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مــقــدمـــة
هذا الموجز مستمد من دراسة  أعدت على أساس استقصائتين، الواحدة اتجاه البالغين )18 سنة 
وأكثر(، واألخرى اتجاه المراهقين الذين تتراوح اعمارهم ما بين 14 إلى17 سنة، واألهداف العامة 

من هذه الدراسة هي على التوالي �
- تقييم درجة المعرفة ومستوى الدعم المقدم من المجتمع الجزائري إلى قيم المساواة وحقوق 

اإلنسان وبالتحديد بين الرجال والنساء؛
- مقارنة اآلراء، مواقف وسلوكات البالغين و الجيل الصاعد )المراهقين( على نفس األسئلة 
المجتمع  في  والنساء  الرجال  بين  الحقوق  في  المساواة  موضوع  للكبار حول  المطروحة  األساسية 

الجزائري؛
- تقدير بعض الجوانب المتعلقة بحالة الحقوق العاطفية والثقافية للمراهقين )الحق في المشاركة 
في  والحق  الجسدية،  السالمة  في  األولياء،الحق  مع  التواصل  مستوى  األسرية،  القرارات  في 

الترفيه...(
- وأخيرا، لنرى كيف تتطور مستوى االمتثال لقيم المساواة )الجنس( عند البالغين في الفترة ما 

بين عامي 2000 و 2008، من خالل نتائج دراسة أجريت في عام 2000 من قبل 
- المجموعة المغاربية للمساواة 95 1 - على هذا الموضوع نفسه المتعلق بـ �قياس درجة االمتثال 
لقيم المساواة بين الرجال والنساء للسكان البالغين )18 سنة فما فوق( في الجزائر. مجموعة من أسئلة 

و قياسات مشتركة بين هاتين الدراستين )2000 و 2008( سمحت بإجراء هذه المقارنة.
الدراستين )جوان  الذي كان يسود خالل هاتين  الثقافي والسياق السياسي  المناخ االجتماعي 
2008( يختلف بعض الشيء عن ذلك الذي كان سائدا في أواخر التسعينات،و هي الفترة التي أجري 

من خاللها التحقيق من طرف - المجموعة المغاربية للمساواة 95 - خالل سنة 2000. بالفعل، 
من الناحية السياسية، تحسنت األوضاع األمنية في سنة 2005، مع تحسين الظروف المعيشية 

للمواطنين بفعل ارتفاع أسعار النفط.
1. المجموعة المغاربية للمساواة 95 - شنت، بدعم مالي من UNIFEM، دراسة استقصائية في 3 بلدان مغاربية حول درجة 
االمتثال لقيم المساواة في المجتمعات المغاربية. دراسة / دراسة استقصائية أجريت في المغرب عام 1999. إما تلك الخاصة 
  .)CME95 بالجزائر العاصمة  لحساب ECOTECHNICS بالجزائر تمت في سنة 2000 )أنجزت من طرف مكتب الدراسات
ألسباب خارجة عن إرادة األعضاء التونسيين ل CME 95، لم يتم إجراء نفس الدراسة في تونس إال  في سنة 2005. هذه 
الدراسات االستقصائية أجريت في كل بلد على أساس عينات تمثيلية من السكان البالغين من 18  سنة وما فوق. في تونس، 

لم يجرى التحقيق في المناطق الريفية.
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مهمة إصالح قانون الجنسية وقانون األسرة في عام 2005 كان، من حيث المساواة في الحقوق 
بين الرجال والنساء في األمور المتعلقة بالحياة الخاصة واألسرية.

الزواج،  بمواضيع  المتعلقة  المواد  وبعض  جنسيتها،  لطفلها  تعطي  أن  للمرأة  يمكن   اآلن 
و الوالية على األطفال و تطليق المرأة، تم تعديلها بشكل يحقق المزيد من المساواة2.

ثقافيا واجتماعيا، هاته التهدئة السياسية و الثراء المالي المعتبر للدولة، أدى كذلك إلى ظهور 
انتعاش العديد من األنشطة الثقافية واالجتماعية، ليس فقط في العاصمة، ولكن أيضا في أجزاء 
أخرى من البالد، مع إنعاش اإلنتاج الفني واألدبي. هذه التغيرات التي طرأت على على المجتمع 
المدني، يعود سببه إلى نشاط هدا المجتمع المدني نفسه و ليس نشاط السلطة السياسية الذي ال 
يزال مشروعها اإلجمالي في المجالين الثقافي و االجتماعي لمواجهة الطيار المحافظ الذي ينشر و 

يدعم قيمه في المجتمع، محتشما.
ومن الواضح أن الزمن الذي انقضى بين 2000 و 2008 قصير جدا لظهور تغيرات بارزة في 
للظروف  حساسية  أكثر  النظر  وجهات  للتغيير  واضحة  عناصر  بعض  لكن  االجتماعي.  السلوك 

االقتصادية والسياسية من الزمن، تطورت.
استقصائية  دراسات  تحقيق  على  منهجيتنا  ارتكزت  الدراسة،  هذه  أهداف  تحقيق  أجل  من 
للعينات تمثيلية من السكان البالغين 18 سنة أو أكثر والسكان المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 

14 سنة و 17 سنة )طريقة الحصص(.

معظم  استبيانات، حيث  أساس  على  أجريت  كمية  استقصائية  دراسات  هي  الدراسات  هذه 
األسئلة هي أسئلة مغلقة. بعضهم نصف مفتوحة.

ويتضمن االستبيان الموجه للكبار 60 أسئلة، دون حساب األسئلة التي تتعلق بهوية الشخص 
األول )يحتوي على  للمراهقين فهو أخف من  الموجهة  فيما يخص االستبيان  أما  وأسرته.  نفسه 
عدد أقل من األسئلة(، على سبيل المثال، ال يتضمن نفس عدد األسئلة فيما يخص االنتماء لألسر 

المعيشية من تلك األسئلة الواردة في االستبيان الموجه للكبار.
بموافقةِِ CME95، االستبيانات يتقاسمان مجموعة مشتركة من أسئلة االستبيان االستقصائي 
لعام 2000 من أجل قياس التغيرات في النتائج، على األقل لدى البالغين )األن تحقيق عام 2000 

يخص الكبار 18 سنة وما فوق فقط(.
2. يالحظ بصفة جد موجزة أن هذه التعديالت شددت  بشكل ملحوظ شروط تعدد الزوجات،و حذفت عبارة رب األسرة، و 
منحت للمرأة المتزوجة حق الوالية على األطفال في ظروف معينة/خاصة، اعترفت بحق التطليق للمرأة بسبب خالف مستمر 
مع الزوج، وأخيرا سمحت للمرأة أن تعطي جنسيتها لطفلها. لمزيد من التفاصيل، يرجى اإلطالع على دليل تعديالت قانون 

األسرة، الذي أعده ونشره CIDDEF في عام 2007.
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الهيكل الموضوعي لهذه االستبيانات في عام 2008 يمكن تلخيصه كما يلي :
• مجموعة مشتركة من األسئلة حول موضوع قيم المساواة بين الرجل والمرأة، موجهة لكل من 
الكبار و المراهقين الذين تم استبيانهم. هذه المجموعة المشتركة في حد ذاتها أعيد إقحامها في 

استبيان الدراسة االستقصائية التي أجريت في عام 2000 حول نفس الموضوع.
• وهناك جزء محدد من االستبيان بشأن حقوق الطفل )حق المشاركة، والحق في التنمية الثقافية 
والعاطفية التي تشمل االتصاالت بين اآلباء واألبناء، والحق في الترفيه، ومسألة العنف في المدارس 
االستبيان  في  تقدما  أكثر  وهو  المدارس....(.  في  الجنس  اختالط  وقضية  العائلي،  الجو  في  و 

المخصص المراهقين، عن ذلك الموجه للبالغين.
• وأخيرا، الجزء الذي يتناول قضايا لم تعالج في عام 2000، والتي ال تدخل في إطار مسألة 

حقوق الطفل، على غرار القضايا المرتبطة بارتداء »الحجاب« و حقوق الطفل المكفول.
ال يمكن لهذا الملخص أن يتوصل إلى جميع نتائج كل المسائل التي تناولتها هذه الدراسة، 
هذا الملخص يتضمن اختيارات )في بعض األحيان جزافية نوعا ما( بين النتائج المتعلقة بالمواضيع 

األكثر أهمية، وال يمكن أن يدمج جميع التحاليل المعمقة لبعض الظواهر.
وهكذا، هذا الموجز تنظمه ثالث فترات تخضع لمنهجيات تحليل مختلفة �

- الفترة األولى تتمثل في إجراء مقارنة تتركز على موضوع المساواة بين الرجال و النساء. مقارنة 
النتائج بين البالغين والمراهقين على اختيار المواضيع الفرعية التي تعتبر هامة وتمت معالجتها، 
فضال عن ذلك، في عام 2000. منهجية تحليل هذه النتائج ستكون بكل مسألة على حدى )أو عن 

طريق بناء مؤشرات من 2 أو 3 أسئلة تتناول نفس الموضوع الفرعي(. 
- الفترة الثانية هي تلك التي ستوجه إلى منهجية تحليل أكثر شمولية، بهدف تحقيق قدر 
المسائل  مختلف  بين  الجمع  طريق  المساواة، عن  قيم  على  األفراد  من  المقدم  الدعم  مستوى  من 
مصطلح  عليه  سنطلق  ما  وهذا  المساواة.  بإشكالية  المرتبطة  الفرعية  المواضيع  بمختلف  المتعلقة 

سالليم المواقف. 
هذه السالليم تسمح بترتيب األفراد على سلم القيم �أولئك الذين يتواجدون في قمة هذا السلم، 
بين  الحقوق  في  للمساواة  تقبال  و  استعدادا  أكثر  أجوبتهم،  من خالل  يبدون،  الذين  أولئك  أي 
الجنسين. و أولئك الذين يتواجدون في أسفل السلم، أي المعاديين، وأخيرا،أولئك الذين يتبين من 

خالل أجوبتهم، أنهم يوجدون في مركز وسيط فيما يتعلق بتقبلهم لمبدأ هذه المساواة.
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- الفترة الثالثة تعالج فقط موضوع بعض حقوق الطفل إلعطاء لمحة عامة عن حالة التمتع بهذه 
الحقوق، سواء لدى المراهقين أنفسهم، أو لدى أوالد البالغين الذين تم استجوابهم )ردود البالغين(. 
ما  الحقوق سرعان  بهذ  التمتع  فإن مدى  السالفتين ذكرهما،  الفترتين  أن يكون منفصال عن  دون 
الفترة األخيرة، و موقف المراهقين مسألة المساواة بين  يبرز العالقة العالقة التي تنشأ بين هذه 

n.الجنسين
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1. مقارنة بين المواقف واآلراء من البالغين والمراهقين على مفهوم 
حقوق المرأة في القطاعين العام والخاص.

حق العمل للمرأة
في 32000

- بالنسبة للرجال �ثلث الرجال معادي للمرأة العاملة، و ٪38 في عام 2008.
- من بين النساء البالغات �٪18 من النساء معادي للمرأة العاملة، و ٪25 في عام 2008.

1.1. عمل المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية
1.1.1. الحق في العمل للمرأة، بصفة عامة

المراهقون يساندون المرأة العاملة بنسبة تفوق بقليل البالغين :3 مراهقين من أصل 
...10

تمت معالجة هذه المسألة بمطالبة المستجوبين أن يدلوا بموافقتهم أو عدم موافقتهم )موافقة أو 
رفض مشمول بشروط( على االقتراحات الثالثة التالية )تمت صياغتها بصفة منفصلة(.

 االقتراح 1 : »يحق للمرأة أن تعمل خارج المنزل إذا كانت الوحيدة التي تسد حاجيات 
أفراد عائلتها.«

 االقتراح 2 : »في كل األحوال، يحق للمرأة أن تعمل إذا كانت ترغب في ذلك.«
 االقتراح 3 : »للحصول على المال لها و ألطفالها،يحق للمرأة أن تعمل خارج المنزل لتلبية 

احتياجاتها واحتياجات أوالدها.«
لحسن استيعاب مواقف المراهقين والبالغين فيما يخص عمل المرأة، لقد وضعنا مؤشرا يجمع 
بين هذه االقتراحات الثالثة، استنادا إلى األجوبة المقدمة على كل اقتراح. ثم جمعنا الردود عن 
القضايا الثالثة المساندة لعمل المرأة، ثم، و على العكس، ردود األفراد معادية لعمل المرأة )مهما 
كانت هذه القضية(. و في المجموعة األخيرة، نجد األفراد التي كانت ردودهم متفاوتة بين الموافقة 

تارة و الرفض تارة أخرى.
وهذا ما يعطينا إذن 03 مجموعات من األفراد أو المراهقين :

- في القطب األول، نجد األفراد األكثر تقبال لعمل النساء، بصفة أكيدة.
- القطب المعاكس، يتضمن أولئك الذين هم معاديون تماما. 

- تم في الوسط أولئك الذين ليسوا موافقون كليا، و ال معاديون كليا.
3. المجموعة المغاربية للمساواة 95 - »درجة االمتثال لقيم المساواة لدى الجزائريين، UNIFEM ومؤسسة فريدريك إيبيرت، 

الجزائر في يناير 2002.
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النتائج الملخصة تبين ما يلي :
من حصة  أعلى  ليست  المرأة  عمل  يؤيدون  الذين  المراهقين  توقع، إن حصة  خالفا لكل   •
الكبار �هناك ما يقرب 3 من 10 أفراد، سواء لدى البالغين أو المراهقين )الفروقات  التي تقل عن 6 
نقاط ليست معتبرة( النساء والفتيات )المراهقات( هي التي تكون دائما أكثر تقبال من األفراد الذكور 

مهما كانت صفتهم بالغين أو مراهقين منهم.
• لكن مثل هذه المواقف »التي هي أقل نخبة« للمراهقين بالمقارنة مع البالغين، هي ناتجة من 
مواقف األوالد الذين يتخذون مواقفا أكثر تحفظا عن مواقف الفتيات، بالنظر إلى نسبة مجموعة 
األشخاص المعادية لعمل النساء لمرأة العاملة، و هي المواقف التي نجدها عند األوالد، أي 16٪ 
من الفتيات مقابل ٪32 من األوالد... نجد تقريبا نفس عدد المراهقين األوالد يدافعون على هذا 
الموقف في مجموعة البالغين الذكور. في الواقع، إن مواقف المراهقين الذكور تكاد أن تكون مطابقة 

تماما لمواقف الرجال الكبار.
• أما الفتيات المراهقات، فهن يبرزن بصفة أقل عن تلك اللواتي أكبر منهن سنا، موقفا معاديا 
لعمل النساء. )٪16 مقابل ٪25(. ولكن في نفس الوقت، فإنهن ال يظهرن موقفا أكثر دعما من موقف 
النساء األكبر منهن سنا. النسبة هي الثلث في كلتا المجموعتين من السكان اإلناث. في الواقع، 
هاته المراهقات كثيرا ما تلجأ إلى وضعية متوسطة بين القطبين،و هذا يبين إلى أي مدى، يمكن أن 

يؤدي ظرف ما، و / أو توازن القوى في المجتمع، إلى انتقال هؤالء الشباب في أحد القطبين.
الرسم البياني رقم 01 :الجنس األنثى

مواقف المراهقات والنساء البالغات اتجاه عمل النساء

الأشخاص المساندون نوعا ما لعمل النساءالأشخاص المساندون لعمل النساء

المراهقات (بنات) النساء البالغات

الأشخاص المعاديون لعمل النساء
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الرسم البياني رقم 02 :
الجنس الذكر مواقف الذكور من المراهقين والرجال اتجاه عمل النساء

الأشخاص المساندون نوعا ما لعمل النساءالأشخاص المساندون لعمل النساء
الأشخاص المعاديون لعمل النساء

المراهقين (بنين) الرجال البالغين

2.1.1. حق النساء في العمل عندما ينطوي هذا الحق على أحد أفراد األسرة 
من اإلناث أو على الشخص نفسه

كانت  إن  و  عاملة، حتى  بنتهم  تكون  أن  يتمنون  األمهات  نصف  و  اآلباء،  ربع 
متزوجة... 4 رجال عازبين من 10 يوافقون على أن تكون زوجتهم عاملة...

رغم أن هذا الموضوع لم يتم التطرق إليه إال مع الكبار، رأينا أنه من المهم أن نعالجه هنا، نظرا 
للمعنى الذي ينطوي عليه، حتى و إن كانت المقارنة مع المراهقين غير ممكنة.

و هكذا، طلبنا من خالل طرح عدة أسئلة، ما يلي �
• بالنسبة للكبار الدين لديهم بنات، هل يريدون أن تعمل بناتهم بعد زواجهن؛

• بالنسبة للنساء العازبات، هل يردن في العمل بعد زواجهن؛ 
• بالنسبة للذكور العازبين، هل يريدون، بعد زواجهم، أن تعمل زوجاتهم.

