوا مفيدين حيث ال
ً
حسا
يستطيعون تحمل البقاء غير نشطين/ات ويظهرون
ً
استباقيا خاصة عندما يوجد الكثير لفعله.

– الشعور بالواجب/المسؤولية المدنية من خالل الشعور
أنهم مع ِنيون/ات ومسؤولون/ات أو من خالل الحصول
على المعلومات الصحيحة (المعرفة العلمية) أو
المهارات الالزمة (حسب طبيعة المهنة أو الخبرة
في الميدان) أو حتى االلتزام بالنشاط (العمل في
الجمعيات ،في مهنة ما).

انخرطوا استجابة لنظام قيم/معتقدات ُ :تذ َكر مجموعة
من القيم من قبل المجيبين/ات ،بما في ذلك المقاومة
من خالل الكفاح واالنتصار ضد الوباء وانتشاره.

« يجب أن نحارب انتشار

اجتماعية» .

« عندما تكون هناك مشكلة أفكر في الحل وال يمكنني أن
أقترح دون أن أشارك» .

الخارج» .

–

حس المواطنة للشباب الذين يرون أنشطتهم كتعبير أو
وسيلة لممارسة مواطنتهم.

اإلنساني» .

« منحنا تضاعف األنشطة بسرعة البرق ثقة تجعلنا نقول
أننا اتخذنا الخيار الصحيح» .

النضال أو واجب التحرك ضد الظلم ،مثل المظالم
االجتماعية التي ضخمها الوباء وكذلك بعض الظواهر
المجتمعية مثل تصاعد العنف.

« بصراحة ،اكتسبت من خالل المبادرة األمل والحافز
والمعنى» .

« يرجع التزامي إلى تأثير رؤية العواقب االقتصادية على الذين
هم حولنا» .
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باإلضافة إلى ذلك ،سمحت تجربة المشاركة هذه خالل
األزمة للشباب « بالنمو » واكتساب النضج من خالل :
–
–
–
–
–
–

–
–

زيادة الوعي  :االمتثال للتدابير ،النظافة ،التوعية ،االنضباط.
المشاركة والمسؤولية االجتماعية/المجتمعية  :التضامن،
المساعدة المتبادلة.
تغيير في السلوك من حيث البيئة  :المسؤولية ،والحد من
التبذير.
تقارب عائلي واجتماعي/مزيد من التماسك.
زيادة استخدام اإلنترنت للتواصل والتنظيم.
زيادة األمل.

رغم هذا الواقع الغامر على ما يبدو ،فإن الشباب ليسوا
متشائمين في رؤيتهم للمستقبل ويتمكنون من الحفاظ على
درجة معينة من التفاؤل (الشكل  ،)32خاصة عندما يتعلق
األمر بمستقبلهم الشخصي ،حيث ص ّرح  %44أنهم إما
ٍ
كاف أو جد متفائلين.
متفائلون بشكل
بالنسبة لمستقبل البالد والمجتمع ،ال يقرر المستجيبون/ات
وتبقى آراؤهم تدور حول المتوسط إلى حد ما.

لكن ورغم النظرة اإليجابية إلى المستقبل وتحسن النظرة
تجاه تأثيرهم على المجتمع ،فإن غالبية الشباب الذين شملهم
االستطالع ( )%64يعتبرون الظروف المعيشية الحالية غير
مواتية لتحقيق أحالمهم وطموحاتهم (الشكل : )31
« يشعر الشباب بأنهم متخلى

يبدو أن المستقبل السياسي هو الذي يقسم الشباب أكثر
من حيث مستوى تفاؤلهم ،حيث قال
 %22من المستجيبين أنهم متفائلون بدرجة متوسطة ،و
ٍ
كاف أو جد متفائلين ،و  %44بشكل
 %34متفائلون بشكل
قليل أو غير متفائلين.

عنهم» .

يتغذى هذا الرأي من خالل مجموعة من القيود تعيق حياتهم
اليومية كشباب وتحد من آفاقهم المستقبلية :
–
–
–
–

اآلفاق المضببة ،عدم اتضاح الرؤية المستقبلية ،السياق
غير المستقر في جميع القطاعات ،انعدام األمن.
قلة التوجيه والدعم.

عند سؤالهم عن مشاريعهم المستقبلية (الشكل ،)33
 %44من الشباب ليصبحوا رواد أعمال ويخطط
لمواصلة أنشطتهم االجتماعية ،ويريد  %38منهم الذهاب إلى
الخارج ويرغب  %38في العمل في القطاع الخاص .يتمتع
العمل في ميدان السياسة بنسبة جاذبية ملحوظة تبلغ .%34
ال يعرف سوى  %10ماذا يريدون أن يفعلوا بمستقبلهم و%2
يخططون للبقاء نشطين.

يخطط
%40

عدم تلبية احتياجات المواطنين من خالل اإلجراءات
التي تتخذها الحكومة.
البيروقراطية.
الفجوة بين سوق العمل وقطاع التعليم العالي.
الظروف االقتصادية الصعبة  :تكلفة المعيشة/السكن ،والفقر.
الشلك 29
الشعور قرب هناية ذروة اجلاحئة

