
:في موضوع محتويات عرض المجتمع المدني
المبادرات المجتمعية لمواجهة جائحة كرونا” 

” الرهانات والتحديات : 



مبادرات المجتمع المدني خالل الجائحة: المحور األول 
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عن طريقالتوعية و التحسيس  بخطورة الفيروس 

تنظيم العديد من اللقاءات و الندوات االفتراضية•

حمالت تحسيسية ميدانية بمختلف أحياء المدينة•

أنشطة ثقافية وترفيهية ورياضية لفائدة األطفال والشباب والنساء•

المساهمة المتميزة للتعليم عن بعد لفئات عريضة من المستفيدين•

)في وضعية إعاقة ألسراالطفالبما فيها دروس محو األمية و كدا الموجهة •
(  االقسام المدمجة و المراكز المختصة 

:في مجال العمل الخيري دعم و التنسيق 

(قفة )توزيع مواد غذائية •
توزيع األدوية •

توزيع األضاحي •

أداء األكرية •

توزيع الكمامات و المعقمات •



مبادرات المجتمع المدني خالل الجائحة: المحور األول 
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–واق األس–المؤسسات التعليمية –األحياء : المساهمة في عمليات التعقيم 

....السيارات 

الرعاية الصحية•

التعلم المدرسي•

التنشيط التربوي•

إعادة اإلدماج باألسر•

ز إيواء الفئات المتشردة من طرف بعض الجمعيات بعدة مراك
:  بالمدينة وتقديم خدمات متعددة من بينها

5
تنظيم حمالت للتبرع بالدم بمشاركة مكثفة للمواطنين 

6
ا تجند مراكز اإلنصات للدعم النفسي لمواجهة التخوف من  جائحة  كرون

(نساء  وأطفال )ومواكبة األشخاص في وضعية هشاشة 



مبادرات المجتمع المدني خالل الجائحة: المحور األول 

كفل تنسيق عن بعد مع المحاكم والشرطة القضائية من قبل  خلية الت7

.بالنساء واألطفال ضحايا العنف

العمل إلى جانب مجالس المقاطعات في عمليات التعقيم 9

ل المصابين العمل إلى جانب األطقم الطبية في المستشفيات المعدة إلستقبا8
.وفق اإلجراءات اإلحترازية الضرورية

حلية الوقوف إلى جانب السلطة ألجل امتثال المواطنين لقرارات السلطات الم10

و الصحية 



خالل المدني االكراهات التي واجهت المجتمع : المحور الثاني 
مبادراته

صعوبة حصول بعض الجمعيات على رخص 

التنقل للمساهمة في مواجهة جائحة كورونا

ضعف االمكانيات البشرية و المادية 

للجمعيات

عدم التنسيق بين الجمعيات  و غياب

موحدةجمعويةبرامج 

ديم عدم اختصاص بعض الجمعيات في تق

بعض الخدمات 

ل عدم التوفر على معطيات اجتماعية  حو

ة الساكنة يصعب من تقديم خدمات ناجع



واقتراحات بدائل : المحور الثالث 
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إحداث لجينة مكونة من اللجن التشاورية  و الجماعة

:لوضع برنامج عمل استعجالي

التحسيس و التنظيم لمواجهة فيروس كورونا •

التكوين حول التعامل مع فيروس كورونا•

تكوين الجمعيات في مجالي التحسيس و التنظيم•

وضع ميثاق أخالقي للجمعيات لمواجهة جائحة كورونا •

إحداث خلية التنسيق خاصة بكورونا في المقاطعات الخمس

جنة اليقظة لجماعة سال لتنفيذ البرنامج اإلستعجالي بتنسيق مع ل

المحلية 

فتح باب االقتراحات حول جائحة كورونا طيلة شهر نونبر 3

ي بالبوابة االلكترونية للجماعة إلغناء البرنامج اإلستعجال



واقتراحات بدائل : المحور الثالث 
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اإلستعجاليالمرافعة المالية لتمويل البرنامج 

ئحة فتح بوابة الجماعة في وجه الجمعيات لنشر أنشطتهم خالل الجا

دعوة الجماعة لدعم المشاريع االجتماعية 6

ينها من حث المصالح الخارجية المعنية لفتح المجال للجمعيات المحلية لتمك7

المساهمة في المبادرات لمواجهة جائحة  كورونا 

8
)  صادية تكثيف الترافع لقضايا الشأن المحلي خصوصا االجتماعية و االقت

(,,,,مواكبة الفئات الهشة 



خـــاتـمـة 

اللجنعبرالمحكمللتنسيقاستراتيجيةوضع

عالالفاألداءمنالمدنيالمجتمعلتمكينالتشاورية

فيالمحتملةاألخطاروجميعكوروناجائحةلمواجهة

المستقبل