النتائج المحصل عليها هي على النحو التالي :
هل يريدون أن تعمل بناتهم، بعد زواجهن ؟ 

صرحوا  السؤال،  هذا  عليهم  طرح  الذين  )األمهات(  النساء  ونصف  )اآلباء(  الرجال  ربع   §
"نعم".
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§ الموقف المرجح للرجال )اآلباء(، أي ٪51، يضعون دائما شروطا لممارسة عمل من طرف 
بناتهم، و من بين هذه الشروط �»إذا سمح لها زوجها«. ٪36 من النساء )األمهات(، يتخذن كذلك 

هذا الموقف.
§ األشخاص المعاديون بصفة مطلقة لعمل بناتهم، تمثل أصغر نسبة وتحتوي على ٪19 من 

الرجال )اآلباء(، و ٪9 من النساء )األمهات(.
§ عندما نقارن بين موقفهم اتجاه عمل بناتهم، و بين موقفهم اتجاه عمل النساء بصفة عامة، 
نجد أن هناك نوعا من االنسجام بين هاذين الموقفين. بالفعل، من بين األشخاص أكثر موافقة لعمل 

النساء بصفة عامة، نجد أن ٪07 منهم مؤيدون كذلك لعمل بناتهم، و ٪2 فقط معاديون لذلك...
إن نسبة األولياء الذين يعارضون عمل بناتهم بعد زواجهن، نجدها أكثر ارتفاعا لدى األشخاص 
األكثر معارضة لعمل النساء. غير أنه تجدر اإلشارة إلى أن ربع األشخاص المعاديون لعمل النساء 

بشكل عام، يرغبون أن تعمل بناتهم بعد زواجهن )دون إبداء أي شرط(.
هل تريد النساء العازبات العمل بعد زواجهن ؟

§ لقد أندهشنا لما رأينا أن آراء األشخاص العازبين،فيما يخص هذا السؤال، ينقسم إلى اثنين. 
نصف السكان يجيب بشكل ال لبس فيه »نعم«، والنصف اآلخر يجيب يرفض أو يضع شروطا. 17٪ 
من الردود تتمثل في الرفض؛ ٪26 من الردود تتمثل في اللواتي يصرحن أنهن يرغبن العمل لكن 
فقط في حالة موافقة أزواجهن على ذلك أو فقط في حالة عدم كفاية دخل الزوج. ٪7 الباقية تتكون 
من النساء العازبات اللواتي تتمسك بأسباب مستمدة من الجو االجتماعي مباشرة، أو بعدم وجود 

تكوين )تعليم كافي( لتبرير رفضهن تبرر بهم رفض أو عدم رغبة في العمل.
§ كما هو عليه بالنسبة لألولياء فيما يتعلق بعمل بناتهم، نالحظ أيضا ثباتة المواقف بالنسبة 
لعمل النساء بصفة عامة، و كذلك بالنسبة لطريقة التي تقتحم بها العازبة مجال النشاط. االنسجام 

يبدو أكثر وضوحا.
٪74 من النساء األكثر موافقة لعمل النساء بصفة عامة، ترغب العمل بعد زواجهن )٪9 منهن ال 
يرغبن في ذلك(. هذه النسبة ال تمثل إال ٪9 فقط عند العازبات المناهضات لعمل النساء بشكل عام.

هل يرغب الرجال العازبون أن تعمل نسائهم بعد زواجهم ؟
في  النساء  اندماج  كفاية  عدم  حول  بتوضيح  كذلك  يأتي  المتزوجين  غير  الرجال  § موقف 
سوق العمل. بالفعل، فإن توقعات النساء العازبات فيما يخص العمل ال تنطبق تماما مع مواقف 

خطيبهن �هناك ما ال يقل عن ٪45 من الرجال غير المتزوجين الدين يرفضون عمل خطيباتهم...
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§ ٪37 من هؤالء العازبون يرغبون أن تعمل زوجاتهم و ٪18 منهم يضعون شروطا على ذلك 
)الوالدة، و عدم كفاية دخل الزوج(.

§ بشكل أكثر انسجاما من غيرهم، ٪70 من العازبين المؤيدين لعمل المرأة بصفة عامة،يودون 
أن تعمل زوجاتهم، و نسبة ٪1 فقط منهم يرفضون ذلك. و نالحظ عكس هذا تماما، بالنسبة للرجال 

العازبين المعاديين لعمل المرأة.

التصويت لصالح امرأة ...
في 2000

- ٪70 من الجزائريين )٪60 من الرجال و ٪81 من النساء( يصرحون أنهم على استعداد 
النتخاب امرأة كرئيسة بلدية. في عام 2008، انخفضت هذه النسبة إلى53٪ )٪38 من الرجال 

و ٪67 من النساء(
- ٪70 منهم كانوا يصرحون بأنهم مستعدون النتخاب امرأة كنائبة )٪61 من الرجال و 
٪80 من النساء(. في عام 2008، تحولت هذه الحصة إلى ٪53 )٪39 من الرجال و ٪68 من 

النساء(
- ٪55 من الجزائريين كانوا يصرحون بأنهم على استعداد النتخاب امرأة في منصب رئيس 
الجمهورية )٪41 من الرجال و ٪69 من النساء(. في عام 2008، تحولت هذه النسبة إلى 36٪ 

)٪24 من الرجال و ٪48 من النساء(

3.1.1. حق النساء في الترشح لالنتخابات

عدد األفراد المدعمين تماما، و عدد األفراد المناهضين، في ترشح المرأة لمناصب 
القرارات السياسية، متعادل، سواء عند البالغين أو لدى المراهقين :نسبة ثلث في 

كل واحدة من الحالتين...
لقد انتهجنا نفس الطريقة السابقة، بوضع مؤشر لقياس مدى دعم األشخاص لمشاركة 

المرأة في الحياة السياسية، حسب ردودهم على األسئلة الثالثة التالية :
 سؤال Q7A :»هل أنتم مستعدون شخصيا للتصويت على امرأة أن تكون رئيسة بلدية؟«

 سؤال Q7B :»و ألن تكون نائبة؟«



15

مركـز اإلعــالم و التـوثيـق لحـقـوق الطفـل و المـرأة

 سؤال Q7C :»و ألن تكون رئيسة )الجمهورية( ؟« 
لقد أسسنا 3 مجموعات �المجوعة األولى تشمل جميع األشخاص الذين قد أجابوا بنعم على 
األسئلة الثالثة. المجموعة الثالثة تشمل أولئك الذين كانت أوجبتهم بـ »ال« على األسئلة الثالثة. 
والمجموعة الوسيطة هي تلك التي تتألف من األشخاص الذين يوافقون على انتخاب امرأة لتولي هدا 

المنصب، و ليس منصبا آخر.
والبالغين، سواء على  المراهقين  السكان  المواقف  بين  النتائج ظهرت تشابها قويا  § معالجة 

المستوى العام وحسب نوع الجنس.
§ وباإلضافة إلى ذلك، على الصعيد العام تتوزع أراء الشريحتين من السكان بالتساوي تقريبا 
على ثالثة مواقف �ما يقارب الثلث. وبعبارة أخرى، هناك نفس النسبة من الجزائريين الذين هم 
على استعداد انتخاب امرأة للمناصب الثالثة السالفة الذكر، والذين يعارضون ذلك كليا، مهما كان 

المنصب، و الجزائريون الذين هم في موقع وسيط. وذلك سواء عند المراهقين أو عند البالغين.
§ النساء والفتيات هن اللواتي يجلبن إلى "األعلى" مواقف الجميع. الرجال ما زالوا أكثر مقاومة. 
وهكذا، ٪48 من الفتيات المراهقات يحتلن القطب األكثر موافقة النتخاب المرأة لشغل هذه المناصب 
السالفة ذكرها، مقابل ٪21 من أمثالهن من الذكور.نفس الشيء نالحظه عند الكبار �٪46 مقابل 23٪.
الجدول رقم 01 :مقارنة بين مواقف المراهقين والبالغين فيما يتعلق بمشاركة 

المرأة في الحياة السياسية

البالغينالمراهقينمؤشر
المجموع النساءالرجالالمجموعبناتبنين

األشخاص المدعمون تماما النتخاب 
امرأة على المناصب �رئيسة 

البلدية، نائبة في البرلمان ورئيسة 
الجمهورية.

21٪48٪34٪23٪46٪34٪

األشخاص المؤيدون النتخاب 
امرأة، على األقل في منصب واحد 

)و ليس كل المناصب( 
26٪30٪28٪25٪28٪26٪

األشخاص المعارضون النتخاب 
٪39٪26٪53٪38٪23٪53امرأة بغض النظر عن المنصب.

٪100٪100٪100٪100٪100٪100المجموع
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2.1. الزواج
1.2.1.  زواج جزائرية مع شخص أجنبي

نصف البالغين والمراهقين يوافقون على هذا الزواج، بشرط أن يكون الزوج مسلما. بينما 2 من 
أصل 10 من المراهقين و 1 من أصل 10 من الكبار يوافقون على مثل هذا الزواج بدون أي شرط.

زواج جزائرية مع أجنبي بدون أي تحفظ ال يحضى إال بموافقة قليلة . نصف البالغين والمراهقين 
ال يرضون بهذا الزواج إال إذا اقترن بشروط ذات طبيعة دينية. في الواقع، المبدأ الذي لقي معارضة، 
أشخاص  بين  المبرم  الزواج  بل  الجنسية،  المختلفين  األشخاص  بين  المبرم  الزواج  في  يتمثل  ال 
ينتميان إلى دينين مختلفين. اعتناق الدين اإلسالمي ال يشكل ليس عقبة حقيقية، نظرا لبساطة 

نسبية فعل االعتناق و أشكال مراقبته.
§ ٪19 من المراهقين، ٪13 من البالغين يعبرون دون أي تحفظ عن اتفاقهم للزواج "المختلط" 

بين امرأة جزائرية و أجنبي.
§ في الشريحتين من السكان )الشباب والكبار( أيضا، وافق النصف منها )نصف 5 من 10( ولكن 
بشروط �أن يكون الزوج مسلما و / أو عربيا. الباقي )الثلث( معادي كليا. صحيح أن المراهقين، 

بفضل موقف البنات، هم أقل معارضة من البالغين.
بالنسبة للجنس :

§ سواء عند الذكور أو اإلناث، )المراهقين والبالغين(، الموقف المتمثل في الرفض أكثر انتشارا 
عن موقف القبول دون تحفظ. الموقف الوسيط )موافقة بشروط( يظم أكبر عدد من الرجال/المراهقين 

والنساء/المراهقات.
§ ولكن كل األشخاص من الجنس المؤنث ال يزالون أكثر انفتاحا من نظرائهن من الذكور. عند 
المراهقات والبالغات، الرفض هو أقل مما هو عليه في عامة الذكور و هو أكثر وضوحا في صفوف 

المراهقين.
§ وهكذا، و باستثناء المعارضة القطعية التي هي اقل انتشارا لدى المراهقين، فإن البالغين و 

المراهقين من نفس الجنس يتخذون نفس الموقف.
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الرسم البياني رقم 03 :المواقف المعبر عنها بالنسبة لزواج جزائرية بأجنبي

السكان البالغين السكان المراهقين

الكل

موافق بشرط أن يكون مسلما و/أو عربي
موافق

غير موافق
الرجال النساء

34%

53%

13%

30%

57%

13%

39%

49%

12%

البنين البنات الكل

موافق بشرط أن يكون مسلما و/أو عربي
موافق

غير موافق

29%

52%

19%

24%

57%

18%

33%

47%

20%

نسبيا  تتوقف  ال  المختلط،  الزواج  إزاء  والبالغين  المراهقين  الجزائريين  مواقف  كانت  § إذا 
أن  بحيث  للجهة،  بالنسبة  يختلف  فاألمر  والريفية(،  الحضرية  المناطق  )بين  المحيط  على 
هذه األخيرة تؤثر على ما يزيد قليال عن محيط اإلقامة، و بشكل خاص. بالفعل، فإن المواقف 
القبائل  منطقة  في  أكثر  تتركز  مشروطة،  الغير  الموافقات  الوقت  نفس  في  و  معارضة   األشد 
على شرط  المشدد  الوسيط  الموقف  المناطق،  بقية  في  بينما  العاصمة.  والجزائر  الوسط،  و شمال 

الدين، هو األكثر سائدا.
§ ارتفاع مستوى التعليم )لدى الكبار( له تأثير قوي على تحديد الموقف الذي يمكن اتخاذه 
إزاء هذه المسألة. لكن و خالفا لما يمكن افتراضه، مستوى التعليم األكثر ارتفاعا ال يؤدي حتما إلى 
مواقف أكثر موافقة و غير مشروطة للزواج المختلط، وإنما يؤدي إلى ظهور اكبر عدد من المواقف 
الوسيطة )ال موافقة و ال معادية(، أي موافقات مقترنة بشروط. في الواقع، الفرو قات  األكثر أهمية 
تم تسجيلها على وجه الخصوص لدى األشخاص الذين لم يتلقون أي تعليم، )األميين(، والذين 

لديهم حد أدنى من التعليم.
§ تأثير التعليم يبرز أكثر لدى المراهقين من خالل تعليم أوليائهم. كلما ازداد مستوى التعليم لدى 
أولياء المراهق، كلما اتخذ هذا المراهق موقفا مساندا للزواج المختلط، بما في ذلك الموافقة الغير 
مشمولة بشروط )٪19 لما يكون لألب مستوى تعليم ابتدائي و متوسط، مقابل ٪29 لما يكون لديه 

مستوى عالي(. هذا ينطبق سواء مع مستوى تعليم األب أو األم.
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الرسم البياني رقم 04 :
مواقف الكبار إزاء الزواج المختلط حسب مستوى التعليم

موافقموافق بشرط أن يكون مسلما و/أو عربي غير موافق
الأميين ابتدائي و متوسط ثانوني و التكوين المهني عالي

تعدد الزوجات

في عام 2000
- ٪51 من الجزائريين )٪41 من الرجال و ٪62 من النساء( كانوا موافقون على إلغاء تعدد 
الزوجات. في عام 2008، نجد تقريبا نفس النسبة اإلجمالية التي كانت سائدة في سنة 2000 
)٪40 من الرجال و ٪55 من النساء(، إال أن ٪10 من المؤيدين يوضحون أن ذلك مسموح به في 

الدين اإلسالمي.
- نجد نفس النسبة من النساء العازبات المستعدات على الزواج في إطار تعدد الزوجات 

)بشروط أو بدون شروط(، أي ما يقارب 20٪.
- نسبة الرجال الذين ال يرغبون في العيش في إطار تعدد الزوجات، ارتفعت قليال في سنة 

2008، عن ما كانت عليه في سنة 2000 )٪63 مقابل 57٪(.

2.2.1. اإلبقاء على تعدد الزوجات أو إلغاؤه ؟
المراهقون فتيات كانوا أو فتيان، هم أكثر مساندين من الكبار إللغاء تعدد الزوجات، 

أي 6 مراهقين على 10، وتقريبا 5 كبار على 10...
§ باحتساب عدد األشخاص الموافقين إللغاء تعدد الزوجات، والذي يضيفون أنه مسموح به 
في الدين، نجد أن نسبة األشخاص الموافقين إللغائها هي ٪57 لدى المراهقين، و ٪47 لدى 

البالغين.
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§ وبصفة قطعية وغير مشمولة بأي تحفظ، إن نصف المراهقين، مقابل ٪38 من البالغين، 
يوافقون على إلغاء تعدد الزوجات.

§ وفي الواقع، و بصفة عامة، و بنسبة أقل لدى المراهقين، فإن مواقف الجزائريين تنقسم 
إلى رأيين بين المؤيدين و المعارضين إللغاء تعدد الزوجات، بغض النظر عن األسباب المستظهر 
بها، و لكن هذا يصح فقط إذا فسرنا على مواقف األشخاص الذين عبروا عن موافقتهم إللغاء 
تعدد الزوجات، لكن بنوع من التردد أو التخوف )»موافق، غير أنه الدين يسمح بذلك(، كأنها 
موقف موافق إللغاء تعدد الزوجات. و في الحالة المخالفة، نجد لدى البالغين، عدد أكبر من 

الجزائرية يعارضون إلغاء تعدد الزوجات )61٪(.
§ الحجة المستمدة من الدين تم استظهارها بوضوح من طرف ٪10 من المراهقين و ٪14 من 
البالغين، لتبرير معارضتهم إللغاء تعدد الزوجات، ولكن هذا ال يعني أن الذين لم يصرحوا بذلك 

بوضوح، أنهم ال يرفضون هذا اإللغاء لنفس السبب.
هذه الحجة الدينية تم التمسك بها )بصفة صريحة( أكثر لدى الرجال عما هو عليه لدى النساء. 
.بالفعل، عندما يحاولن تبرير معارضتهن، فإن النساء و المراهقات يتمسكن بصفة أقل، باألسباب 
الدينية،بل يستظهرن أكثر بأسباب مرتبطة بضرورة اإلنجاب )أي أنهن يوافق تعدد الزوجات عندما 

ال يكون الرجل المتزوج غير قادرا على اإلنجاب(.
حسب الجنس :

§ الفتيان والفتيات المراهقون هم أكثر موافقة إللغاء تعدد الزوجات، عن البالغين من نفس 
الجنس.

§ ولكن اإلناث هن اللواتي تكون دائما أكثر موافقة عن الذكور. الفرق هنا واضح �يفوق 10 
نقاط سواء لدى المراهقين أو لدى البالغين.
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الجدول رقم 02 :آراء حول إلغاء تعدد الزوجات

 Q14/Q25
البالغين المراهقين 

المجموعنساءرجالالمجموعبناتبنين

%38%45%31%50%57%43موافق

%9%10%9%8%9%6موافق غير أنه يسمح به الدين

%48%55%40%57%66%49موافق تماما

%23%18%28%21%15%27غير موافق

%14%9%19%10%6%14غير موافق ألن يسمح به الدين

غير موافق في حلة ما إذا ال تريد 
%15%17%13%11%13%9المرأة الوالدة

%52%45%60%43%34%51عير موافق تماما

%100%100%100%100%100%100المجموع

الزوجات،  تعدد  يخص  فيما  القانون  تعديل  معرفة  مستوى 
و اآلراء حول مضمون هذا التعديل.