%4
%6
%8
%16

أقل إلزتاما
أضعف
مفيد/ة أقل
دون رأي
مفيد/ة أكرث

%30

أكرث إلزتاما

%48

أقوى

%52

34

حتقيق حول التعبئة الشبابية خالل اجلاحئة

الشلك 31
مالءمة الظروف املعيشية للتطلعات

الشلك 30
درجة إفادة لملجمتع

ال إفادة %8

نعم %36

إفادة ضئيلة %24

إفادة كبرية %38

ال %64
إفادة حسنة %30

الشلك 32
درجة التفاؤل بشأن املستقبل

متشامئ %6

متشامئ %12

متفائل كثريا %14
متفائل بشلك اكف %16

قبل التفاؤل %24

متفائل كثريا %10

قبل التفاؤل %18

متفائل بشلك اكف %20

متوسط التفاؤل %40

مستقبل املجمتع

متشامئ %6

قبل التفاؤل %4

مستقبل البالد

متفائل كثريا %10

متشامئ %20

متفائل كثريا %22

متفائل بشلك اكف %24
قبل التفاؤل %24

متفائل بشلك اكف %24

متوسط التفاؤل %44

متوسط التفاؤل %40

املستقبل السيايس
للبالد

املستقبل الخشيص

الشلك 33
املشاريع املستقبلية

%10
%16

متوسط التفاؤل %22

%2

خيار آخر

%2

البقاء دون نشاط
ال أدري
أخذ وقت من أجل نفيس
أتزوج

%24

العمل يف القطاع العمويم

%32

العمل السيليس

%34
%38

الذهاب إىل اخلارج

%38

العمل يف القطاع اخلاص
العمل اإلجمتايع

%40

ريادة األمعال

%44
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4
حنو إدامة الزتام الشباب
يضع الشباب العديد من اسرتاتيجيات التعبئة اليت تتضمن
يف املقام األول التضامن املياكنييك (انظر ،)Durkheim 1893
أو وضع نظام التربع والتربع املضاد (انظر ُ .)Mauss 1923ب ِن
نظام التربع هذا قبل لك يشء مع املؤسسات األولية (األرسة،
ً
أيضا إىل املؤسسات األخرى
مجموعة األقران) ،ولكنه ميتد
(جند هذا املفهوم يف شلك مبدأ املسؤولية) (انظر الشلك .)35
لكن يتعلق األمر مع املؤسسات الثانوية (املدرسة ،املؤسسات
ً
أوال وقبل
العمومية املتنوعة) ببناء تضامن عضوي يتضمن
لك يشء تلبية احتياجات معينة وتلبية توقعات الشباب .يثري
األخريون يف خطاهبم ثالث قضايا  :فشل اخلدمات العمومية،
واملؤسسات العمومية ذات املكيالني واحلاجة إىل رأس مال
عالئيق (.)Hadibi 2014

 1.4الروابط املؤسساتية والتعبئة الشبابية
إن التأثريات اليت يتعرض هلا الشباب داخل ًيا وخارج ًيا
متعددة ،من األرسة إىل املدرسة ،مرورًا بعالقات الصداقة،
ً
أيضا تأثري تكنولوجيات املعلومات واالتصال اجلديدة،
ولكن
ريا مسائل اهلوية واالنمتاء إىل بلد ما .تضع هذه
وأخ ً
التأثريات حتت املجهر عالقة هذا الشباب باملاكن والزمان
وببيئهتم االجمتاعية والسياسية.
الشلك 34
املشاركة املدنية للشباب قبل اجلاحئة

ال %18

تظهر هذه القضايا بوضوح يف توقعات الشباب جتاه املؤسسات
العمومية املختلفة ،وطنية اكنت أم حملية :
ربز الشباب اجلزائري كفئة تطوعية لكهنا ُتظ ِه ُر يف نفس الوقت
ي ُ
املشالك العالئقية مع املؤسسات األولية ،وال سميا األرسة اليت
تريد أن تكون حامية ومتضامنة ولكهنا ً
أيضا ُبن َية همينة حيث
تدور رصاعات األجيال .يتحدث مبتول يف هذا السياق عن
استحالة االنفصال عن اخللية األرسية ،وهذا بغض النظر عن
الفئة االجمتاعية اليت ينيمت إلهيا الشباب (.)Mebtoul 2005

نعم %82

إن الرغبة يف حترير الشباب وقدرهتم عىل التعبئة متر عرب
إماكنية خلق متزق مع مؤسسات مثل األرسة ،من أجل الذهاب
حنو مؤسسات ثانوية البتاكر فرديهتم وتأكيد أنفهسم مكواطنني.

شارك غالبية الشباب الذين مشلهم االستطالع يف إجراءات
املجمتع املدين قبل الوباء ،ويعكس هذا اسهتدافنا لعينة من
الشباب النشطني يف امجلعيات و/أو املشاركة يف معليات
التضامن عىل املستوى احمليل أو الوطين.

بني احلاجة إىل االندماج الفعيل يف املجمتع (التوظيف)،
واحلصول عىل خدمات معومية جيدة (التعلمي ،والصحة ،والرتفيه)،
واحلاجة إىل العرفان (املشاركة يف تمنية البالد)ُ ،يظهر الشباب

مبا أن الشباب فئة مبنية اجمتاعيًا ،فإن بعض املؤرشات رضورية
عنرصا ً
مهم
لفهمها .ومن بني هذه املؤرشات ،تعد درجة االلزتام
ً
يف فهم اسرتاتيجيات إرشاك الشباب يف املجمتع.

ً
منمظا من أجل إطالق إماكناهتم.
استبصا ًرا حقيقيًا وتفكريًا
ظهرت هذه اإلماكنات بوضوح خالل أزمة كوفيد ،19-من خالل
مشاركة ولو جز ٍء من الشباب ،والذي ينشط بشلك خاص يف
البيئة امجلعوية (انظر الشلك .)36

ل ُن ِّ
ذكر أن الشباب يف اجلزائر فئة مهمة دميوغراف ًيا (م ّثل
اجلزائريون/ات دون سن الثالثني  %60من الساكن يف
 ،)2013لكهنم مهمشون ( )Lakjaa 2014من حيث التأثري
االجمتايع والسيايس.