من الواضح أن المراهقين أقل علما من البالغين بهذا التعديل، وذلك بسبب صغر سنهم. المقارنة 
في هذه الحالة، ال تكتسي أهمية.

مضمون  بشأن  ورأيهم  الكبار  علم  مستوى  خاصة  هو  الحسبان  في  أخذه  يجب  الذي  الشيء 
هذا التعديل )يمكن فقط اإلشارة إلى أن المراهقين ال يوافقون على مضمونه أكثر ما هو الحال لدى 

البالغين(.
التعديل الذي تم في عام 2005، من دون القضاء على تعدد الزوجات، حول تقليص العمل به، 

بوضع شروط أكثر حدة من تلك التي كانت سائدة في السابق.
وهكذا، بعد مطالبة األشخاص إذا كانوا على دراية بهذا التعديل، وضحنا فيما بعد بشكل واضح 

و بكل بساطة، مضمون هذا التعديل، ثم طلبنا منهم إبداء أرائهم حول مضمون هذا التعديل.
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§ 3 على 10 من البالغين يصرحون أنهم على علم بإجراء هذا التعديل.

§ بعد إحاطتهم علما بمضمون هذا التعديل، ثالثة أرباع من المراهقين، و نفس النسبة لدى 
البالغين، توافق على مضمون التعديل الذي يحد من ممارسة تعدد الزوجات.

§ النساء/الفتيات هن اللواتي يعبرن بقوة عن موافقتهن مقارنة بالرجال، إال أن الرجال واألوالد 
ال زالوا رغم ذلك في الغالب موافقون على هذا التعديل. )حوالي 7 من أصل 10(.

)السن(. الجيل  اختالف  عن  الجنس،  إلى  االنتماء  أكثر  يمليها  المواقف  أخرى،  § ومرة 

عندما يكون الشخص معنيا مباشرة، ما رأيه في تعدد الزوجات؟
المحتمل  اإللغاء  يخص  فيما  األشخاص  طرف  من  عنها  المعبر  اآلراء  كانت  إذا  معرفة  أردنا 
لتعدد الزوجات، تتناسب نوعا ما مع ممارساتهم أو ما يمكن أن يكون ممارستها، لو كانوا مباشرة 

و شخصيا وضعوا في حالة تعدد الزوجات أو أنهم يعيشون هذه الحالة.

جاءت النتائج على النحو التالي :
 المرأة المتزوجة :هل توافق أو ترفض أن يتزوج زوجها بامرأة ثانية، و رأيها حول 

اإللغاء المحتمل لتعدد الزوجات.
§ نذكر أوال أن نصف من النساء المتزوجات يعارض إلغاء تعدد الزوجات. غير أن ٪9 منهن 

فقط يوافقن أن يتزوج أزواجهن بامرأة ثانية، و ٪91 منهن يرفضن ذلك...

 المرأة العازبة :هل تقبل أو ترفض الزواج برجل متزوج بامرأة أخرى، و رأيها حول 
اإللغاء المحتمل لتعدد الزوجات.

النساء  الثالث من  المتحصل عليها، بحيث أنه ال يقل عن نسبة  النتائج  § لقد أندهشنا من 
العازبات، مستعد إلبرام زواج في إطار تعدد الزوجات حتى و إن تضع شروطا، نذكر من أهمها �عقم 
الزوجة األولى؛ تمتع الزوج بإمكانيات مادية كافية. من بين ثالث هاته العازبات، فإن غالبيته 

)٪81( تعارض إلغاء تعدد الزوجات، و ٪20 منه موافقة لهذا اإللغاء.
§ هذه المسألة معقدة حقا، نظرا لمحتواها الديني القوي، و لكونه يمس جانبا اجتماعيا مهما، 
أال و هو موضوع الزواج. ليس من المستغرب أن نجد نوعا من انعدام االنسجام في وجهات النظر 
بشأن هذا الموضوع. وهكذا نجد من بين ٪40 من النساء غير المتزوجات المساندات إللغاء تعدد 
الزوجات، ٪14 منهن مستعدات للزواج في إطار تعدد الزوجات. هذه الحصة ترتفع إلى 38٪ لدى 

اللواتي يعارضن إلغاؤه.
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 الرجال مهما كانت حالتهم الزوجية :هل يقبل أو يرفض الزواج بأكثر من زوجة، 
واآلراء حول اإللغاء المحتمل لتعدد الزوجات.

§ ٪17 فقط من الرجال يوافقون في العيش في إطار تعدد الزوجات )حوالي 2 مليون رجل(، 
وهو ما يقل عن»الطلب« أو»استعداد« النساء العازبات في الزواج في إطار تعدد الزوجات...

§ ومن أصل ٪35 من الرجال المساندين  إللغاء تعدد الزوجات، ٪6 منهم يصرحون أن فكرة 
العيش في إطار تعدد الزوجات ال تحرجهم، مقابل نسبة ٪22 من أولئك الذين يعارضون إلغاؤه.

3.2.1. من الذي يحق له التمتع بالوالية على األطفال، من بين الزوجين؟

المراهقون أكثر من البالغين، يرغبون في والية مشتركة على األطفال :10/7 لدى 
المراهقين، و 10/6 لدى البالغين.

الوالية على األطفال
في عام 2000

- ٪75 من الجزائريين كانوا مساندين لوالية 
الرجال و  األم )٪66 من  و  بين األب  مشتركة 
٪83 من النساء(. في عام 2008، تحولت هذه 
الحصة إلى ٪65 )٪54 من الرجال و ٪75 من 

النساء(.

البالغني  من   64٪ املراهقني،  من   74٪ §
من  األطفال  على  الوالية  متارس  أن  يرغبون 
طرف األب واألم . إنه الرأي السائد سواء لدى 

املراهقني أو البالغني.
البالغني )٪35( يصرح دائما  § لكن ثلث 
أن األب جيب أن يكون الوالي الوحيد، مقابل 

٪26 من املراهقني.

حسب الجنس :
§ مرة أخرى، إن اإلناث، أكثر من نظائرهن من الرجال، هن األكثر استعدادا على عدم استبعاد 

األم من ممارسة هذه الوالية.
ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن المراهقين الذكور )ربما بدافع المودة التي ال تزال تربطهم بقوة 
باألم( أقل عددا من األكبر منهم سنا )الرجال البالغين( في االعتراض على تقاسم الوالية )٪34 مقابل 

ما ال يقل عن ٪46 بالنسبة للرجال...(.
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الجدول رقم 03 :اآلراء المعبر عنها إزاء ممارسة الوالية على األطفال
من طرف األب فقط و من طرف األب و األم سويا

البالغينالمراهقين
المجموعنساءرجالالمجموعبناتبنين

الرأي األول :جيب أن يكون األب 
%35%25%46%26%17%34هو الولي الوحيد على األطفال

الرأي الثاني :تمارس الوالية على 
%64%75%54%74%83%66األطفال من طرف األب واألم معا

%100%100%100%100%100%100المجموع

3.1. الطالق
1.3.1. حق المرأة في التطليق

هاتين  لدى  ولكن  التطليق،  حق  للمرأة  منح  في  أكثر  يتساهلون  البالغين  من  أكثر  المراهقون 
الشريحتين من السكان، فإن العمل و مزاولة الدراسة، ال يعتبران أسبابا جدية للطالق.

في 04 حاالت محددة، طلبنا هل من المعقول أن تطلب المرأة التطليق أم ال.
هذه الحاالت هي �

- يمنع الزوج زوجته من العمل
- يمنع الزوج زوجته من مزاولة دراساتها

الخمور،  لشرب  يتعاطى  ال  األخير  هذا  أن  التدقيق  )مع  بالعنف،  زوجته  يعامل   - الزوج 
و ليس عاطال عن العمل(

§ وإذا كانت ممارسة تعدد الزوجات و ممارسة العنف من جانب الزوج، يعتبران من طرف 
أكثر من النصف )٪61 من المراهقين و ٪64 من البالغين( كأنها أسبابا جدية تسمح للزوجة للمطالبة 

بالتطليق، غير أن المواقف تتشدد أكثر لما يتعلق األمر بمزاولة الدراسات أو العمل.
§ فقط ٪11 من المراهقين، و ٪5 من البالغين يعتقدون أن منع الزوجة من مواصلة دراستها 
والعمل، تشكل أسبابا مقبولة وجيهة لمطالبة المرأة بالتطليق �هذا الموقف يتخذه الجنس اللطيف 

أكثر من الذكور.
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األسباب المشروعة للتطليق
في عام 2000

- ٪78 من الجزائريين يعتبرون أنه ليس من المعقول أن تطلب المرأة التطليق لما يمنعها 
زوجها من العمل، )٪79 من الرجال و ٪77 من النساء(. في عام 2008، ارتفعت هذه الحصة 

إلى ٪89 )٪90 من الرجال و ٪88 من النساء(...
- ٪63 من الجزائريين يعتبرون أنه ليس من المعقول أن تطلب المرأة التطليق لما يمنعها 
زوجها من مزاولة دراساتها . في عام 2008، ارتفعت الحصة إلى ٪82 )٪84 من الرجال و 80٪ 

من النساء(...
- ٪29 من الجزائريين يعتبرون أنه ليس من المعقول أن تطلب المرأة التطليق لما يتزوج 
زوجها بامرأة ثانية. في عام 2008، ارتفعت هذه النسبة إلى ٪34 )٪38 من الرجال و ٪31 من 

النساء(...

§ الذين يتواجدون أكثر في الطليعة، أي أولئك الذين يرون أنه من الطبيعي أن تطالب المرأة 
بالتطليق في الحاالت األربع المذكورة أعاله، هم أقلية �٪9 من المراهقين، و ٪4 من البالغين! 
على العكس من ذلك، هؤالء الذين، مهما كانت الحالة، ال يمنحون للمرأة أي حق في التطليق، هم 

أكثرا عددا لدى البالغين )٪17( عما هو الحال لدى المراهقين )10٪(.
§ سنالحظ أن نسبة النساء البالغات اللواتي يرفضن كل حق في التطليق )في الحاالت األربعة( 
بمرتين عن  يقل عددها  اللواتي  المراهقات  لدى  بذلك  ليس  الحال  و  الرجال.  نسبة  متساوية مع 

نظرائهن من الشبان الذكور، )٪6 مقابل ٪15(، فيما يخص اتخاذ موقفا حاسما كهذا.

الجدول رقم 04 :األسباب التي اعتبرت أنها معقولة* لمطالبة المرأة بالتطليق

من المعقول أن تطلب المرأة التطليق في 
حالة ....

البالغينالمراهقين
المجموع النساءالرجالالمجموعبناتبنين

٪09 ٪09٪10٪17٪21٪14يمنع الزوج لزوجته العمل خارج المنزل

٪16٪18٪14٪25٪30٪19يمنع الزوج زوجته من مزاولة دراستها

الزوج يعتدي على زوجته ضربا )الزوج ال يتعاطى 
٪66٪67٪64٪74٪79٪68لشرب الخمور، و ليس بعاطل عن العمل(

٪63 ٪67٪59٪74٪79٪68الزوج ابرم زواجا آخرا مع امرأة ثانية
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*النسب الواردة في الجدول تعبر عن نسبة األشخاص الذين يعتبرون أنه من المعقول أن تطلب المرأة بالتطليق 
في الحالة المشار إليها في السطر. أما الباقي )أي الفارق بين 100 و النسبة المعنية( تعبر عن نسبة األشخاص الذين 

يرون أن هذا السبب غير معقول.
الرسم البياني رقم 05 :األسباب التي اعتبرت أنها معقولة لمطالبة المرأة بالتطليق

السكان المراهقون السكان البالغون
يمنع الزوج زوجته من مزاولة دراستهايمنع الزوج لزوجته العمل خارج المنزل

الزوج ابرم زواجا آخرا مع إمرأة ثانيةالزوج يضرب زوجته (الزوج لا يتعاطى لشرب الخمور، ولا عاطل عن العمل)

2.3.1. المرأة المطلقة التي تعيد الزواج، و الحضانة على األطفال
المرأة  تحتفظ  أن  يساندون  البالغين،  لدى  النسبة  نفس  تقريبا  و  المراهقين  ثلثا 

المطلقة بهذا الحق بعد إعادة زواجها. اإلناث أكثر إيجابية لذلك من الذكور...
و  البالغين  بين  النظر  وجهات  نفس  لدينا  معا(،  )الجنسان  الشامل،  المستوى  § وعلى 
يجب  أنه  الباقين  الثلثين  يعتبر  بينما  الحضانة،  في  الحق  هذا  يعارض  منهم  المراهقين �ثلث 

المحافظة على هذا الحق بالرغم من أن القانون ينص على خالف ذلك.

حق المرأة الطلقة المعيدة للزواج في الحضانة على األطفال
في عام 2000

الذين   )62٪(  2008 عام  في  و   )64٪(  2000 عام  في  الجزائريين  عدد  نفس  تقريبا  - هناك 
يعتبرون أن المرأة الطليقة التي تعيد الزواج، ال ينبغي أن تفقد حقها في الحضانة على أطفالها 

)نصف الرجال وثلثي النساء، سواء في 2000 أو 2008(.

§ إنها من إحدى الحاالت النادرة التي يختلف فيها المراهقون الشبان، عن الذكور البالغين 
فيما يخص فقدان هذا الحق في الحضانة. يمكن تأويل ذلك، بأثر االرتباط باألم و حبها لها، 

الشيء الذي يجعل من المؤلم أن ينفصل الشاب أو الفتاة من أمه.
§ بينما لدى البالغين، الفارق يبدو أكثر وضوحا �٪75 من النساء يصرحن أن هذا حق في 

الحضانة يجب أن يحتفظ به، مقابل 55 من الرجال.
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الجدول رقم 05 :
حق حضانة األطفال للمرأة المطلقة عندما تعيد الزواج

Q21/Q35
البالغينالمراهقين

المجموعالنساءالرجالالمجموعبناتبنين

٪35٪25٪45٪30٪27٪33يجب أن تفقد حق حضانة األطفال 

٪65٪75٪55٪70٪73٪67ال يجب أن تفقد حق حضانة األطفال

٪100٪100٪100٪100٪100٪100المجموع

4.1. التركة أو تقاسم الميراث بصفة متساوية بين الرجال والنساء
6 مراهقين من 10 و نحو 5 بالغين من 10، يساندون فكرة تقاسم الميراث بصفة 
هن  المراهقات،  األخص  على  و  اإلناث،  ولكن  النساء،  و  الرجاء  بين  متساوية 

اللواتي تكون أكثرة مساندة لهذه الفكرة...
§ الميراث مسألة حساسة للغاية، إنها تثير لدى األشخاص، أكثر من المسال األخرى، القاعدة 
الدينية التي تستبعد كل مساواة في اقتسام اإلرث.و ال يمكن ألحد أن يتجنبها، ألنها مدونة و 
مطبقة حرفيا في القانون المنظم للميراث و الساري المفعول. ومع ذلك، ال يسعنا إال أن نندهش 
أمام حصة األشخاص المستعدين لقبول فكرة تقاسم اإلرث بصفة متساوية، أي ما يقارب النصف 
لدى البالغين، و حوالي ثلثي المراهقين. هذه النسبة المرتفعة نسبيا، يعود سببها أكثر إلى مواقف 
النساء/ الفتيات، عن مواقف الرجال. هذه النسبة توضح بصفة واضحة كيف يمكن لهدف المحافظ 
على المصالح والبحث عن األمن المادي من خالل السعي على ربح المال )بالنسبة للنساء(، أن يعلو 
على االعتبارات الدينية، رغم التأثير التي تكتسيها هذه االعتبارات الدينية في تكوين اآلراء األخرى 

المتعلقة بقيم المساواة بين الرجال و النساء.

إن النتائج التالية معبرة حقا :
لدى  ظهور،  إلى  أدت  التي  للنساء/الفتيات،هي  المواقف  هاته  الشامل،  المستوى  § على 

الجنسين معا، 6 مراهقين من 10 و 5 بالغين من 10، يؤيدون فكرة التساوي في تقاسم الميراث.
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§ اإلناث هن اللواتي ينحزن تماما من خالل تصريح أكثر من نصفهن، )٪58 من النساء و ما ال 
يقل عن ٪76 من المراهقين( عن انضمامهم إلى هذا االقتراح المتمثل في التقاسم المساوي لإلرث 
العائلي بين الرجال و النساء. لدى الذكور، هذا االنضمام انخفض إلى ٪38 لدى الرجال و ٪50 في 

صفوف المراهقين الذكور.

التركة
في عام 2000

- نصف )٪53( الجزائريين )٪36 من الرجال 
و ٪69 من النساء( كانوا مساندين لفكرة التساوي 
في تقاسم اإلرث بين األخوة واألخوات. في عام 
حوالي  لتقارب  الحصة  هذه  انخفضت   ،2008
الثالث، أي ٪28 )و هو الرأي المدافع عليه من 

طرف ٪35 من النساء و ٪20 من الرجال(.