 2.4بني احلاجة إىل االندماج وآفاق االلزتام
ُتلِّف األدوار احلامسة اليت يلعهبا الشباب والصعوبات اليت
يواجهوهنا توترات ورصاعات بني األجيال والثقافات االجمتاعية.
جيب أن توضع هذه التوترات مكوضوع قراءة نقدية وميكن
التعامل معها عىل أهنا حاجة إىل اإلدماج من جانب الشباب
عىل تنوعهم .مير هذا اإلدماج ً
أوال عرب اإلصغاء إىل توقعاهتم،
وثان ًيا ،عرب منحهم بعض املسؤولية االجمتاعية من خالل إرشاكهم
بالتغريات والتحوالت اليت متس املجمتع الذي يعيشون فيه.

تظهر الزتامات هذه الفئة اخلاصة جدًا من خالل أربعة
جماالت  :البيئة التعلميية وعامل الرياضة والبيئة امجلعوية
وأخريًا الشارع .حياول الشباب اجلزائري غري املتجانس
للغاية من خالل هذه املساحات املختلفة االندماج يف جممتع
مهمش ،مكا يعمل عىل االندماج املدين من خالل املطالبة
ِّ
ببعض األفاكر وتعزيز بعض األفاكر األخرى.
36
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الشلك 35
توقعات الشباب من السلطات واملؤسسات العامة

–
–
ما يه توقعاتك/طلباتك اليوم من احلكومة ؟

ما يه توقعاتك/طلباتك
اليوم من وزارة الشباب والرياضة ؟

ما يه توقعاتك/طلباتك
اليوم جتاه السلطات احمللية ؟

–
–
–
–

االستمثار يف قطاعات التشغيل والصحة والتعلمي لصاحل الشباب بشلك خاص واملواطنني
بشلك عام.
االستمثار يف إماكنات الشباب من خالل مفاهمي االستقاللية والشفافية والدميقراطية
والعدالة االجمتاعية.
بناء اقتصاد اجمتايع تضامين.
بناء ثقافة مجعوية قوية واالستمثار يف املجمتع املدين ومشاركة املواطنني.
تغيري النظام السيايس.
تطبيق مبدأ املساءلة.

–
–
–
–
–

مؤسسة عدمية اجلدوى وغائبة ،يتعني حلها (وزارة الشباب والرياضة).
إنشاء بىن حتتية رياضية مخضة واالستمثار يف الرياضة املدرسية واجلامعية.
دمع الشباب من حيث االبتاكر واإلبداع يف قطاع الرياضة والقطاعات األخرى.
حل أزمات السكن والبطالة واالقرتاب من مشالك الشباب احلقيقية يف إطار التعلمي والتكوين.
تجشيع أنشطة منمظات املجمتع املدين.

–
–

إدارة أزمة السكن والبطالة كرشط أسايس إلدماج الشباب.
تجشيع التواصل الفعال بني السلطات احمللية واملواطنني ،من أجل بناء نظام تشاريك
مستدام (مساحة للتبادل من أجل التمنية احمللية).
العدالة االجمتاعية واحلمك الرشيد للشؤون العامة.
تطبيق مبدأ املساءلة.

–
–

الشلك 36
مثال عىل املبادرات اليت ُنِّفذت خالل أزمة الكوفيد19-

مجموعة الرتكزي AFD 1
(مجعية املستقبل للتمنية) باتنة.

–
–
–
–
–

محلة توعية وتفكيك األفاكر المنطية حول الكوفيد.19-
إنتاج المكامات وتوزيع املواد الغذائية.
مساعدة نفسية (مجموعات نقاش).
تشابك النظام امجلعوي والسلطات العامة احمللية ووسائل اإلعالم احمللية.
محلة من أجل التلقيح.

الشلك 37
توقعات وتوصيات الشباب

ما يه احتياجاتك لتحقيق
أحالمك/مطوحاتك/مشاريعك/تطلعاتك ؟

–
–
–
–

مساعدة مالية وبراجم تكوين.
األمن واالستقرار الوظييف.
دمع ومرافقة الشباب.
سيادة القانون وحرية نشاط املواطن.

هل لديك أي توصيات
(عامة أو حمددة) لملساعدة يف
دجم الشابات والشبان يف احلياة املدنية ؟

–
–
–
–

إعطاء الفرص للشباب وجعلهم فئة وساطة يف مجيع املجاالت.
اسرتجاع الثقة بني الشباب واملؤسسات وتجشيع املشاركة املدنية والسياسية.
خلق فضاءات تشاركية للرجال والنساء لملشاركة عىل املستوى احمليل والوطين.
تكوين ودمع وتوعية الشباب.

اإلدماجية باملعىن الواسع (انظر الشلك  .)36ال ميكن النظر إىل
الشباب فقط انطالقًا من إشاكليات ،موضوعية بالتأكيد ،ولكن
ُيعاد إصدارها باسمترار حتت نفس األمناط.

إن السياسات العمومية جتاه الشباب حارضة للغاية يف اجلزائر،
ولكهنا عرضة لالنتقادات مع ذلك :إحدى االنتقادات هيلكية بسبب
االنقطاع ونقص التنسيق بني خمتلف القطاعات (التعلمي والصحة
والتوظيف والرتفيه والثقافة) (.)Meraihi 2009

ميكن وجيب أن تؤخذ هذه الفئة يف االعتبارً ،
أوال مكؤرش عىل
أوجه القصور اليت تعاين مهنا املجمتعات من حيث اهليالك
والوظائف االجمتاعية .وثان ًيا ،قد يكون من املناسب جدًا التفكري
ً
حلوال للتحديات
فهيا كفئة نشطة ،أو كقوة تقدمية محتل مضهنا
والقضايا الوطنية والعاملية املستقبلية (االقتصادية ،الصحية،
املناخية ،إخل.).