ضمن  تنطوي  أعاله،  المذكورة  § النسب 
اآلراء المساندة، آراء األشخاص المساندة لهذه 
أن  بالتدقيق  ملزمون  بأنهم  الشعور  مع  الفكرة 
هذا التقاسم المساوي للتركة ال يجوزه الشرع. 
ألنه، في وجهة نظرنا، إن اعتبار تقاسم التركة 
بصفة متساوية بأنه " شيء إيجابي"، حتى تم 
التردد، يشكل في  بنوع من  التعبير عن ذلك 
حد ذاته موقفا إيجابيا أكثر عما هو سلبيا، إزاء 

فكرة المساواة في تقاسم الميراث.

الجدول رقم 06 :اقتراح قسمة الميراث بالتساوي بين الرجال و النساء، هل يعد 
ذلك شيئا إيجابيا أو سلبيا ؟

Q24/Q41
البالغينالمراهقين

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور
٪27 ٪33٪20 ٪42٪51٪33شيء إيجابي

٪19٪25٪14٪21٪25٪16شيء إيجابي، ولكن ال يجوزه الشرع

٪46٪58٪34٪63٪76٪49مجموع فرعي شيء إيجابي

٪18٪11٪25٪22٪10٪34شيء سلبي

٪36٪31٪41٪15٪13٪18شيء سلبي، ألنه ال يجوزه الشرع

٪54٪42٪66٪37٪23٪52مجموع فرعي شيء سلبي

٪100٪100٪100٪100٪100٪100المجموع
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الرسم البياني رقم 06 :
الحق في القسمة المتساوية لإلرث بين الرجال و النساء

2. مقارنة بين المواقف واآلراء والممارسات للبالغين المراهقين 
فيما يخص بعض مظاهر الحريات الفردية و ظاهرة العنف.

1.2. المحظورات العائلية و نوعها :

1.1.2. المحظورات العائلية :

هذه المحظورات العائلية، عند بلوغ سن الرشد، تمس أكثر النساء عن الرجال :4 
نساء من 10 و رجل واحد من 10. بينما هذا االختالف في الجنس غير موجود في 

سن المراهقة.
§ بالفعل، 4 نساء من أصل 10 و رجل واحد من 10، يصرحون أنهم تعرضوا على األقل لمنع 
عائلي واحد، في حين أن هذه النسبة تتمثل في 9 من أصل 10، في سن المراهقة، سواء تعلق األمر 

بفتاة أو فتى.
يبدو  مدى  أي  إلى  يكشف  العائلية،  للموانع  بالنسبة  هذا  التمييز«  »عدم  المراهقين،  § لدى 
األولياء أنهم لم يعد يثقون في المحيط الخارجي األقل أمنا واطمئنانا، بل يحث إلى اتخاذ سلوكيات 

جد مدينة. ذلك المحيط الذي عادة يكيف بأنه اقل خطورة لألطفال الذكور.
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الجدول رقم 07 :مدى شيوع الموانع العائلية لدى البالغين والمراهقين

البالغينالمراهقينالمصرح به
الذكوراإلناثالذكوراإلناث

٪87٪61٪7٪7لم يتعرضوا ألي مانع
٪25٪72تعرضوا إلى 1 إلى 3 موانع

٪14٪21تعرضوا إلى 4 موانع أو أكثر
٪100٪100٪100٪100المجموع

2.1.2. طبيعة هذه الموانع :
إن معاشرة الجنس اآلخر لدى المراهقين، حرية التنقل و اللباس لدى البالغين، 
هم الموانع األكثر شيوعا لدى البنات/النساء اللواتي يصرحن أنهن تعرضن لمانع أو 

موانع عائلية...
مراهقات كانت أو بالغات، فإنهن تعرضن تقريبا لنفس طبيعة الموانع. المانع الذي يأتي في 
الدرجة األولى، يتمثل في الحرية الفردية، و على وجه الخصوص، حرية التنقل خارج الفضاء 

الخاص )البيت(.
ولكن لدى المراهقين، وضعهم الخاص كقصر، ومسؤولية األولياء عن أعمالهم، وصغر سنهم، 
كلها أسباب ال تسمح لنا بتحليل، بنفس الطريقة، الموانع المتعلقة بحرية التنقل، التي تعرضوا 

لها. ومع ذلك، سنلفت االنتباه إلى شيوع للموانع المتعلقة بالمحافظة على الفصل بين الجنسين.
هذه الرقابة تمتد على جسم النساء/الفتيات. إن واجب ارتداء »الحجاب« أثير من طرف قبل 
النساء على وجه أقوى، ولكن أيضا من طرف الفتيات التي تتراوح أعمارهن بين 14 إلى 17 سنة 
)حتى و إن كان ذلك اقل شيوعا لدى البالغين(. مراقبة المظاهر زاد حدة مقارنة عما هو الحالي 
الحال في عام 2000. ليس فقط، ارتفعت درجة شيوع هذا المانع، بل عبر عنه في سنة 2008، 
بضرورة ارتداء »الحجاب« للخروج عن البيت. ويضاف إلى ذلك مسألة العمل التي تبقى مانعا ال 

يستهان به. )طبعا، العمل ال يخص هنا إال النساء البالغات(.
 لدى النساء البالغات :

سنذكر بأنه من بين جميع النساء، ٪39 منهن )4 امرأة من أصل 10( كانوا يصرحن أنهن خضعن 
لموانع. سنتطرق فيما يلي، إلى معالجة ما هي الموانع المذكورة أكثر. يمكن للنساء أن تذكر إما 

مانعا واحدا أو عدة موانع.
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بالترتيب التنازلي، تتمثل الموانع المذكورة بصفة شائعة فيما يلي �
§ الخروج بدون أسباب أو دون على أن تكون مصحوبة بأحد أفراد األسرة )ذكر من طرف 8 

نساء من أصل 10(.
§ الخروج بدون ارتداء »الحجاب« )ذكر كذلك من قبل 8 نساء من أصل 10(

§ العمل )ذكر من طرف 5 نساء من أصل 10(
أشخاص  األقارب،لقاء  زيارة  األصدقاء،  الشيوع �معاشرة  درجة  بنفس  المذكورة  § الموانع 

خارج البيت )ذكر أيضا من قبل 5 نساء من أصل 10(
§ مواصلة دراستها أو مزاولة تكوين )ذكره من طرف 3 نساء من أصل 10(

§ الموانع المذكورة بنفس درجة الشيوع للموانع السابقة �الزواج بالشخص الذي تعشقه.
 لدى المراهقين :

نذكر أنه من بين جميع المراهقات، ٪93 منهن )أي 9 مراهقات من أصل 10( صرحن أنهم 
عانوا من موانع. على غرار ما هو الحال لدى البالغين، يمكن لهاته المراهقات أن تذكر مانعا واحدا 

أو عدة موانع.
بالترتيب التنازلي، الموانع األكثر ذكرا من طرف المراهقات، تتمثل في �
§ التحدث مع شاب أو معاشرته )ذكر من طرف 8 مراهقات من أصل 10(.

§ الخروج من البيت دون ارتداء »الحجاب« )ذكر من طرف 4 مراهقات من أصل 10(. بنفس 
درجة الشيوع، لدينا �

§ الخروج بدون أسباب أو الخروج للتجول.
§ ممارسة الرياضة أو غيرها من األنشطة الثقافية )ذكر من طرف 3 مراهقات من أصل 10(

 لدى الرجال والمراهقين :
في عام 2000، أسفر تحليل الموانع أن المحظورات توجه أكثر إلى النساء عما هو عليه بالنسبة 
للرجال. كما أنه أسفر أن الموانع عندما توجد، تمارس من أجل مراقبة حريات التنقل لدى النساء، 
و مظهر الجسم )من خالل كيفية اللباس(، أما لدى الرجال، تمارس هذه الموانع للحد من حريات 

تنقلهم لتجنب المخاطر الشديدة التي قد توجد في المحيط الخارجي.
§ الرجال البالغين، -في غالب األحيان يتعلق األمر بشبان تقل أعمارهم عن 25 سنة- الذين 
صرحوا أنهم تعرضوا لموانع، يشيرون في غالب الحاالت، إلى آفات اجتماعية تريد العائلة إبعادهم 
عنها. يتعلق األمر بصفة عامة، باستهالك المخدرات، والتدخين، والسهرات الليلية )الدخول في 

وقت متأخر في الليل(، »المعاشرات السيئة«. 
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المتعلق  المانع  2000، إن ذكر  الذي أجري في عام  التحقيق  مقارنة مع  أنه  إلى  وتجدر اإلشارة 
بتعاطي المشروبات الكحولية، أكثر شيوعا.

بصفة أكثر تهميشا، نجد رجاال يبدو أنهم يعانون من السيطرة على حياتهم الزوجية أو على 
خيارهم الزوجي، أو على رغبتهم في مغادرة التراب الوطني )الهجرة(.

§ لدى المراهقين )الفتيان(، إن التخوف من اآلفات االجتماعية هو الذي يشكل أكبر الموانع. 
و لعل أن سبب ذلك يعود إلى وجود بيئة أقل أمنا.

غالبا ما يمنع على المراهقين العودة إلى البيت في ساعة متأخرة من الليل، و معاشرة أهل 
السوء، و عدم التدخين، و االبتعاد عن الكحول والمخدرات.

§ هناك نوع أخر من المحظورات الذي يستحق أن نتلفت إليه ألنه يأتي مباشرة في مرتبة خلف 
الموانع السالفة الذكر )4( مراهقين من أصل 10 يذكرونه(. يتعلق األمر »بمنع التحدث مع الفتيات 
أو معاشرتها«. هذا المانع )ولكن للجنس اآلخر( هو كذلك األكثر ذكرا من طرف المراهقات )8 من 

أصل 10(.
2.2. »اختيار« اللباس 

1.2.2. وجهة نظر الجزائريين بالنسبة لللباس الخارجي للنساء
المراهقون هم أكثر تسامحا بقليل عن الكبار :6 مراهقين من أصل 10 و 7 بالغين 
يرتدين  الفتيات  النساء/  كل  أن  الجزائري،  المجتمع  في  يودون   ،10 أصل  من 

الحجاب...
في  اليوم   ...« اآلتي  السؤال  طرح  عليهم  نعيد  منهم،  واحد  كل  مواقف  استيعاب  لحسن  و 
مجتمعنا، هناك فتيات / النساء يرتدين »الحجاب« وغيرها ال. هناك أشخاص يريدون أن يبقي 
الوضع على هذا الحال، والبعض اآلخر يفضل أن يعمم واجب ارتداء »الحجاب« على كل الفتيات/
النساء، و البعض اآلخر يود أن ال واحدة منهن ترتدي الحجاب. ما هو الرأي الذي يناسب أكثر 

وجهة نظرك الشخصية؟« 
§ اإلبقاء على الوضع الحالي، حيث في الواقع عدد النساء اللواتي يرتدين الحجاب أكبر من 
تلك اللواتي ال يرتادونه، ال يبدو أنه يرضي المراهقين و كذا الكبار. إنهم أقل عددا )4 مراهقين من 
أصل 10 و 3 بالغين من أصل 10( أولئك الذين يدافعون على حالة التنوع واالختالف، على حساب 
الحالة الموحدة. بصفة هامشية جدا، أولئك الذين يودون أن ال واحدة من النساء تكون متحجبة، 

يشكلون عددا مهمشا �أقل من ٪5 من شريحة الشبان و البالغين )سواء عند الذكور أو اإلناث(.
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§ وبطبيعة الحال، النساء / الفتيات أقل تعصبا من نظرائهن من الذكور. ومع ذلك، نصفهن 
يدافع على الحجاب ويريد تعميمه على المجتمع كله �أي 5 مراهقات من أصل 10، و 6 نساء من 
أصل 10، مقابل 6 مراهقين ذكور من أصل 10، و 7 رجال من أصل 10. الفارق بين الجنسين موجود 

فعال، ولكنه أقل أهمية مما كان متوقعا.

الجدول رقم 08 :كيف يرغب الجزائريون أن يكون لباس النساء خارج البيت؟
مجتمعنا  في  حاليا  »يوجد   Q56/Q58
فتيات /النساء يرتدين الحجاب، و غيرهن 
هذا  يبقى  أن  يرغبون  أشخاص  هناك  ال. 
اآلخرون  يفضل  بينما  حاله،  على  الوضع 
هناك  و  الحجاب.  يرتدين  النساء  كل  أن 
آخرون يتمنون أن ال واحدة ترتديه. ما هو 

الرأي األقرب لوجهة نظركم؟«

البالغينالمراهقين

المجموعالنساءالرجالالمجموعبناتبنين

٪33٪38٪29٪41٪49٪34أن يبقى الوضع على حاله

٪64٪60٪68٪55٪48٪62كل الفتيات/النساء يرتدين »الحجاب«

ترتدي  النساء  من  واحدة  ال  أن 
٪3٪2٪4٪4٪4٪4»الحجاب«

٪100٪100٪100٪100٪100٪100المجموع

وجهات نظر جد متباينة، حسب المناطق
§ ارتأينا أنه من المفيد أن نقوم باستطراد صغير للتطرق إلى مختلف الفوارق الجهوية الهامة 
بخصوص هذه المسألة. لماذا ؟ ألن هذه الفوارق تبرز ببالغة أن الرؤية المتسامحة و التي لوحظت 
لدى كل شرائح السكان، وبنسبة 3 إلى 4 أشخاص من أصل 10، سواء مراهقين كانوا أو بالغين،يعود 

سببها إلى آراء و مواقف المعبر عنها في منطقة الوسط و خاصة العاصمة، و منطقة القبائل.
§ ونذكر على سبيل المثال النتائج التالية �ثلثي العاصميين و نصف القبائل، يبقون متسامحين 
إزاء هذه المسألة، و هذا سواء لدى البالغين أو لدى المراهقين. أما الرأي المعبر عن الرغبة في أن 
يرتدي كل النساء الحجاب، هو رأي يتقاسمه عدد قليل من األشخاص في حين أن هذا الرأي هو 
الغالب في المناطق األخرى. اآلراء التي تنقسم بصفة متساوية بين الموقفين، تنحصر فقط في منطقتي 

شمال الوسط، و الجنوب الغربي.
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العاصمة،  الجزائر  منطقة  في  المراهقين  من   16٪ يقارب  إلى �ما  اإلشارة  § وأخيرا،تجدر 
و ٪14 من المراهقين منطقة القبائل، يتمنون أن ال ترتدي المرأة الحجاب، نفس النسبة نجدها 
لدى البالغين القبائل )٪14(، و لكن هذه النسبة تقل بكثير لدى البالغين العاصميين )٪3(. إنهما 

المنطقتين الوحيدتين التي تم اإلدالء بهذا الرأي فيهما بصفة معبرة.

الرسم البياني رقم 07 :
أجوبة البالغين :المناطق و الرأي المتسامح إزاء اللباس الخارجي للنساء

الجزائر
العاصمة

منطقة
القبائل

منطقة
الشاوية

الهضاب
العليا
الغربية

الهضاب
العليا
الشرقية

الشمال
الغربي

الجنوب
الغربي

الجنوب
الشرقي

وسط
الشمال

الشمال
الشرقي

68%
56%

51%
44%

29% 25% 25% 22%
13% 12%

الرسم البياني رقم 08 :
أجوبة المراهقين :المناطق و الرأي المتسامح إزاء اللباس الخارجي للنساء

الجزائر
العاصمة

منطقة
القبائل

منطقة
الشاوية

الهضاب
العليا
الغربية

الهضاب
العليا
الشرقية

الشمال
الغربي

الجنوب
الغربي

الجنوب
الشرقي

وسط
الشمال

الشمال
الشرقي
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2.2.2. اللباس الخارجي للجزائريات في الوقت الراهن

8 نساء من أصل 10 و 6 مراهقات من أصل 10 يرتدين »الحجاب« )درجة التزامه 
متفاوت( عندما تخرج من البيت...