ويربز النقد اآلخر يف صيغة ظرفية ،حيث ال ُتطرح مشلكة
الشباب يف األساس كفئة تشلك وتؤسس للتحوالت الكربى
يف املجمتع ،ولكن ترى نفهسا ُتعا َمل عىل اهلامش أثناء ظهور
الخسط (الرصاعات االجمتاعية) ،أو أزمات اهلجرة (ظاهرة
احلراقة) (.)Medjahdi,Kebbati 2012
تظهر أزمة الثقة واحضة بني الشباب واحلاكم ،وهو ما يفرسه
املوقف األبوي جتاه هذا الشباب الذي يبحث عن التحرر والمتكني
وتعمل احلرية .تشلك هذه األخرية املفتاح األسايس للدميقراطية
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 3.4توصيات
السلطات العمومية
–

الرشوع يف حوار وطين أفيق وشفاف مع
الشباب من أجل االسمتاع إلهيم ودراسة
احتياجاهتم وتوقعاهتم .ميكن القيام بذلك
عن طريق تفعيل اهليالك املوضوعة من قبل
ً
أيضا من خالل إنشاء
هلذا الغرض ،ولكن
ً
متثيل حقيق ًيا
آليات مشاركة جديدة تضمن
وصاد ًقا للشباب عىل تنوعهم.

–

مبا أن الشباب أرسع يف الترصف يف
بيئهتم املبارشة وبشأن القضايا اليت
هتمهم ،يتعني تجشيع السلطات احمللية عىل
إرشاك الشباب يف حياة أحياهئم وداخل
حميطهم .توجد بعض املواضيع اجلديدة
صفوف الشباب وتعبهئم بشلك خاص ،مثل
البيئة والعناية هبا.

–

جتسيد اإلصالحات القوانني واالسرتاتيجيات
الوطنية املتعلقة بالشباب من خالل تفضيل
«  ،» Quick-winsأي تدابري ذات نتاجئ
رسيعة ومملوسة ،من أجل إعادة األمل للشباب
واستعادة ثقهتم .جيب ترمجة األحاكم
الدستورية املؤاتية للشباب إىل ترشيعات
وسياسات معومية فعالة.

–

تطوير وجتسيد براجم لتعريف األصغر سنًا
باملشاركة املدنية (األطفال واملراهقني) .ميكن
أن تبدأ هذه الرباجم عىل املستوى احمليل
وأن تأخذ شلك براجم تربوية غري رمسية
اليت تمكل املناجه التعلميية القامئة.

–

وضع إصالح إجراءات متويل مجعيات
وحراكت ومجاعات ومبادرات ومشاريع
الشباب من قبل الدولة واجلهات املاحنة
الدولية ،من خالل إعادة تعديل معلية حتديد
املنمظات املستفيدة ،وتهسيل اإلجراءات وجعل
القواعد املعمول هبا أكرث مرونة .إصالح
القوانني املقيدة للمتويل اخلاريج للجمعيات.
وضع تدابري مهنجية للتعرف عىل مبادرات
ومشاريع الشباب وتعزيزها.

–

توفري مساحات التعبري واالجمتاع حرة
وآمنة للشباب وفضاءات توفر مقرات
للجمعيات والتجمعات.

–

وضع اسرتاتيجية وطنية جتعل من املمكن
بشلك خاص تجشيع مشاركة الشابات/
الفتيات يف احلياة املدنية من خالل اختاذ
تدابري حمددة تتكيف مع قيودهن .البدء
بتعممي الهنج املرايع للنوع االجمتايع.

–

وضع اسرتاتيجية اتصال شفافة بشأن
المتويل املمنوح لملجمتع املدين ونظام
اختيار دميقرايط ملمثيل املجمتع املدين
والشباب الذين يشاركون يف معليات احلوار
الرمسية املوجودة من قبل.

–

الشباب

منمظات املجمتع املدين
–

القيام جبرد ملهاراهتم وكفاءاهتم من أجل
حتديد سبل/جماالت املشاركة املدنية
اليت تتوافق معها عىل أفضل وجه.

–

ً
ُّ ُ
نشطا/ة
تعل كيفية أن تكون مواط ًنا/ة
من خالل حتديد قضية أو أكرث أو
موضوع واحد أو أكرث من املوضوعات
ذات االهمتام الخشيص أو املجمتيع.

–

التعرف أكرث عىل امجلعيات احمللية
املوجودة يف احلي/املنطقة من أجل
االنضامم إىل النسيج امجلعوي احمليل.
قبل االلزتام ،يتعني التعرف عىل اجلهات
الفاعلة يف املجمتع املدين واختيار مصادر
املعلومات بعناية ،مع إعطاء األولوية
لملصادر الرمسية و/أو ذات املصداقية مع
احلذر من املعلومات املضللة.

–

البدء باملشاركة من خالل أنشطة غري
مقيدة كثريًا وميكن حتقيقها بهسولة.

–

جتريب وسائل/أشاكل خمتلفة من
املشاركة إلجياد أنسب األنشطة دون
فقدان احلافز مع التحيل بالصرب يف
حتقيق النتاجئ املتوقعة.
إعطاء األولوية لملساعدة املتبادلة وروح
التعاون مع اجلهات الفاعلة األخرى يف
املجمتع املدين من أجل مضاعفة نتاجئ
نشاطات التعبئة.
التنظمي لالخنراط بشلك مجايع يف
موازين قوى مع السلطات احمللية و/أو
الوطنية األكرث ترددًا يف إرشاك الشباب
من أجل إمساع صوت الشباب ،من خالل
تفضيل أنشطة التأثري والدعوة وتعبئة
الرأي العام لصاحل قضيته/قضاياه.