الحجاب  من  المستنسخ  أشكاله،  في جميع  »الحجاب  المراهقات  لدى  أو  الكبار  لدى  سواء 
فلسطين،  سوريا،  مصر،  في  الخصوص  وجه  على  )و  العربية،  الشرقية  المجتمعات  في  السائد 
األردن( أصبح الزي المهيمن للنساء في الجزائر. هذا الوضع يتنافى مع الوضع السائد في الستينات 
و السبعينات ومنتصف الثمانينات، حيث كانت النساء إما ترتدي اللباس التقليدي الجزائري بكل 

أنواعه الجهوية، أو غير متحجبة أصال.
§ وإذا حشرنا شريحة اإلناث في النساء اللواتي يتراوح أعمارهن من 18 سنة إلى 49 سنة، فإن 
نسبة النساء اللواتي يرتدين الحجاب، متساوية مع النسبة التي وجدناها لدى كل النساء البالغات 

)أكثر من  18 سنة( أي بمعدل 7 نساء من أصل 10.
§ النساء اللواتي ال يرتدين الحجاب أصبحن أقلية لدى البالغات )أي امرأة واحدة من أصل 
التقليدي بدون  لباسهن  يرتدين  لما يخرجن،  اللواتي،  النساء  النسبة تساوي نسبة  10(، و هذه 
حجاب، أو الحجاب التقليدي للجهة التي يعشن فيها. لدى المراهقات، غياب الحجاب ال يزال 
اللواتي يتراوح سنهن من 14 إلى 17 سنة،  المراهقات  شائعا )4 مراهقات من أصل 10(. ولكن 
اللواتي يرتدين الحجاب )بدرجة التزام متفاوتة(، هن أكثر عددا من المراهقات اللواتي ال يرتدين 

الحجاب أصال.
في  يتمثل  الذي  الحجاب  هو  المراهقات(  لدى  كذا  و  النساء  )لدى  انتشارا  األكثر  § الشكل 
تنورة طويلة، سروال جينز،  وارتداء زي عصري )في غالب األحيان  الرأس فقط بوشاح،  تغطية 
والسراويل، معطف مع تنورة، و فستان الخ...( »الحجاب الملتزم«، و هو شكل من األزياء أكثر 
تقشفا )نوع من الجالبة المغطية لكل الجسم مع وشاح( في أغلب األحيان ترتديه النساء األكبر سنا 
ليحل محل الحجاب التقليدي المغاربي الذي اعتبر بأنه أقل حشمة )كما سنراه الحقا( عن الزي 
الجديد المتبنى. »الشادور« أو »الجلباب« يشكل األقلية، إنه يخص ٪1 لدى المراهقات، و ٪2 من 

البالغات.
§ على غرار وجهات النظر المعبر عنها إزاء مسألة الحجاب، فإن الفوارق الجهوية هامة هنا. 
هناك عدد أقل من الفتيات المراهقات والنساء اللواتي يرتدين الحجاب في منطقة الوسط، الجزائر 

العاصمة و منطقة القبائل، عما هو الحال في المناطق األخرى.
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§ وهكذا، ما ال يقل عن ٪65 من النساء اللواتي ال يرتدين الوشاح )أو »الحجاب«( توجد في 
منطقة القبائل. الباقية، أي حوالي الثلث، منتشر خاصة في الجزائر العاصمة و بدرجة أقل في 

منطقة شمال الوسط.
§ وبصرف النظر عن كون الحجاب التقليدي ال يحمله سوى النساء المسنات، )الحصة األكثر 
ارتفاعا توجد لدى النساء التي يفوق أعمارهن 60 عاما(، تجدر اإلشارة بوجه خاص إلى أن عدم 
ارتداء الحجاب ليس أكثر شيوعا لدى الشابات. بالفعل، ٪18 من النساء البالغات األقل من 29 
عاما، ليسن متحجبات. ٪16 من النساء اللواتي يتراوح أعمارهن بين 29 و 40 سنة، و ٪15 من 
اللواتي التي يتجاوز سنهن 40 عاما...»الحجاب الملتزم )الصارم بدرجة متفاوتة( هو األكثر انتشارا 
لدى النساء المتقدمات في السن )٪26 لدى النساء التي يقل أعمارهن عن 29 سنة، مقابل ٪54 لدى 

النساء اللواتي يتراوح أعمارهن بين 41 و 60 سنة(.

 في أي عمر تبدأ النساء و المراهقات في ارتداء »الحجاب« ؟ 
بجمع كل النساء والمراهقات اللواتي يرتدين »الحجاب« مهما كانت أنواعه، و دون احتساب 

اللواتي يرتدين الحجاب التقليدي، سنتحصل على النتائج التالية �
§ تقريبا كل هاته النساء البالغات ارتدن الحجاب قبل بلوغ سن 30. ثلثهن قمن بارتدائه حتى 

في سن المراهقة. )بين 13 و 17 سنة(
§ بالنسبة للمراهقات، سنالحظ أنه ما ال يقل عن ٪20 من المراهقات المتحجبات، ارتدناه في 

السن ما بين 7 و 12 عاما.

الرسم البياني رقم 09 :اللباس الخارجي للمرأة الجزائرية في الوقت الراهن

اللباس التقليدي المغاربي 
(بوشاح أو بدون وشاح)

وشاح مع تنورة  أو سروال 
    أو فستان

الحجاب الملتزم

بدون أي وشاح

الشادور أو الجلباب

البنات المراهقاتالنساء البالغات
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3.2.2. هل يوجد عامل أو عوامل تؤثر على ارتداء الحجاب من طرف المرأة 
أم ال ؟

إن المنطقة و بدرجة أقل الطبقة، تؤثران بشكل قوي على ارتداء الحجاب، بما في 
ذلك كل أشكاله المتفاوتة الصرامة.

أثر االنتشار :
§ عندما تقيم المرأة أو المراهقة في محيط ريفي، فإنها تكون أكثر استعدادا الرتداء الحجاب 

عن اللواتي يسكنن في المناطق الحضرية �٪84 من النساء و ٪48 من المراهقات يرتدين »الحجاب« 
بغض النظر عن شكله في المناطق الحضرية، مقابل ٪90 و ٪75 في المناطق الريفية. أكثر من ذلك، 
هذا االنتشار يؤثر حتى على الطابع المتفاوت الصرامة للباس �٪44 من النساء و ٪19 من المراهقات 
اللواتي يعيشن في المناطق الريفية يرتدين حجابا ملتزما أو الشادور، مقابل ٪31 من النساء و 8٪ 

من المراهقين في المناطق الحضرية.
أثر الحالة الزوجية :

§ أكبر نسبة النساء اللواتي ال يرتدين »الحجاب« نجدها لدى العازبات، أي بنسبة ٪26 مقابل 
٪5 لدى النساء المتزوجات. حتى و إن نظرنا إلى النساء في نفس شريحة السن و حسب الحالة 
الزوجية، نجد نفس الظاهرة. إن احتمال ارتداء الحجاب يتزايد عند المرأة لما تتزوج. على سبيل 
المثال، لدى النساء التي يتراوح أعمارهن بين 18 و 35 سنة، النسبة من بين النساء المتزوجات هي 

أعلى نسبة من النساء اللواتي يرتدين »الحجاب«، أي 95٪.
أثر التعليم :

§ مستوى التعليم له تأثير قليل على ارتداء أو عدم ارتداء الحجاب، بينما يؤثر أكثر على 
 طبيعة هذا »الحجاب« ملتزم أو ال، كلما كانت النساء أكثر تعليما، كلما ارتدن زيا أقل التزاما، 
و يفضلن وضع الوشاح فقط. وهكذا، أقل من امرأتين على 10، يرتدين الوشاح فقط و 4 نساء من 

اللواتي لهن مستوى التعليم االبتدائي و المتوسط مقابل 6 نساء من مستوى عالي للتعليم.
اللواتي ال يرتدين الحجاب، نجدها لدى النساء ذوي  § يبقى أنه أكبر نسبة من النساء من 
مستوى التعليم العالي، أي ٪23 )٪60 تحمل »وشاح«(. من بين ما تبقى من النساء في مستويات 
تعليم أخرى، فإن نسبة )النساء دون »الحجاب«( هي أقل بكثير )بين 8 و ٪17(. نذكر أن حصة 
النساء اللواتي لهن مستوى تعليم عالي، ال تمثل سوى ٪12 من مجموع اإلناث البالغات من السكان.



37

مركـز اإلعــالم و التـوثيـق لحـقـوق الطفـل و المـرأة

§ لدى المراهقات، إن العالقة بين مستوى تعليم األولياء وارتداء»الحجاب« ثابتة بقوة.
طرف  من  الحجاب  ارتداء  احتمال  قل  كلما  عالي،  تعليم  مستوى  لهم  األولياء  كانوا  كلما 
بناتهم المراهقات. بالفعل، ثلثي المراهقات اللواتي لهن أولياء ذات مستوى تعليم عالي، )أي 
مستوى تعليم ثانوي أو أكثر عند األب واألم( ال يرتدين »الحجاب«، مقابل ثلث المراهقات اللواتي 

أولياؤهن لهم مستوى تعليم متدني )أي مستوى تعليم أقل من المتوسط لدى األب واألم(.

أثر المنطقة :
§ تجدر االشارة إلى ان منطقة اإلقامة تقرر بصفة قوية ارتداء »الحجاب« أو عدم ارتدائه.منطقة 
القبائل هي المنطقة الوحيدة التي يسود فيها ليس فقط الحصة الكبرى للنساء اللواتي ال يرتدين 
الحجاب، و لكن كذلك أكثر من النصف )٪55( من النساء يوجدن في هذه الحالة. في منطقة 
الجزائر العاصمة تتمثل هذه الحصة في ٪19، في شمال الوسط 7٪؛ في الهضاب العليا الغربية 

٪8؛ في المناطق األخرى، هذه الحصة هي أقل من ٪7؛ و تصل ٪0 في الجنوب الشرقي.
§ إن المناطق التي يحتل فيها الحجاب التقليدي مرتبة أكثر أهمية، تتمثل حسب لترتيب 
التنازلي �الشمال الغربي )٪51(، الجنوب الشرقي )٪21(، و الهضاب العليا الغربية )٪21(. في 

المناطق األخرى، نسبة الحجاب التقليدي يقل عن 10٪.
§ لدى المراهقات، تأثير المنطقة له دور أيضا. المراهقات اللواتي ال يرتدين الحجاب، نجدهن 
أكثر في منطقتي القبائل و الجزائر العاصمة.أي على التوالي ٪88 و ٪68. في المناطق األخرى، 

تنخفض هذه الحصة لتتراوح بين ٪30 و ٪45 )مع تواجد ملحوظ للغرب(.

4.2.2. أسباب ارتداء»الحجاب«
تقريبا.... األسباب  لنفس  »الحجاب«  ارتدين  النساء  من  والبالغات  المراهقات 

 أوال، هل ارتدن دائما الحجاب ؟ 
هذا السؤال يخص فقط النساء البالغات. أردنا أن نعرف كيف كان زي النساء )دون اللواتي 
يرتدين الحجاب التقليدي( قبل أن يقررن ارتداء »الحجاب«، بغض النظر عن شكله )وشاح فقط أو 

شكل أكثر التزاما(.
§ ٪75 منهن أكدن أنهن كن يخرجن بدون أي حجاب، و ٪19 يرتدين الحجاب التقليدي أو 

اللباس التقليدي من دون حجاب )4٪(.
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الحالي حل محل  »الحجاب« في شكله  40 عاما،  األكثر من  و  األكبر سنا  النساء  لدى  § و 
ارتدن  سنة،   60 و   41 بين  سنهم  يتراوح  اللواتي  النساء  من   40٪ بالفعل،  التقليدي.  الحجاب 
الحجاب التقليدي، قبل ارتداء»الحجاب« في شكله الحالي. وهذه النسبة ترتفع إلى ٪86 لدى 
اللواتي يفوق سنهن 60 عاما. تقريبا كلهن )٪90( من النساء اللواتي يقل سنهم عن 41 عاما لم يكن 

يرتدين الحجاب على اإلطالق. )ال حجابا تقليديا و ال غير ذلك(.
§ و إلى جانب ذلك، ٪60 من النساء اللواتي يرتدين حاليا الحجاب الملتزم و ٪28 من النساء 

اللواتي يرتدين حاليا الشادور/الجلباب، كن يخرجن دون ارتداء أي شكل من الحجاب.
 أسباب ارتداء »الحجاب«

§ كون »الحجاب« يسمح بالتنقل بأكثر حرية، يشكل السبب األكثر ذكرا، سواء من طرف 
المراهقات أو لدى البالغات.

§ والسبب الثاني المذكور كذلك من قبل كال الفئتين، هو ذلك الذي يدخل في إطار التقليد، و 
هو الرغبة في الدخول تدريجيا في المعيار"أو النموذج �»الن الجميع يرتديه هنا "في الحي والمدينة 

والقرية...«"
§ دائما وفق الترتيب التنازلي، السبب الثالث هو ذلك المستمد من الواجب العائلي، و هو أكثر 

اعتبارا لدى المراهقات عما هو لدى النساء البالغات.
§ تقريبا مع نفس القدر من األهمية �تأثير وسائل اإلعالم، أي مراهقتان / امرأتان من أصل 10( 

في برامج لحث النساء الرتداء »الحجاب«.
تلك  أسباب أخرى غير  أو  آخرا  إثارة سببا  يردن  المراهقات،  من  النساء و 24٪  ثلث  § أن 
السالفة الذكر. من بين هذه األسباب األخرى، األغلبية الساحقة تذكر أسبابا مستمدة من حجج 
دينية و غاليا ما يمليها شعور الرغبة في االنضمام إلى نموذج، االنصياع للقاعدة �التزام ديني،»من 
واجب المرأة أن ترتديه ... »واجب شرعي«، و »الخوف من اهلل«... و الباقي منهن ذكرن أسبابا 
سيتم  مهمشة،  بصفة  و  القرى(.  في  خاصة  )و  التقاليد  أيضا  و  "سترة"،  الزي  أخرى �طبيعة 
الدراسات  مزاولة  على  الموافقة  على  العائلي  المحيط  تأثير  التالية �اإلرهاب،  باألسباب  التمسك 
خاصة الجامعية منها، و أخيرا تأثير بعض المدرسين اللذين أجبرهن أو أقنعهن، في وقت معين، 

على ارتدائه.
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3.2. من المحظور إلى العنف العائلي
1.3.2. مدى شيوع هذا العنف لدى البالغات و المراهقين

 100 أصل  من   26 أي  مرتفع جدا. ربعهم،  المراهقين بشكل  اتجاه  وجود عنف 
ولدى  الماضية...   12 ال  األشهر  في  عائلي  وقع ضحية عنف  أنه  مراهق، صرح 
100، أي في المجموع  7 بالغات من أصل  النسبة بـ  البالغات، تقدر هذه  النساء 

755.000 امرأة ...
 لدى النساء البالغات :

§ من بين 11.670.010 امرأة، 755.803 منهن )ما يقارب ٪7( يصرحن أنهن تعرضن لعنف 
جسدي من طرف إفراد عائلتهن خالل 12 األشهر األخيرة )ما بين جوان 2007 و جوان 2008(.

§ ما يزيد قليال عن نصف هاته النساء )٪53(، تعرضن لعنف مرة واحدة، ٪20 تعرضن للعنف 
مرتين والباقي من النساء )٪27( كن ضحايا عنف جسدي ألكثر من مرتين )دائما في نفس الفترة(.

§ المرة األخيرة التي حدث فيه هذا العنف، غالبا ما كان مرتكبه الزوج )٪38 من الحاالت( 
أو األخ )في ٪24 من الحاالت( واألم في ٪22 من الحاالت واألب في ٪11 من الحاالت.

§ ٪20 من النساء تعرضن لهذا العنف خالل األسبوع األخير الذي سبق يوم حوارنا معهن.

و من جهة أخرى ...
§ إن النساء المعتدى عليهن هن من الغالب نساء شابات )18-34 سنة(. العازبات يتعرضن لهذا 

العنف الجسدي بدرجة اقل عن النساء المتزوجات.
§ ولما تتزوج، السبب األكثر شيوعا للعنف يرجع لمناوشات مع والدة الزوج أو أخته.

البيت  من  بالخروج  المتعلقة  تلك  هي  شيوعا  األكثر  األسباب  عازبات،  كانت  لما   § 
أو معاشرة الرجل.

و  الريف  في  النساء  عدد  نفس  تقريبا  هناك  للعنف،  تعرضن  اللواتي  النساء  بين  من   §
متوسط  تعليم  مستوى  لهن  منهن   )57٪( بقليل  النصف  من  وأكثر  الحضري،  المحيط   في 

أو ثانوي.
§ آراء و مواقف النساء المعتدى عليهن إزاء مسائل حساسة مرتبطة بحالتهن، قل ما تختلف 
أو ال تختلف تماما، مع آراء النساء اللواتي صرحن أنهن لم يتعرضن للعنف )باستثناء مسألة 
تعدد الزوجات حيث أن النساء اللواتي لم يتعرضن للعنف، هن أكثر عددا لدعم اقتراح إلغاء 

تعدد الزوجات.(
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 لدى المراهقين
§ ٪26 من المراهقين بين 14 و 17 سنة )فتيات و فتيان(، أي مراهق من أصل 4 يصرح أنه 
تعرض لعنف جسدي داخل عائلته خالل 12 شهرا األخيرة )جوان 2007 - جوان 2008(، أي ما 

يقارب 000 600 مراهق. مدى شيوع هذا العنف يكاد يكون نفسه لدى الفتيات و الفتيان.
§ األم، وتقريبا بقدر األب،هي الشخص األكثر ذكرا بأنها المتسببة في العنف المصرح به �5 
حاالت من أصل 10 لألب و 4 من أصل 10 لألم. أما شقيق، فهو مرتكب هذا العنف في حالتين 

على 10.
 ،10 من  7 حاالت  من  يقارب  ما  في  األم.  عن  األب  طرف  من  أكثر  مستهدفون  هم  § األبناء 
للبنات �في نصف  يذكرون األب، مقابل حالتين من 10 بالنسبة لألم. والعكس صحيح بالنسبة 
الحاالت، يذكرن األم، و األب في 3 حاالت من أصل 10، و الشقيق في أقل من حالتين على 10.
§ 1 في 5 حاالت عنف وقعت خالل األسبوع األخير قبل المقابلة، وذلك بالنسبة لكل من 

الذكور مقارنة باإلناث.
§ المراهقون الذي لم يعدوا متمدرسون )أو لم يلتحقوا بالمدارس بثاتا(، يتعرضون للعنف بنفس 
الدرجة للمتمدرسين )٪27 مقابل ٪25(. نذكر نتيجة هامة والتي، كما نعلم، قد يكون لها عالقة 
مباشرة أو غير مباشرة مع العنف )وخاصة لدى الفتيان( �ربع المراهقين بين 14 و 17 سنة )25٪( 
الفتيان(. من   54٪ و  الفتيات  من  بينهم �46٪  )من  متمدرسين.  يعدوا  لم  أو  متمدرسين  ليسوا 
§ وهناك عدد أقل نسبيا من حاالت العنف األسري عندما يكون أوليائهم لديهم مستوى تعليم، 
هذه النسبة ترتفع عندما ال يكون لألولياء مستوى تعليم، او لديهم مستوى متدني، أي على التوالي 
٪18 من حاالت العنف لدى المراهقين الذين لهم أولياء ذوي مستوى دراسي عالي نسبيا، مقابل 

٪29 لدى الغير.
§ مرة 1 على 5، يواجه المراهقون حاالت االعتداء الجسدي بين الوالدين و / أو بين األولياء 

واألبناء.