–

اعمتاد سياسة الشفافية التامة
والتواصل بشأن األنشطة/اإلجنازات
والمتويل املتحصل هيلع من أجل ترسيخ
الثقة الناشئة لدى الشباب جتاه النسيج
امجلعوي وحتفزيمه عىل املشاركة فيه.

–

الرتكزي عىل مقاربات أقل خنبوية وأكرث
ً
مشوال يف إرشاك الشباب ،من خالل
تقدمي إطار أقل رمسية يعمتد عىل القمي
واملشاريع اليت هلا معىنً ،
بدال من جمرد
االنمتاء إىل منمظات املجمتع املدين.

–

الرتكزي عىل إقامة عالقات وثيقة مع
الشباب ،سواء اكنوا أعضاء أو متطوعني
أو مستفيدين من منمظات املجمتع
املدين ،مع الهسر عىل منحهم أدوا ًرا
قيادية يف املشاريع واألنشطة.

–

تطوير مشاريع تركز عىل املواضيع ذات
األولوية للشباب ،فميا يتعلق باألزمة
االجمتاعية واالقتصادية والصحية والبيئية
والسياسية يف البالد .جيب أن يعمتد
حتديد االحتياجات عىل هنج تشاريك
وجواري .التأكد من أن هذه املشاريع
تؤدي إىل نتاجئ مملوسة ورسيعة.

–

مضاعفة براجم تقوية قدرات الشباب
والرتكزي أكرث عىل أنشطة أخرى غري
األنشطة اخلريية إلبراز تنوع قضايا
وموضوعات نشاط النسيج امجلعوي.

–

–

جيب أن تعمل امجلعيات ً
أيضا عىل تطوير
مهنيهتا حىت تكون قادرة عىل تقدمي أطر
أكرث موثوقية وهيلكية للرتحيب باألعضاء/
املتطوعني واملستفيدين الشباب ،ونقل
خربهتا إلهيم.

–

–

القيام حبمالت توعية وأنشطة معلية
موجهة للصغار وللكبار لتعريفهم بالعمل
امجلعوي والعمل التطويع .ميكن أن
تمشل هذه امحلالت اآلباء ،عىل وجه
اخلصوص لتجشيعهم عىل إرشاك
أطفاهلم يف هذا النوع من النشاطات.

احلرص عىل التواصل عرب الشباكت
–
االجمتاعية ،باعتبارها قنوات االتصال
الرئيسية للشباب ،حول اإلجنازات
احملققة والنتاجئ اليت تصل إلهيا
اجلهات الفاعلة يف املجمتع املدين من
أجل إعالم الشباب وحتفزي مشاركهتم.
		
فتح حوار وتعاون مع املجموعات
–
واحلراكت الشبابية غري الرمسية ،بشلك
مبارش أو من خالل قادة الرأي املقربني
مهنم.
–

الرهان عىل االئتالفات واحتادات
الفاعلني يف املجمتع املدين من أجل
تشكيل وزن حقييق للضغط ليكونوا
فاعلني يف اخليارات والقرارات الوطنية.
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املالحق
ملحق 1

ملحق 3

اإلجراءات العرشة الرئيسية املقرتحة جلعل الشباب
حمرك اجلزائر اجلديدة ()Sharek 2020

اإلجراءات الوقائية عىل املستوى الوطين

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

جويلية

إدراج مشاركة الشباب مضن األولويات الدستورية للدولة.
ختفيض احلد األدىن لسن الرتحش النتخابات املجالس
واهليائت اإلدارية عىل املستويني احمليل والوطين.
إدخال نظام احلصص للشباب لزيادة فرص احلصول
عىل المتثيل يف املجالس املنتخبة.
تشكيل املجلس األعىل للشباب وفق أساليب العمل
القامئة عىل قمي الدميقراطية والشفافية.
تفصيل مشاركة الشباب يف مواد قانون البلديات
املتعلقة بآليات املشاركة.
وضع أحاكم حمددة لتهسيل إنشاء وإدارة نوادي
ومجعيات الشباب.
إضفاء الطابع املؤسسايت عىل املجالس االستشارية
الشبابية كآليات للتشاور احمليل.
إصالح نظام إدارة وتنشيط اهليالك الشبابية.
وضع برناجم تكوين وطين حول املشاركة لفائدة الشباب.
تعزيز قدرات السلطات احمللية من خالل برناجم دمع
وطين إلدماج املكون الشبايب.

 .1التنسيق
ٌّ
ٌ
تنسييق لفريق مكتب منمظة الصحة العاملية
اجمتاع
يعقد
باجلزائر العامصة حول كوفيد  19-أسبوعيا.
 .2التدابري الوقائية عىل املستوى الوطين
اسمترار اإلجراءات اليت قررها الوزير األول يف إطار
تعزيز نظام الوقاية من انتشار فريوس كورونا (كوفيد)19-
وماكحفته .ويه اكلتايل :
–

–

ملحق 2
الوصايا الـ

()Labter 2019

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

18

2020

(منمظة الصحة العاملية

 2020ب)

لملتظاهر السيمل واحلضاري

–

« سأميش بسالم وهدوء.
سوف أترصف كرجل كرمي ومتحرض.
سأحرض املاء واخلل (لتنظيف وجهي يف حالة إطالق
الغاز املسيل للدموع ،مالحظة احملرر).
لن أرد عىل أي استفزاز.
سأعزل البلطجية وسأسملهم للرشطة.
ُ
جحرا.
لن أريم
لن أكرس زجاجًا.
لن أنطق بلكمة بذيئة.
لن أتعرض لألخشاص واملمتلاكت.
سأبتسم للرشيط والدريك.
سأهدي وردة لملرأة.
سأقتسم مايئ مع العطشان.
سأمحي املسنني والنساء واألطفال.
سأميش بعزم.
سأميش كيفام اكن اجلو.
سأكون وريثًا جديرًا للنومفربيني (أول مناضيل استقالل
اجلزائر ،الذين أطلقوا المترد املناهض لالستعامر يف
 1نومفرب )1954
سأنظف الشوارع والساحات بعد امليش.
ً
مثاال.
درسا وسأكون
للعامل الذي يراقبين ،سأعيط
ً
ألنين أعمل أن احلرية تنتظرين يف هناية الطريق
وسرتحب يب وذراعاها مبسوطتان» .