2.3.2. أسباب هذا العنف لدى البالغات و لدى المراهقين

 لدى البالغات 
عندما نسأل النساء حول األسباب التي ضربن من أجلها من طرف أحد أفراد العائلة، نجد أربعة 

04 أسباب ترد تقريبا بنفس درجة الشيوع �
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ü عدم الرجوع في وقت مبكر إلى البيت،
ü الخروج بدون إذن؛

ü معاشرة شاب لما تكون عازبات، 
ü المشاجرات مع أم الزوج أو أخته.

§ جميع النساء تقريبا )٪95( يذكرن سببا وحيدا، بينما الباقي يذكر سببين فقط.

§ ٪10 من النساء المعتدى عليهن يرفضن ذكر السبب أو األسباب.

 لدى المراهقين
األسباب التي ذكرت أكثر، حسب الترتيب التنازلي، تتمثل فما يلي �

ü الخروج من البيت دون إذن من الوالدين )وهذا هو السبب األكثر شيوعا لدى األوالد عما هو 
عليه لدى البنات(

ü النتائج الدراسية السيئة
ü معاشرة بنت أو طفل، حسب جنس الشخص الذي طرح عليه السؤال )هذا السبب ذكر بنفس 

القدر سواء لدى الذكور أو اإلناث(،و بنفس النسبة نجد �
ü المشاجرات بين األخوة واألخوات المؤدية إلى تسليط عقوبة جسدية من طرف أحد الوالدين. 
من بين األسباب األقل ذكرا، نجد �المشاجرات بين الوالدين، المشاجرات في الحي، و الجيران 
)سبب مذكور من طرف الذكور بصفة استثنائية(، والرجوع إلى البيت في ساعات متأخرة، أو في 

أوقات متأخرة عن العادة، إلقاء القبض عليهم و هم يدخنون.



42

معرفة حقوق النساء و األطفال في الجزائر

بجمع كل األسئلة المتعلقة بالمساواة في الحقوق في جميع 
المجاالت المتطرق إليها، مع إعطاء قدر من درجة االنضمام 

إلى قيم المساواة لدى الجزائريين...

3. مستوى االنخراط لقيم المساواة لدى البالغين والمراهقين 
)2008( وتطور مستوى االنخراط هذا بين عامي 2000 و 2008 

)لدى البالغين(

1.3. أين يتواجد البالغين والمراهقين في سلم االنخراط لدى قيم المساواة ؟

1.1.3. مسألة المنهجية :إقامة سلم المواقف.
فيما سبق ذكره، تمكننا من إدراك، من خالل عدة جوانب مأخوذة على حدا، مدى المساواة 
بين الرجال و النساء، اآلراء والمواقف و التصرفات وأحيانا بعض ممارسات بعض الجزائريين من 

الجيل الصاعد )المراهقين 14-17 عاما( و كذا الجيل األكبر سنا.
و لكن لحسن استيعاب الكيفية التي يتخذ بها كال الفئتين موقفهما، إزاء كل هذه قيم المساواة، 
وبالتالي قياس، في مجتمعنا اليوم، درجة االمتثال لمختلف قيم المساواة األساسية، و التي اعتمدناها 
في سنة 2000 و جددناها في 2008، لقد وضعنا سلم المساواة لهذه القيم. وضعناها للتحقيق الموجه 
للكبار و ذلك المخصص للمراهقين. و إلى جانب ذلك، نشير إلى أننا اعتمدنا نفس الطريقة في سنة 

2000 )البالغين 18 فما فوق(. هذا ما يسمح لنا بإجراء مقارنة بين مضمون السلمين.

شخص  كل  تصنيف  أو  ترتيب  في  تتمثل  المواقف(  )سلم  المنهجية  هذه  فإن  ببساطة،  و 
داخل هذا السلم، حسب كل األجوبة التي قدمها على كل األسئلة المطروحة و المتعلقة بإشكالية 
المساواة. إن تحليل هذه األجوبة سيؤدي حينئذ إلى تصنيف هذا الشخص إما في أعلى أو أسفل 
أو في منتصف سلم االنخراط مجموعة األشخاص الذين سيتواجدون في أعلى السلم، تمثل شريحة 
المجتمع المؤيدة لقيم المساواة بين الرجال و النساء. و كلما ننزل في أسفل هذا السلم، كلما نجد 

مجموعات تعبر عن انضمام أقل شدة لهذه القيم.
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كيف تصر فنا في تحقيقينا )لدى البالغين و المراهقين(؟
 التحقيق عند البالغين من العمر 18 سنة أو أكثر :3 

لقد أخذنا 29 أسئلة4، تم تنسيق العديد منها، إلعطاء معنى أكثر لتحليلنا، ألن المؤشرات التي 
وضعناها )16( تقوم بقياس دقيق لدرجة االنخراط لقيم مساواة تلك أو هذه.

المواضيع المختارة المتمثلة في عدة أسئلة، هي كالتالي :
- المساواة في تقاسم الميراث )بين األشقاء( 

- حضانة األطفال في حالة إعادة الزواج من طرف المرأة المطلقة 
- حق النساء في التطليق �الحق في التطليق للمرأة و التساوي في الحق في الطالق للرجال و 

النساء.
- ممارسة الوالية على األطفال

- تعدد الزوجات )في جانبين �الموافقة أو عدم الموافقة على العيش في إطار تعدد الزوجات 
واآلراء حول إمكانية إلغائها(

- إباحة ممارسة العنف من قبل الزوج على زوجته 
- مشاركة النساء في الحياة السياسية.

- عمل النساء بشكل عام.
- المرأة العاملة على وجه الخصوص �عمل األوالد من اإلناث، و عمل الزوجة المستقبلية.

- مفهوم دور الرجال والنساء في المجتمع.
- منع الحمل أو تنظيم األسرة.

- حرية اختيار الزوج المستقبلي أو الزوجة المستقبلية
- اللباس الخارجي للنساء )ارتداء »الحجاب«(.

السلم الذي قمنا بوضعه يندرج من 0 إلى 14. و هكذا، فإن األشخاص الذين يبدون من خالل 
أجوبتهم على مختلف األسئلة/ المواضيع، معارضين لقيم المساواة سيكون لديهم قيما تقارب الصفر، 
وعلى العكس من ذلك، فإن أولئك الذي سيتميزون بمواقف إيجابية أو جد إيجابية سيتقربون من 

القيم األعلى للسلم، أي 14.
4. األسئلة المستعملة )صبر آراء البالغين( هي �

Q1A, Q1B, Q1D, Q1E, Q1F, Q1G, Q2A, Q2B, Q2C, Q4, Q5, Q6, Q7A, Q7B, Q7C, Q15, Q20, Q21,
Q22, Q23, Q24, Q25, Q27, Q28, Q31, Q33, Q35, Q41, Q58. 
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و بعد ذلك، فإننا قمنا بترتيب هؤالء األفراد في 04 أقسام أو فروع من السكان �
إلى قيم  المساواة )مستوى منخفض جدا من االنضمام  لقيم  المناهض  أو  - القسم األقل دعما 

المساواة( بنقاط تتراوح بين 0 إلى 5، من سلمنا؛ 
- األكثر تأييدا لقيم المساواة )أو درجة انضمام قوية لهذه القيم( بنقاط تتراوح بين 11 إلى 14 

من سلمنا،
و قسمان )2( أو فئات فرعية من السكان التي تتميز بمستوى انضمام وسيط �

- »متوسط عالي« )أكثر دعما لهذه القيم نوعا ما(،
و- »متوسط منخفض« )مناهض لهذه القيم نوعا ما(.

النقاط الخاصة بهاذين القسمين على التوالي تتراوح ما بين 5 إلى 7.5 و 7.5 إلى 10.
 التحقيق في المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 سنة :

على غرار البالغين، قمنا بوضع سلم االنضمام لقيم المساواة لدى المراهقين. لقد تم التطرق إلى 
شرح المنهجية فيما سبق، فإننا سنتطرق هنا إلى تطبيق هذه المنهجية فقط .

)ما  مواضيع   14 والمراهقين(،أي  )البالغين  لالستبيانين  المشتركة  المواضيع  كل  باختيار  قمنا 
يناسب 21 سؤال مشترك5(. هذه المواضيع هي �

- حق النساء في العمل
- حق النساء في التطليق

- الزواج المدبر 
- الزواج المختلط 

- ممارسة العنف ضد الزوجات، 
- إلغاء تعدد الزوجات، 

- تعديل النص القانوني المنظم لتعدد الزوجات، 
- ممارسة الوالية على األطفال، 

5. األسئلة التي استعملت لتحديد مختلف المواضيع المذكورة أعاله هي �
Q2A, Q2B, Q2C, Q19A, Q19B, Q19C, Q19D, Q10, Q11, Q12, Q13, Q16, Q17, Q21, Q23, Q56, 
Q3A, Q3B, Q3C, Q9A, Q9B, Q1A, Q1B, Q1D, Q1E, Q1F, Q1G.
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- حضانة األطفال في حالة إعادة الزواج من طرف المرأة المطلقة،
- المساواة في الميراث بين البنات والبنين، 

- ارتداء الحجاب، 
- مشاركة النساء في الحياة السياسية،

- مستوى التعليم المثالي للبنت و البنين،
- مفهوم دور الرجال و النساء في المجتمع.

هذا السلم يندرج كذلك بين 0 و 14. أربعة أقسام أو فروع من من السكان، تم تحديدها بنفس 
الطريقة المعتمدة في التحقيق الذي أجري على الكبار.

ü القسم األقل دعما أو القسم المناهض لقيم المساواة )مستوى االنضمام لدى هذه القيم منخفض 
جدا(، مع نقاط تتراوح ما بين 0 إلى 5 )5 مشمول(؛

ü األقسام األكثر تدعيما لقيم المساواة )أو مستوى االنضمام لهذه القيم مرتفع جدا( مع نقاط 
تفوق )10(؛

 5 بين  ما  بين  ما  تتراوح  نقاط  مع  المساواة،  لقيم  ما  نوعا  المناهضين  المراهقين   ü قسم 
و 7,5 مشمولة(؛

ü قسم المراهقين المدعمين نوعا ما لقيم المساواة، مع نقاط تتراوح ما بين 8 و 10.

2.1.3. نتائج إنشاء سالليم االنضمام إلى قيم المساواة.
بين  للمساواة  سنا،  منهم  األكبر  األشخاص  عن  مناصرة  أكثر  المراهقين  أن  يبدو 
الرجال و النساء. لكن الفروق ضعيفة :هناك تقريبا نفس عدد األشخاص المناصرين 

و المعارضين لقيم المساواة...
§ ومن الالفت جدا أن نرى، في الواقع، أن البالغين ينقسمون تقريبا إلى اثنين فيما يخص 
مسألة المساواة �هناك تقريبا نفس عدد األشخاص الذين يساندون لقيم المساواة، و األشخاص الذين 

هم معارضين نوعا ما، أو معارضين تماما.
§ أكثر من ذلك، نجد في قطبي هذا السلم، نفس النسب، أي هناك نفس عدد الجزائريين 
 ،)10 أصل  )2 جزائريين من  النساء  و  الرجال  بين  المساواة  لقيم  كامل  بانضمام  يتميزون   الذين 

و الذين يعارضون كليا.
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§ بين هذين القطبين حيث يتواجد األغلبية الكبيرة للجزائريين )أي 6 جزائري من أصل 10(، 
بمواقف متغيرة إزاء قيم المساواة هذه. هناك أيضا نفس عدد الجزائريين الذين يتواجدون بالقرب 
من قطب السلم المعبر عن انضمام قوي، و أولئك المتواجدون بالقرب من القطب المعاكس و المناهض 

لهذه القيم )3 جزائريين من أصل 10(.
 § لدى المراهقين، لدينا عدد أكثر بقليل من األشخاص الذين يتواجدون في القطب المؤيد، 
و لكن الفروقات  ال تكتسي أهمية بالغة. بالفعل، إذا كان البالغون ينقسمون إلى قسمين متساويين، 
القسم األول يتمحور في الجانب المؤيد أو بدرجة متوسطة للتأييد، و األخر في الجانب المناهض 
أو المعادي، نفس التقسيم للمراهقين، يعطينا ما يفوق عن النصف، أي ٪59 في الجانب المؤيد أو 

بدرجة متوسطة للتأييد، و ٪41 في الجانب اآلخر )الجانب المناهض أو المعادي(....
§ بينما، سواء لدى البالغين أو المراهقين، الفتيات / النساء هن اللواتي يتواجدن باألغلبية 

في هرم سلم االنضمام. تجدر اإلشارة أنه لدينا تقريبا نفس هيكل السلمين من ناحية الجنس.
§ بالفعل، على المستوى األكثر انضماما، هناك فقط 3/1 األشخاص )بالغين أو مراهقين( من 
النسب  هذه  فإن  انضماما،  األضعف  المستوى  على  الثلثين.  يمثلن  اإلناث  أن  حين  في  الذكور، 

تنقلب، و يصبح الثلثين متكونان من طرف الذكور سواء عند البالغين أو المراهقين.

الجدول رقم 09 :
مقارنة مستويات االنضمام لقيم المساواة، لدى البالغين والمراهقين

مستوى سلم 
االنضمام

مستوى
قوي

مستوى 
متوسط+

مستوى 
متوسط-

مستوى 
ضعيف جدا

مجموع السكان المدعمون 
لقيم المساواة

المدعمون 
نوعا ما لقيم 

المساواة

المناهضون 
نوعا ما لقيم 

المساواة

المناهضون 
تماما لقيم 

المساواة
)المستوى 4()المستوى 3()المستوى 2()المستوى 1(

البالغون
19٪32٪31٪18٪100٪

4 472 9537 656 5707 376 4584 252 68223 758 663

المراهقون
23٪36٪27٪14٪100٪

517 013816 542605 594306 2812 245 431
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الجدول رقم 10 :االنقسام حسب الجنس، لكل مستوى من سلم االنضمام لقيم 
المساواة، لدى البالغين والمراهقين

مستوى سلم االنضمام

مستوى
قوي

مستوى 
متوسط+

مستوى 
متوسط-

مستوى ضعيف 
جدا

المدعمون 
لقيم المساواة

المدعمون 
نوعا ما لقيم 

المساواة

المناهضون 
نوعا ما لقيم 

المساواة

المناهضون 
تماما لقيم 

المساواة
)المستوى 4()المستوى 3()المستوى 2()المستوى 1(

٪30٪40٪57٪72النساءالبالغون

٪70٪60٪43٪28الرجال

٪27٪36٪55٪72البناتالمراهقون

٪73٪64٪45٪28البنون

لقيم  االنضمام  مستوى  انخفاض  أو  2008 :ارتفاع  و   2000 2.3.. بين 
المساواة )لدى البالغين( ؟

المجموعة المتضمنة لآلراء المساندة لقيم المساواة تبدو أنها انخفضت بين عامي 
كانت  المساواة  لقيم  مساندة  األكثر  األشخاص   ،2000 عام  2008 :في  و   2000
تشكل نسبة ٪27 من مجموع السكان الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة و ما فوق، في عام 

2008، انخفضت هذه النسبة إلى 16٪...
إلجراء مقارنة بين سلمي االنضمام، ارتأينا أن نعتمد على نفس السلم الذي صممناه في سنة 
2000، أي باستعمال نفس المتغيرات التي تم االعتماد عليها سابقا، مع معطيات التحقيق الذي 

أجري في سنة 2008.
في سنة 2000، لقد تم تصميم سلم االنضمام إلى قيم المساواة باستعمال تسع متغيرات متعلقة 
بعمل النساء، قبول النساء في المجال السياسي، الوالية الزوجية، تعدد الزوجات، الوالية على 
األطفال، التطليق، حضانة األطفال من طرف المرأة التي تعيد الزواج، الميراث، و أخيرا العنف. 
انطالقا من التحقيق المجرى في سنة 2008، وضعنا من أجل تلبية حاجيات هذه المقارنة، نفس 
التسعة هذه. )نذكر بأن  المتغيرات  السلم مع حصره كما كان عليه الحال في سنة 2000، على 

األسئلة المتعلقة بهذه المواضيع، هي نفسها الواردة في االستبيانين الخاصين بالتحقيقين(.
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§ المقارنة مع الدراسة / التحقيق لعام 2000 يبدو أنه يظهر أن مجموعة اآلراء المساندة لقيم 
المساواة بين الرجال و النساء في المجتمع الجزائري، قد ضعف، و ذلك لصالح المجموعة المحافظة 

و تلك التي تتمركز في المواقف »الوسط«.
§ في عام 2000، المجموعة الفرعية من السكان األكثر مساندة لقيم المساواة كانت تشكل 27٪ 
من مجموع السكان الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما و ما فوق؛ في سنة 2008، انخفضت هذه النسبة 
لتصبح ٪16. في القطب اآلخر، المجموعة الفرعية من السكان األقل مساندة )المعادية( كانت تشكل 
في سنة 2000 ٪10 من مجموع السكان، في عام 2008، تضاعفت هذه النسبة لتصل إلى 23٪.