–
–
–

متديد إجراءات احلجر اجلزيئ املزنيل حىت  28جويلية
( 2020من الساعة  8مسا ًء إىل الساعة  5صباح اليوم
التايل) يف  29والية مترضرة (مبا يف ذلك اجلزائر
العامصة والبليدة) مع حظر حركة املرور من وإىل هذه
الواليات (باستثناء نقل العامل والبضائع).
اإلبقاء حىت  28جويلية  2020عىل إجراء تعليق نشاط
النقل احلرضي العام واخلاص لألخشاص خالل
عطالت هناية األسبوع يف  29والية املذكورة أعاله.
يبىق الوالة خمولني باختاذ مجيع التدابري اليت تقتضهيا
الوضعية الصحية للك والية ،بعد موافقة السلطات
املختصة ،السميا إقرار أو تعديل أو تكييف أوقات
احلجر املزنيل اجلزيئ أو اللكي بشلك يسهتدف بلدية
أو عدة بلديات أو بلدات أو أحياء تهشد بؤرا للعدوى.
مكا يبىق الوالة خمولني مبنح تراخيص لملرور ،يف
حالة الرضورة ،أو يف حالة األوضاع االستثنائية.
اسمترار معليات التطهري يف األماكن والساحات
العمومية يف مجيع الواليات.
تكثيف محالت التواصل وتوعية املواطنني عىل مستوى
األحياء بإرشاك مجعيات وجلان األحياء.

 .3إشارات اإلنذار
يبىق الرمق األخرض  3030املخصص لملعلومات واالستجابة
ملخاوف املواطنني والتكفل بإشارات اإلنذار
يف اخلدمة.

كوفيد 19-

 .4البحث وتتبع احلاالت املشتهبة
تعمل وحدة املراقبة اليت ُو ِ
ضعت لالستجابة لـ
عىل تطوير منصة إلكرتونية جديدة للرصد الفعال للحاالت
املشتهبة يف امليدان.

كوفيد19 -

شارك مخس إطارات من وزارة الصحة يف ندوة عرب
اإلنرتنت حول ترصد كوفيد 19 -وتتبع احلاالت املشتهبة،
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نمظها املكتب اإلقليمي ملنمظة الصحة العاملية ألفريقيا يف
 14و 16جويلية  ،2020وشاركت فهيا مجيع دول املنطقة.

–

 .5املختربات
يوجد ثالثون ( )30خمتربا لدهيا حاليا القدرة عىل تأكيد
تخشيص كوفيد 19 -يف اجلزائرُ .يرى يف املتوسط
ربا حتت إرشاف معهد باستور.
اختبار  PCRيوم ًيا يف  30خمت ً

–

2500

يف  10أكتوبر  ،2021أصبحت اجلزائر الدولة اإلفريقية
السادسة عرشة اليت تصل إىل معمل هام وهو التلقيح
الاكمل لنسبة  10%من ساكهنا ضد كوفيد.19-

 .6اللوجستيات
تلقت منمظة الصحة العاملية 16000
تسلميها إىل معهد باستور باجلزائر.

وحدة حتليل جيري

ملحق 4

 .7التكفل باحلاالت

دليل أسئلة احملاورة يف مجموعات الرتكزي

ُيتكفل باحلاالت يف هيالك املستشفيات احملددة من قبل وزارة
الصحة .صدرت تعلميات منذ  13جويلية  2020بتخصيص
 60%من أرسة املستشفيات الستشفاء مرىض كوفيد .+
أكتوبر

2021

(منمظة الصحة العاملية

–
–
–

)2021

قررت احلكومة يف  28سبمترب  2021مبوجب نظام إدارة
األزمة الصحية املرتبطة جباحئة كوفيد: 19-
–

–
–

يطبق إجراء احلجر اجلزيئ املزنيل من الساعة احلادية
عرش ليال ( )23h00إىل غاية الساعة اخلامسة
من صباح اليوم الـموايل ،عىل الواليات الثالثة
والعرشين ( )23اآلتية  :أم البوايق ،باتنة ،جباية،
بشار ،البويرة ،تبسة ،تزيي وزو ،اجلزائر ،جيجل،
سطيف ،سكيكدة ،سيدي بلعباس ،قالـمة ،قسنطينة،
مستغامن ،الـمسيلة ،ورقلة ،وهران ،الوادي ،خنشلة،
سوق أهراس ،النعامة وعني متوشنت.

–

()05h00

ُّ ِ
ً
أيضا اإلجراءات التالية بالنسبة هلذه الواليات
اتذت
–

–
–
–

ساعة عند الصعود إىل الطائرة ويتعني علهيم إجراء
اختبار مستضد عىل نفقهتم اخلاصة عند الوصول.
مكا أعلنت وزارة النقل يوم الثالثاء  12أكتوبر 2021
استئناف الرحالت البحرية األسبوعية لنقل الراكب مع
إسبانيا اعتبا ًرا من  21أكتوبر ومع فرنسا اعتبا ًرا من
 1نومفرب .2021
لكن احلدود الربية بقيت مغلقة.