§ حسب نوع الجنس، لدينا نفس االنقسام. بمعنى أن النساء هن أكثر إنضماما لقيم المساواة 
عن الرجال، غير أن الجزء األكبر منهن )٪60( ال يتواجد في القطب األكثر مساندا، بل في القطب 

الوسيط، على غرار الرجال.
§ في عام 2000، كان عدد الرجال أكبر ضمن المجموعة الفرعية للسكان األكثر مساندة،أي 
سنة  في  أنه  كما  مرات.  ثالثة  تضاعفت  النسبة  أن  أي   ،2008 عام  في  فقط   7٪ مقابل   ،18٪
في  الحال  هو  عما  المساواة  لقيم  المعاديين  بين  من  النساء  من  أقل  عدد  هناك  كان   ،2000
الرجال. أكثر من  بـأربع مرات بين عامي 2000 و 2008. أي بزيادة  2008، نسبتهن تضاعفت 

الجدول رقم 11 :مقارنة مستويات االنضمام لقيم المساواة :
2000 و 2008

مستوى سلم االنضمام

مستوى ضعيف جدامستوى متوسطمستوى قوي

مجموع السكان المدعمون 
لقيم المساواة

المدعمون 
نوعا ما لقيم 

المساواة

المناهضون تماما 
لقيم المساواة

)المستوى 4()المستوى 2()المستوى 1(

سلم 2000
%10%63%27مجموع

100٪ %16%66%18الرجال

%36النساء
3 735 260

61%
14 500 135

4%
5 523 267

سلم 2008
%23%61%16مجموع

100٪ %33%60%7الرجال

%13%62%23النساء

* الحظ أن هذا السلم مختلف عن المشير إليه في النقطة 2.3. بحيث انها صممت ألغراض المقارنة مع دراسة عام 2000.
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3.3. سلطة تفسير المتغيرات االجتماعية
كما كان عليه الحال في 2000، فإن الجنس، والمنطقة، و مستوى التعليم، يستمرون 
في لعب دور تمييزي في تحديد مستوى االنضمام إلى قيم المساواة :المنطقة أكثر 

من غيرها...
باإلمكانيات  مرتبطة  منهن  البعض  مستقلة،  متغيرات  لعدة  يمكن  كيف  رأينا  لقد  بالفعل، 
المكتسبة و البعض اآلخر مرتبطة باإلمكانيات الموروثة، أن تؤثر بصفة قوية أو قليلة، على مستوى 
االنضمام إلى قيم المساواة. ولكن في عام 2000، كنا نريد أن نعرف إذا كانت هناك متغيرات التي 

تحدد أكثر من غيرها، كون أن الشخص مساند كثيرا أو قليال لقيم المساواة.
لقد اعتمدنا نفس االختبار الذي عمل به في 2000 و هذا إلمكانية إجراء مقارنتة مع الدراسة التي تمت 
في سنة 2008. هذا االختبار، الذي اتخذ بحذر في بعده التفسيري، يعطي تقديرا جيدا فيما يخص 

درجة انضمام الفرد لقيم المساواة.
يتمثل هذا االختبار في قياس أثر المتغير التفسيري، بإجراء ربط بين القيمة القصوى و القيمة 
الواجب  المتغير  مع  التفسيري  المتغير  كيفيات  بربط  نقوم  عندما،  عليها  نتحصل  التي  األدنى، 
 . المساواة  لقيم  مساندة  األكثر  للسكان  الفرعية  المجموعة  لدى  هذا  و  االنضمام(،  )سلم  تفسيره. 
كلما  هكذا  و  االنضمام(.  بسلم  ربطه  )مع  مستقل  متغير  كل  حسب  المحصل  هذ  بحساب  نقوم 
لقيم  لالنضمام  بالنسبة  قوية  اختالفات  عن  األخير  هذا  كشف  كلما  مرتفعا،  المحصل  هذا  كان 
المستقل. المتغير  هذا  طرف  من  المحددة  للسكان  الفرعية  المجموعات  مختلف  بين  المساواة 
و من جهة أخرى، فإن المقارنة بين هذه المحصالت ستمنح للمحصل األكبر السلطة األكثر 

تمييزا للمتغير المستقل المعني.6
§ ما هي نتيجة هذا االختبار في سنة 2000؟

يتبعه  ثم   ،)6 يفوق  )بمحصل  تمييزا  األكثر  المتغير  هي  المنطقة  بأن  أظهر  االختبار  هذا 
الجنس  في  المتمثل  المتغير  ثم   )3 بقيمة  )محصل  التعليم  مستوى  الوراء  إلى  بعيد   من 
و السن. المتغيرات األخرى، كالنشاط،مستوى الدخل، االنتشار ...تأتي بعد المتغيرات السالفة الذكر.
6. مثال :لنأخذ مثال عامل "التعليم" في جدول يتقاطع فيه التعليم  مع سلم االنضمام لدى النساء.إن التعليم هو متغير مستقل.
لما نقوم بربطه بسلم قيم المساواة، نجد في المستوى 1 من السلم، أي من بين المجموعة الفرعية للسكان األكثر مساندة لقيم 
المساواة 37 ٪ من النساء اللواتي لهن مستوى تعليم ثانوي أو جامعي، لهذا في نفس الوقت القيمة األكبر. إن أضعف قيمة 
لدى هذه المجموعة الفرعية من النساء تقدر ب 18 ٪ )مشكلة من األميات(. فنقوم إذن بعالقة بين هاتين القيمتين، أي 37/18 
 والتي تساوي 2. فإننا قد كررنا هذه العملية الحسابية لجميع المتغيرات المستقلة المختبر وقارننا النتائج المحصل عليها 
و نقارن بين النتائج المحصل عليها. إن النتيجة أرفع منها يعني أن العامل أو المتغير المستقلين المختبران هو ذلك الذي تجدر 

أكثر تمييزا، و بعبارة أخرى، هو ذلك  تجدر، أكثر من اآلخرين، كون الشخص ينضم بقوة أو بدرجة أقل لقيم المساوات.
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§ ما هي نتيجة هذا االختبار في عام 2008 )التحقيق لدى البالغين( ؟
ممن بين كل هذه المتغيرات أو العوامل، أربعة منهما تلعب الدور األكثر تمييزا في تكوين 
المواقف، وفي مستوى االنضمام لقيم المساواة بين الرجال و النساء. لدى البالغين، هذه العوامل 

الثالثة وفق الترتيب التنازلي الهام، تتمثل في �
ü في الطليعة �المنطقة )محصل 8,4(.

ü االنتماء إلى الجنس )محصل 2,7(.
ü الحالة بالنسبة للنشاط )محصل 2,5(.

الرجال(. لدى   1,8 مقابل   2,1 بمحصل  النساء  لدى  بقليل  تمييزا  )أكثر  الفرد  تعليم  ü مستوى 
§ على عكس ما الحظناه في سنة 2000، و هو الشيء الذي يلفت انتباهنا بصفة قوية، هو 
أن مستوى تعليم الفرد له تأثير تمييزي ضعيف. بالفعل، في سنة 2000، كانت المنطقة تحتل 
الطليعة، يتبعها مستوى التعليم، ثم السن و الجنس. في سنة 2008، إن االنتماء إلى منطقة معينة، 
و مجرد أن يكون الفرد امرأة، يكفيان لرفع بصفة قوية احتمال االنضمام إلى المجموعة األكثر مساندة 

لقيم المساواة.
أقل،  بدرجة  الجنس،  جانب  إلى  الجهوي،  لالنتماء  األهمية  األكثر  التفسيرية  § القدرة 
ذاته  بالفرد  ارتباطا  اقل  أصبحت  بعوامل  مرهون  المساواة  قيم  إلى  االنضمام  أن  حينئذ   يعني 
و تفاعله مع محيطه، بل مرهون أكثر بظاهرة جماعية )االنتماء إلى المنطقة( أو بمعطيات طبيعة 

)الجنس(، حتى و إن أصبحت هذه المعطيات متفشية في المجتمع.

4. المحيط العاطفي و الثقافي لهؤالء المراهقين الذين عبروا عن مواقفهم
 فيما يخص المساواة بين الحقوق بين الرجال و النساء :

خالفا لما يمكننا أن نعتقده، هذا الجزء ليس مستقال عن النتائج و الخالصات المتعلقة بتطور قيم 
المساواة بين الرجال و النساء في الرأي العام الجزائري. بل هناك، على نحو ما، ارتباط وثيق بين 
هذا و ذاك. بالفعل، إن العالقة بين النمو الثقافي و العاطفي للمراهق )داخل عائلته أو في المدرسة 
حيث يقضي غالبية وقته(، و بين أرائه و مواقفه و سلوكاته إزاء مسألة قيم المساواة بين الجنسين، 

أليست لها أهمية؟ 
النتائج التي سنعرضها في هذا الجزء أسفر عليها كل من التحقيق الذي أجريناه على المراهقين، 
و ذلك الذي أجريناها أيضا على البالغين. ألننا قمنا بطرح أسئلة على هذه اإلشكالية األخيرة، على 
البالغين الذين لهم أوالد. هذه النتائج اسفرت كذلك على عدة خالصات جد هامة، و انطالقا منها 
يمكن فتح مجاالت للتفكير، و خاصة برامج أعمال استعجالية التي يمكن القيام بها اتجاه المراهقين.



51

مركـز اإلعــالم و التـوثيـق لحـقـوق الطفـل و المـرأة

1.4. االتصال بين األولياء واألوالد والحق في المشاركة في القرارات العائلية

جدا، كثيف  واألوالد  األولياء  بين  االتصال  يكون  حيث  »ناشئ«،  نموذج   هناك 
و هذا االتصال يتم تقريبا على درجة المساواة بين مع كل واحد من الوالدين - األم 

واألب - دون تمييز بين األطفال، ذكورا كانوا أو إناث...
العالقات،  ناحية  من  المجتمع،  في  تظهر  بدأت  قد  التغيير  ديناميكية  أن   § يبدو 

أو االتصاالت التي يبنيها األشخاص )األولياء( مع أوالدهم.
النموذج  من مراهقينا، يعيشون في محيط أسري حيث يترك  § هناك أكثر بقليل عن الثلث 
التقليدي لالتصال بين الوالدين وأبنائهم، لنموذج ناشئ حيث يتم االعتراف بمكانة الطفل )المراهق(. 
مع  تساوي  بدرجة  يتم  االتصال  هذا  ذلك،  من  أكثر  كثيف جدا.  الطفل  و  األولياء  بين  االتصال 
الوالدين :األم واألب. في هذا النموذج الناشئ، من المهم أن نالحظ أن الفتيات لم تكن محل تمييز 

مقارنة مع األوالد.
§ طبعا، تواجه هذه الديناميكية الحاالت التي كانت سائدة في الماضي. إن الجديد و الماضي 
المراهقين يستمرون في  أنه يبقى، رغم ذلك، عدد من  يخلقان توترات و معاناة اجتماعية. غير 
االتصال بأمهاتهم فقط، و قليال أو نادرا مع أبائهم. )٪40 منهم(. أما اآلخرون )2 من أصل 10(، 

ومعظمهم من الفتيان، يعيشون دون إمكانية االتصال ال بأمهم و ال بأبيهم.

الرسم البياني رقم 10 :
درجة شيوع الحوارات بين األبناء مع األب و/أو األم

المراهقون الذين يتحاورون «الدائم» 
مع أبائهم و أمهاتهم

المراهقون الذين يتحاورون «الدائم»
بأمهاتهم و «أحيانا» مع أبائهم

المراهقون الذين يتحاورون «الدائم» 
مع أمهاتهم، و «قليلا» أو «نادرا» مع أبائهم

المراهقون الذين يتحاورون «الدائم» مع أبائهم، 
و «بعض الأحيان» «قليلا» أو «نادرا» مع أمهاتم

المراهقون الذين يتحاورون «بعض الأحيان» 
و «قليلا» أو «نادرا» مع الوالدين
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الرسم البياني رقم 11 :
درجة شيوع الحوارات بين البنات مع األب و/أو األم

§ كلما كان مستوى تعليم األبوين مرتفعا، كلما ازداد مستوى االتصال مع األبوين.

§ في الواقع، إن مستوى تعليم )األبوين( يحسن أكثر مستوى االتصال مع األب، عن األم 
)بحيث أن مستوى االتصال مع األم يبقى مرتفعا بغض النظر عن مستوى التعليم(. يمكن ذكر على 
سبيل المثال بعض األرقام التالية �لدى مجموعة المراهقين الذين يتمتع أباؤهم بمستوى تعليم عالي، 
٪11 منهم لهم مستوى اتصال ضعيف معهم، مقابل ٪39 و ٪25 من المراهقين الذين لهم أب أمي 

أو ذو مستوى تعليم إبتدائي.

2.4. النمو الثقافي لألطفال من خالل وسائل الترفيه
خارج المحيط المدرسي، فقط 3 مراهقين من أصل 10 يمارسون نشاطا رياضيا أو 
ثقافيا. آثناء العطل األسبوعية، تقتصر وسائل الترفيه بالنسبة لألغلبية الساحقة، 
في مشاهدة التلفزيون، والدردشة مع األصدقاء في الحي / القرية، أو أداء األعمال 
المنزلية )البنات(...، و من جهة أخرى، ثلثي المراهقين صرحوا أنهم لم يقرأوا 

أي كتاب أو مجلة خالل الـ 12 األشهر األخيرة...
§ و هذا يدخل إلى حد كبير في إطار السياسات المؤسساتية، مثل تنظيم وسائل الترفيه لهؤالء 
المراهقين، تطوير الحياة الثقافية، تشجيع القضاء على فصل الجنسين في المدارس يبدو أنه غائب 

و في كل األحوال غير فعال بالنظر إلى النتائج الجد المعبرة.
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 § بالفعل، 3 مراهقين من أصل 10 يصرحون بأنهم يمارسون نشاطا رياضيا أو ثقافية أو يدويا 
و ذلك خارج المحيط المدرسي. دون أن يكون من المؤكد أن هذا المحيط المدرسي ال يزال يتيح 

الفرص لممارسة مثل األنشطة )لضيق المكان، نقص اإلمكانيات البشرية أو المادية... إلخ(
§ ممارسة الرياضة )خارج المؤسسات المدرسية( في مجموع المراهقين الذين تتراوح أعمارهم 
بين 14-17 عاما، ربع فقط منهم يمارسون الرياضة �الذكور بصفة أكثر من البنات. من بين هذا 
الفتيات.  فقط من  مقابل 10٪  الرياضية،  األنشطة  يمارسون  الذين  األبناء  من  هناك 44٪  الربع، 

ممارسة النشاط الثقافي يبقى أقل من هذه النسب.
الجدول رقم 12 :

ما هو عدد المراهقين المعنيين بممارسة إحدى هاته األنشطة ؟

٪ من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم ممارسة...
بين 14-17 عاما

٪25 من بين ٪10 من الفتيات ممارسة نشاط رياضي
٪9ممارسة نشاط ثقافي

٪6ممارسة نشاط يدوي )الطرز، الخياطة، ...(

الرسم البياني رقم 12 :
من بين المراهقين الذين يمارسون نشاطا واحدا على األقل...