–
–
–
–

:

متديد اإلجراءات املطبقة عىل األسواق العادية
واألسواق األسبوعية ،واملتعلقة بتعزيز جهاز الرقابة
من طرف املصاحل املختصة بغرض التحقق من مدى
التقيد بتدابري الوقاية وامحلاية ،وتطبيق العقوبات
املقررة مبوجب التنظمي املعمول به ،ضد املخالفني.
ميدد ،عرب اكمل الرتاب الوطين ،إجراء منع لك أنواع
مجتعات األخشاص واالجمتاعات العائلية.
ميدد اإلجراء املتعلق بالحسب الهنايئ لرخصة
ممارسة النشاط بالنسبة لقاعات احلفالت اليت تنهتك
املنع املعمول به.
يرسي إعادة الفتح اجلزيئ للحدود اجلوية منذ  1جوان
 2021لـ  9دول (فرنسا وتونس وإسبانيا وإيطاليا
وأملانيا وتركيا وروسيا واململكة املتحدة واإلمارات
العربية املتحدة) .جيب عىل املسافرين تقدمي اختبار
 RT-PCRكوفيد سليب يرجع تارخيه إىل أقل من 36

–
–
–

التجول/

كيف عشت فرتة أزمة كوفيد/19-احلجر/حظر
مراعاة تدابري الصحة والسالمة ؟
ما رأيك يف اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة من
حيث األزمة واإلدارة واملعلومات والشفافية ...؟
إىل أي مدى أثرت األزمة عىل حياتك اليومية (أو
نشاطاتك يف األوقات العادية) ؟
إىل أي مدى أثرت األزمة عىل حالتك النفسية ؟ (قلق،
خوف ،إخل ).؟
ً
نشطا/ة من قبل يف املجمتع املدين قبل أزمة
هل كنت
كوفيد 19-؟
صف/ي بإجياز املبادرة/النشاطات املنفذة يف فرتة
كوفيد 19-اليت شاركت فهيا ؟ ما التأثري الذي الحظته
يف هناية النشاط ؟
ما الذي دفعك لملشاركة خالل األزمة ؟
هل اكنت هناك رشااكت أو تعاونات مع هيالك الدولة
أو املجمتع املدين ؟ كيف جرت هذه التعاونات ؟
ما يه الصعوبات أو اإلعانات اليت واجههتا أو
حصلت علهيا ؟
هل ال زلت اليوم نشطًا/ة يف املجمتع املدين ؟ إذا مل
تكن كذلك ،مفا السبب ؟
ما يه احتياجاتك اليوم من الدولة ؟ السلطات احمللية ؟
من املجمتع املدين ؟
برأيك ،ما يه احللول لضامن التطوع/املشاركة املدنية
املسمترة واملستدامة للشباب ؟
ما يه الدروس اليت تعملهتا من هذه األزمة (عىل
املستوى الخشيص ،أو عىل مستوى أوسع/أمشل) ؟

ملحق 5
دليل أسئلة حماورة أحصاب املبادرات
–
–
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التجول/

كيف عشت فرتة أزمة كوفيد/19 -احلجر/حظر
مراعاة تدابري الصحة والسالمة ؟
ما رأيك يف اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة من
حيث األزمة واإلدارة واملعلومات والشفافية ...؟
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

إىل أي مدى أثرت األزمة عىل حياتك اليومية (أو
نشاطاتك يف األوقات العادية) ؟
إىل أي مدى أثرت األزمة عىل حالتك النفسية ؟ (قلق،
خوف ،إخل ).؟
ً
نشطا/ة من قبل يف املجمتع املدين قبل أزمة
هل كنت
كوفيد 19-؟
ما الذي شلك نقطة االنطالق لفكرة املبادرة ؟
ما الذي دفعك للبدء يف العمل ؟
كيف جرى تنفيذ املبادرة ؟
ما يه الصعوبات أو اإلعانات اليت واجههتا أو
حصلت علهيا ؟
هل اكن هناك رشااكت أو تعاونات (سلطات حملية،
مجعيات ،مستقلون) ؟
ماذا اكنت نتاجئ أنشطتك ؟ ما يه التغيريات اليت
الحظهتا ؟
ماذا سيكون مستقبل مبادرتمك ؟
ما يه مالحظاتك أو انطباعاتك أو مشاعرك بعد
حتقيق املبادرة ؟
برأيك ما الذي حيفز أو يثبط عزمية الشباب للذهاب
حنو هذا النوع من النشاط ؟
ما يه التدابري اليت ميكن اختاذها لتحقيق/إدامة هذا
النوع من املبادرات ؟

ملحق 6
دليل أسئلة حماورة األخشاص املوارد
–
–
–
–
–
–
–
–

ما الذي حيفز املشاركة (املدنية ،السياسية) للشباب
اجلزائري يف رأيك ؟
ما يه مسات املشاركة لدى الشباب اجلزائري برأيك ؟
هل هناك فروق بني مشاركة الشابات اجلزائريات
ومشاركة الشبان اجلزائريني حسب رأيك ؟
ما يه برأيك معوقات مشاركة الشباب/ات اجلزائري/ات ؟
ما يه األدوار اليت تلعهبا هيالك الدولة واملجمتع
املدين يف هذه املشاركة ؟
ملاذا يبدو أن بعض الشباب يرفض األساليب التقليدية/
الرمسية لملشاركة ؟
برأيك ،ما يه احتياجات الشباب/ات اجلزائري/ات
إلدامة الزتامهم من ناحية وهتيئة الشباب غري امللزتمني
لملشاركة من ناحية أخرى ؟
ما يه توصياتمك لزيادة مشاركة الشباب يف احلياة
العامة ؟
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قامئة االختصارات
AFD

مجعية املستقبل للتمنية

CEPSJ

وحدة االسمتاع والوقاية الصحية للشباب.

CIDDEF

(باتنة).

مركز املعلومات والتوثيق حول حقوق الطفل
واملرأة.

كوفيد19-

مرض فريوس كورونا .2019

مؤرش GHS

مؤرش األمن اليحص العاملي.

GTCI

مؤرش تنافسية املواهب العاملي.

IE

االستخبارات االقتصادية.

ODEJ

ماكتب املنشآت الشبابية.

مجعية

مجعية التوعية والتاكمل والتمنية

SARS2-Cov

متالزمة تنفسية حادة وخمية نامجة عن فريوس
كورونا .2

اليونسكو

منظومة األمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة.

YUV

احتاد الشباب للعمل التطويع.

PEPSJ

نقاط االسمتاع والوقاية للشباب.

SID

(أقبو).
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قامئة االختصارات  /قامئة األشاكل

قامئة األشاكل
الشلك 1

توزيع املستجيبني حسب الواليات

الشلك

23

الدور الذي جيب أن تلعبه الدولة حسب الشباب

الشلك 2

قطاع نشاط املشاركني/ات

الشلك

24

دور منمظات املجمتع املدين

الشلك 3

جنس املشاركني/ات		

الشلك

25

			
دور منمظات التعاون الدويل

الشلك 4

			
املنطقة السكنية

الشلك

26

				
االلزتام قبل األزمة

الشلك 5

		
ورود مجموعة الرتكزي AFD

الشلك

27

			
االخنراط يف هيلك رمسي

الشلك 6

ورود مجموعة الرتكزي  YUVذكور

الشلك

28

			
الواجبات جتاه املجمتع

الشلك 7

ورود مجموعة الرتكزي  YUVإناث

الشلك

29

		
الشعور قرب هناية ذروة اجلاحئة

الشلك 8

ورود مجموعة الرتكزي المجن الثقايف

الشلك

30

		
درجة إفادة لملجمتع

الشلك 9

وضع املستجيبني أثناء األزمة

الشلك

31

		
مالءمة الظروف املعيشية للتطلعات

الشلك 10

ردود فعل املستجيبني األوىل لدى ظهور
كوفيد 19-وتدابري احلجر وحظر التجول

الشلك

32

درجة التفاؤل بشأن املستقبل		

الشلك

33

				
املشاريع املستقبلية

الشلك

34

املشاركة املدنية للشباب قبل اجلاحئة

الشلك

35

الشلك

36

الشلك

37

الشلك 11
الشلك 12

توقعات تطور الوضع اليحص
		
احرتام تدابري الصحة والسالمة مبرور الوقت

الشلك 13

درجة الرضا عن اإلجراءات اليت اختذهتا
احلكومة

الشلك 14

وسائل اإلعالم املستخدمة لالستعالم حول
تطور األزمة

الشلك 15

اإلجنازات اليت حققها الشباب نتيجة احلجر

الشلك 16

تأثري األزمة عىل جوانب خمتلفة من حياة
املستجيبني

الشلك 17

أنواع أمعال التضامن اليت قام هبا الشباب
خالل أزمة كوفيد19-

الشلك 18

تنسيق اإلجراءات اليت مت تنفيذها مع الفاعلني
اآلخرين

الشلك 19

دور الشباب يف أمعال التضامن

الشلك 20

معرفة شباب آخرين من نفس احلي نشطني
أثناء األزمة

الشلك

21

الرؤية ملبادرات التضامن الشبابية األخرى

الشلك

22

تقيمي الشباب حلالة اخلدمات العمومية
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توقعات الشباب من السلطات واملؤسسات
العامة
مثال عىل املبادرات اليت ُن ّفذت خالل أزمة
كوفيد19-
			
توقعات وتوصيات الشباب

طباعة

نبذة عن الباحثات/ين

طباعة

خدجية بوسعيد دكتورة يف عمل االجمتاع احلرضي وباحثة يف ،CREAD
جامعة اجلزائر  .2جماالت حبهثا يه عمل االجمتاع احلرضي ،وعمل
اجمتاع عدم املساواة ،وعمل اجمتاع التمنية وعمل اجمتاع األرسة حيث
تتناول موضوعات البحث التالية  :النوع االجمتايع واهلويات ،واألرسة
واالسهتالك ،والتنقل/احلركة ،والتمنية املستدامة واحلومكة احلرضية.

مؤسسة فريدريش إيربت | مكتب اجلزائر
 21شارع امام الغزايل | املرادية |  16035اجلزائر العامصة

سلمي خراط مستشار مستقل يعمل منذ عام  2012مع اجلهات الفاعلة
الرئيسية يف املجمتع املدين يف تونس واملنطقة واملنمظات غري احلكومية
الدولية وكذلك منمظات التمنية والتعاون الدويل .وهو املؤسس املشارك
والرئيس احلايل لـ « البوصلة » ،ويه منمظة غري حكومية لملنارصة تراقب
املؤسسات السياسية .السيد خراط حاصل عىل درجة املاجستري املهنية يف
إدارة املنمظات والتمنية املستدامة ،وماجستري يف المتويل األصغر ودبلوم
الدراسات املتقدمة يف اقتصاديات الشباكت.

https://algeria.fes.de
لطلب املنشورات :

info@fes-algeria.org

حيظر االستخدام التجاري ملنشورات مؤسسة فريدريش إيربت
( )FESدون إذن كتايب من املؤسسة.

سعيدة مشاط تعمل مكستشارة منذ عام  2019يف مكتب Human Capital
 .Valueشاركت يف عدة بعثات ودراسات وتقيميات خمتلفة مع الفاعلني

الرئيسيني يف املجمتع املدين يف تونس واملنطقة .السيدة مشاط حائزة عىل
هشادة مهندسة عمل األحياء الصنايع ومحتل درجة املاجستري يف تصممي
وتطوير وأداء املنتجات ذات املصادر الزراعية.
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