ما هو نوع النشاط الممارس حسب الجنس

البنين البنات البنات و البنين
المراهقون الذين ذكروا نشاطا واحدا رياضيا و ثقافيا و/أو يدوياالمراهقون الذين ذكروا فقط نشاطا رياضيا واحدا

المراهقون الذين ذكروا نشاطا واحدا ثقافيا و/أو يدويا           
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§ خالل أيام الفراغ )نهاية األسبوع(، المراهقون في هذه السن لهم عددا قليال جدا من األشياء 
التي يمكن أن يقوموا بها. غالبا ما يقضون أوقات فراغهم )عندما ال يقومون بأعمالهم المدرسية( في 
مشاهدة التلفزيون و / أو الدردشة مع األصدقاء أو مع الجيران و / أو أداء األعمال المنزلية )البنات(، 
و / أو زيارة األقارب أو حضور الحفالت )األعراس، خطبات، الخ..(. كل وسائل الترفيه هذه, 

مذكورة بمعدل 8 مراهق من أصل 10(.
§ يمكن تقديم بعض التفاصيل �»التلفزيون« ذكرت من طرف ما يفوق ٪90 من الفتيات والفتيان. 
»الدردشة مع األصدقاء في الحي / القرية« ذكرت من قبل ٪94 من الذكور، في حين أن نفس 
النسبة من الفتيات ذكرت »األعمال المنزلية«، »المسجد« ذكر من طرف ٪50 من األبناء و ٪8 من 

البنات.
§ أماكن الثقافة )المراكز الثقافية، النوادي، المسرح، السينما، ورشات العمل، مكتبة.. الخ( 

لم تذكر من طرف أي مراهق.
§ المحيط المدرسي، و ألسباب شتى، )الضغط الديموغرافي، عدم كفاية اإلمكانيات البشرية و 
المادية، مشاكل التسيير....( ال يمكن أن تعوض هذه النقائص، و هذا الفراغ الثقافي. في العديد 
من المؤسسات المدرسية، األنشطة الرياضية غائبة أو تمارس بشكل متقطع، وغيرها من األنشطة 

)القراءة، والرسم، والموسيقى، واألشغال اليدوية...( ليست أكثر تطورا.
 المطالعة

§ فضال عن ذلك، ثلثي المراهقين المستجوبين صرحوا بأنهم لم يطالعوا على أي كتاب و ال 
المتبقية(،  أية مجلة خالل األشهر ال 12 الماضية.... ومن بين أولئك الذين أطلعوا )أي 26٪ 
نصف منهم قرأ كتاب واحد فقط. حتى قراءة المجالت مهمل، في حين في مثل هذه السن، تكون 
المجالت والكتب المصورة تجلب كثيرا. دون أن نأخذ في الحسبان بأن بعض المراهقين يعتبرون 
ككتاب، كتيب صغير أو رواية صغيرة . أما دراسة مضمون هذه القراءة، فإنها تظهر الوزن المعتبر 

للمواضيع المتعلقة بالدين أو الحكايات الدينية.
§ حالة المراهقين هذه، من حيث النمو الثقافي في مفهومه الواسع، تستوقفنا. هذا خاصة و أن 
اختالف وضعية مراهق يعيش في محيط ريفي و وضعية المراهق المقيم في محيط حضري، ال يكتسي 
أهمية بالغة عكس ما يجب أن يمليه المنطق فيما يخص الفارق بين مستوى التطور االجتماعي و 
االقتصادي بين هاتين الفئتين. ٪65 من المراهقين الحضريين لم يقرأوا أي كتاب مقابل ٪71 من 
المراهقين الريفيين. العرض الثقافي منخفض جدا في البلد كله، إلى حد أن أصبح في هذا المجال 

الحضري يساوي الريفي.
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الرسم البياني رقم 13 :ما هو عدد المراهقين الذين قرأوا في األشهر الـ 12 
األخيرة )جوان 2007 - جوان 2008( ؟

لم يطلعوا على اي كتاب 
و ال اية مجلة

اي كتاب و على األقل 
مجلة واحدة

على األقل كتاب واحد، 
بدون أو بقراءة مجلة

26%

6%
67%

§ إذا كان عامل االنتشار يلعب دورا قليال، إال أن الحال ليس كذلك بالنسبة للمنطقة. يبدو أن 
بعض المناطق التي تعرف ظروفا متساوية نسبيا من حيث العرض و المقروئية، فإن الظرف الثقافي 

و االجتماعي و التاريخي الجد خاص لبعض المناطق، تؤثر على سلوكيات المراهقين إزاء القراءة.
§ وهكذا، فإن النتائج تظهر بوضوح تام أنه في بعض المناطق، نسبة المراهقين الذين يقرأون 

تساوي أو أعلى بقليل من المتوسط اإلجمالي.
ذلك هو الشأن لمنطقتي الجزائر العاصمة و منطقة القبائل حيث ٪32 و ٪38 على التوالي، 
المناطق، اطلعوا على كتاب واحد على األقل )مع قراءة مجالت أو ال(،  المراهقين في هذه  من 
في حين أنه على الصعيد اإلجمالي، تقدر هذه الحصة بـ ٪26. نالحظ نفس الظاهرة في مناطق 
الجنوب الشرقي، )وخاصة منطقة الميزاب( بحصة ٪45، و الهضاب العليا الغربية )٪34(. في 
المناطق األخرى المتبقية، أكثر من ثلثي المراهقين لم يطلعوا على أي كتاب أو مجلة خالل السنة 

المنصرمة.
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3.4. العالقات بين البنات و البنين :االختالط في المدرسة
فقط ٪25 من المراهقين أو مراهق واحد من أصل 4 يتمدرس في محيط دراسي يسود 

فيه االختالط بين الجنسين فعال.
§ غالبية المؤسسات المدرسية في الجزائر هي مؤسسات مختلطة. فقط بعض الكليات و الثانويات 
تبقى غير مختلطة. ولكن هذا االختالط يبدو شكليا، لكون األقسام مثال منظمة وفق طريقة الفصل بين 
الجنسين. هذا الفصل حتى و لو كان »تلقائيا« )الفتيات والفتيان بأنفسهم قرروا عدم الجلوس معا(، 

فإنها ال يعارضها المدرسون الذين يوافقون عليه، و تارة يمكن أن يشجعونه.
§ على سبيل المثال، أكثر من النصف بقليل )٪55( من المراهقين يصرحون أنه يوجد »قليل« 
أو »ال يوجد« تماما طاوالت حيث يجلس الفتيات والفتيان معا في القسم. ثلث المراهقين )35٪( 

صرحوا أن هناك عدة طاوالت .
الرسم البياني رقم 14 :ممارسة اختالط الجنس في القسم

»في هذا العام الدراسي 2007-2008، هل يوجد في قسمكم عدة أو عدد قليل من الطاوالت أو  
ال توجد أية طاولة حيث يجلس فيها الفتيات والفتيان معا؟«

عدة الطاوالت

عدد قليل من الطاوالت

أية طاولة

حسب المدرسون

10%

35%

32%

33%

لقد أهتمينا كذلك بموضوع اختالط الجنسين في محيط دراسي آخر أال و هو ساحة المدرسة.
طلبنا من المراهقين إذا كانوا معتادون على محاورة أو اللعب مع زمالئهم من الجنس اآلخر، في 
الساحة. وهكذا، فقط ثلث المراهقين صرحوا بأنهم يتحدثون أو يلعبون في الكثير من األحيان مع 
 زمالئهم من الجنس اآلخر في الساحة. و قد صرح النصف أنهم يقومون بذلك »أحيانا« و ٪15 »أبدا«  

سلوك الفتيات والفتيان في هذا الصدد، ال يختلف إال قليال جدا.
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من  للتقرب  مراهق  كل  مبادرة  درجة  فيما يخص  و  أعاله،  المطروحة  األسئلة  من  § انطالقا 
اآلخر،)من الجنس اآلخر(، سواء اتجاه طاولة قسم أو حوارات في ساحات المدرسة، لقد وضعنا 
مؤشرا يقوم بقياس نسبة المراهقين المتمدرسين في مؤسسة يسود فيها »اختالط حقيقي«، و نسبة 
المراهقين الذين يتواجدون في مؤسسة يسود فيها »اختالط شكلي«. إن المدرسة التي يسود فيها 
اختالط حقيقي، يتم فيها ممارسة اختالط نسبي سواء في القسم )مبادرة شخصية أو ال من المراهق(، 
و في الساحة )حوار، لعب معتاد بين البنات و البنون(. المدرسة التي يسود فيها اختالط شكلي 

هي تلك التي ال يمارس فيها االختالط إال قليال في القسم أو في الساحة أو ال تماما.

وهكذا نتحصل على النتيجة التالية :
فقط مراهق واحد )1( من أصل 4، أي )٪25( يتمدرسون في محيط مدرسي يسود فيه اختالط 
نسبي للجنسين. أما البقية، أي )3 مراهقين من أصل 4( متمدرسون في مدرسة حيث ال يعرف 

البنات و البنون إال اختالط شكلي.

الرسم البياني رقم 15 :حصة المراهقين المتمدرسين في محيط مدرسي حيث 
يمارس فيه اختالط نسبي، حسب »المنطقة«

الجزائر
العاصمة

منطقة
القبائل

منطقة
الشاوية

الهضاب
العليا
الغربية

الهضاب
العليا
الشرقية

الشمال
الغربي

الجنوب
الغربي

الجنوب
الشرقي

وسط
الشمال

الشمال
الشرقي
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4.4. مواجهة المراهق بالعنف الجسدي في المدرسة و في الشارع
 في المدرسة

§ انعدام األنشطة الثقافية الترفيهية و الرياضية المستوعبة للطاقات و الهويات )في المدرسة 
وخارجها، اكتظاظ األقسام، و الفشل في المجال التربوي و الثقافي، االختالط الشكلي الذي يؤدي 
إلى تفاقم المشاعر باإلحباط، كلها عوامل تلعب دورا في ظهور العنف في الوسط المدرسي و في 

األماكن العمومية...
ولكن   ،)36٪( الذكور  المراهقين  ثلث  عن  يقل  ال  ما   ،2008-2007 الدراسي  العام  § خالل 
بمرتين أقل لدى الفتيات )٪15(، قد تعرضوا لعنف جسدي مرة واحدة على األقل، في القسم و في 

الساحة من قبل موظفي مؤسستهم.
§ في 7 حاالت من أصل 10، مرتكب العنف هو المدرس. في الكثير من األحيان، يلجأ هذا 
التلميذ  مع  لمشاجرات شفوية  القسم،  في  باالنضباط  تتعلق  العنف ألسباب  استعمال  إلى  األخير 
ذاته. في غالب األحيان تكتظ األقسام لتحتضن عددا من التالميذ يتراوح بين 35 إلى 45 تلميذا.
الرسم البياني رقم 16 :العقوبة الجسدية في المدرسة :مرتكب العنف، المذكور 

غالبا من طرف المراهق الذي تعرض لالعتداء، هو...
)على األقل مرة واحدة خالل الموسم الدراسي 2008-2007(

الحارس المدير/نائب المدير المراقب العام المراقب المدرس

§ لماذا تعرضوا للضرب ؟  حسب ما يبدو، مسائل االنضباط هي األسباب هدا العنف. األسباب 
األكثر شيوعا المذكورة من طرف المراهقين أنفسهم هم حسب الترتيب ألتنازلي �

ü التشويش في القسم. ثم يأتي فيما بعد و بفارق 9 نقاط �
ü كونهم ردوا على مدرس بعد استيقافهم من طرف هذا األخير. ثم ثالثا �
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ü عدم القيام بواجباته المدرسية في المنزل.
ü الغيابات الغير مبررة.

§ كيف ضربوا ؟ في أغلب األحيان، تسلط العقوبة على التالميذ باستعمال المسطرة. و هو ما 
ذكر أكثر سواء من طرف البنات أو البنون. )المرة األخيرة التي ضربوا فيها خالل الموسم الدراسي 

2007-2008(. تأتي الصفعة في المركز الثاني، و تخص أكثر الذكور عن الفتيات.

§ الذين تم ضربهم باستعمال مسطرة أو بوسيلة أخرى )صفعة و / أو ركلة و لكمة الخ...( يمثلون 
٪21. اللكمات أو الركالت نادرة )٪10 من ردود الفعل(، و هم البنون و ليس البنات الذين يتم 

ضربهم بهذه الطريقة.
ما هي مواقف األولياء عندما يتم ضرب أوالدهم داخل المؤسسة المدرسية؟

§ أكثر قليال من ثلث المراهقين )٪38( ال يخبروا أوليائهم.
§ ٪43 يصرحون لنا أن أوليائهم، الذين أحيطوا علما بهذا االعتداء، لم يتنقلوا إلى المؤسسة 

المدرسية.
§ ٪18 منهم فقط صرحوا بأن أوليائهم تنقلوا لمقابلة مسؤولي المؤسسة المدرسية أو المدرس. 
هذا الشيوع ورد أكثر لدى الذكور عما هو الحال لدى البنات، لعل ذلك يرجع إلى درجة العنف 

المتعرض له )لقد رأينا أن الذكور يتعرضون لتسليط العقوبة بأكثر شدة عن الفتيات(.

الرسم البياني رقم 17 :»لما ضربتم في المرة األخيرة، هل انتقل أولياؤكم 
لمقابلة المسؤولين أو المعلم في المدرسة؟«

نعم

ال

ال يخبروا أوليائهم

تنقلوا قبل اإلعتداء 
األخير
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 في الشارع :
§ خالل 12 األشهر األخيرة، مراهق واحد من أصل 4 صرح أنه كان ضحية االعتداء البدني 
في األماكن العامة. ولكن هناك فروقات جد هامة بين الفتيات والفتيان �3 بنون من أصل 10 و فتاة 

واحدة من أصل 10.

§ على 12 شهر،، تم االعتداء على المراهقين )بما في ذلك عن طريق السرقة(، بمعدل مرتين. 
هذا الشيوع هو تقريبا ذاته لدى اإلناث و لدى الذكور.

الجدول رقم 17 :
هل تعرضوا أو لم يتعرضوا العتداء واحد أو عدة اعتداءات 
)بما في ذلك السرقة( في الشارع، خالل الـ 12 أشهر الماضية

A42  المجموعبنات بنينسؤال

٪24٪12٪35 نعم

أبدا
٪76٪88٪65)ال سرقة و ال غيرها من أنواع االعتداءات(

٪100٪100٪100المجموع

§ األسباب التي كانت وراء االعتداء الجسدي األخير، تنحصر في غالب األحيان لدى البنين 
اتجاه صديق لهم( �اإلهانة  أو  )اتجاههم شخصيا  رد فعل على تحريض أو عدة تحريضات  في 
اللفظية، الشتم، توريط غير متعمد في شجار من أجل الدفاع عن نفسه أو للدفاع عن صديق. إحدى 

هاته األسباب ذكرت من طرف 7 مراهقين من أصل 10، على األقل.

السرقة  تختلف.  األسباب  طبيعة  فإن  جسدي،  العتداء  تعرضن  اللواتي  الفتيات   § أما 
أو التحرش هي األسباب األكثر شيوعا. لقد ذكرت من طرف 05 مراهقات من أصل 10.
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خــاتــمـــة عــامــــة
هذه الدراسة، و بالنظر إلى نتائجها الغير متوقعة بداية، تدعونا إلى فتح عدة مجاالت 
لدى  للفاعلين  تذكر  و  الجارية،  االجتماعية  التغيرات  فهم  حسن  أجل  من  ذلك  و  للتفكير 
اتجاه  الحال  اتجاه األطفال، في مسألة  الواجب بذلها  المعنية،الجهود  المؤسسات  مختلف 
المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 إلى 17 عاما. يبدو أن قيم الحداثة والتقدم والمساواة 
تتلقى صعوبات النتشارها أكثر، بما في ذلك في أوساط المراهقين، هذا الجيل الصاعد. و هذا 

ما يمكن أن يفاجئنا جزئيا بالنظر إلى نموهم الثقافي.
والمراهقين(،  البالغين  )لدى  لدراستينا  الرئيسية  النتائج  إن تحليل  القول،   و في مجمل 
و كذا نتائج التحقيق الذي أجري في سنة 2000، )من طرف المجموعة المغاربية للمساواة 95( 

حول نفس الموضوع )لدى البالغين(، أسفرت عن الخالصات التالية �
ü في عام 2008، تبدو قضية حقوق المرأة وقيم المساواة التي تصاحبها، أنها تقسم المجتمع 
الجزائري إلى تيارين لهما نفس القوة تقريبا :أحدهما مساند أو مساند نوعا  ما لمسألة المساواة 
في الحقوق بين النساء و الرجال، و األخر معادي أو معادي نوعا ما، لهذا السعي من أجل 
المساواة. مع التدقيق أنه ال يوجد إال ٪19 من الجزائريين )أي جزائريان من أصل 10( الذين 

يختلفون باتخاذ مواقف جد مساندة للمساواة في العالقات بين الرجال و النساء.
ü يبدو أن المقارنة مع الدراسة / التحقيق لعام 2000، تكشف أن التيار المتضمن اآلراء 
المساندة لقيم المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع الجزائري، قد تراجع، و هذا لحساب 

التيار المحافظ و ذلك الذي يلجأ إلى مراكز الوسط .
نفس  من  )المنبثقة  المتغيرات  بنفس  التي صممت  االنضما7  نفس سالليم  إن  ü بالفعل، 
األسئلة( في عامي 2000 و 2008، تكشف بأنه في عام 2000، كان عدد السكان األكثر مساندا 
فوق؛ فما  سنة   18 أعمارهم  تبلغ  الذين  السكان  مجموع  من   27٪ من  يتكون  المساواة  لقيم 

7. في سنة 2000، تم تصميم سلم االنضمام لقيم المساواة باستعمال 09 متغيرات )أسئلة( كانت تتعلق بعمل النساء، قبول 
األطفال،  الحصانة على  التطليق،  األطفال،  الوالية على  الزوجات،  تعدد  الزوجية،  الوالية  السياسية،  الساحة  النساء في 
الميراث، وأخيرا العنف. انطالقا من التحقيق الذي أجري في سنة 2008، و من أجل إجراء مقارنة مع سنة 2000، صممنا 
نفس السلم، مع حصره في 09 متغيرات مثلما قمنا بذلك في سنة 2000. السلم األول الذي صمم بمعطيات سنة 2008، 

يستعمل أكبر عدد من المتغيرات.
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هذه النسبة انخفضت في سنة 2008 لتصبح تقدر بـ ٪16. في القطب اآلخر، فإن السكان األقل 
مساندة )أو المعاديين( كانوا يمثلون في سنة 2000 ٪10 من مجموع السكان؛ في عام 2008، 

تضاعفت هذه الحصة لتصل 23٪.
اآلراء  في  التشابه  هي  الدراسة،  هذه  عنها  أسفرت  التي  األخرى  الهامة  ü الخالصة 
المتعلقة  المشتركة  المسائل  من  العديد  حول  والمراهقين،  البالغين  بين  والسلوك  والمواقف 

بإشكالية المساواة بين الجنسين. و هذا سواء على الصعيد اإلجمالي أو حسب الجنس.
ü من حيث مستوى االنضمام لقيم المساواة )مقارنة سالليم االنضمام،و بدمج كل المسائل 
المتعلقة بهذه اإلشكالية(، فإن الفرو قات  بين مجموعتي السكان السالفة الذكر، تبدو جد طفيفة.
- عدد السكان من المراهقين األكثر مساندة لقيم المساواة يشكل ٪23 من مجموع السكان 

المراهقين؛ أرفع بقليل من نسبة البالغين �19٪.
- عدد السكان من المراهقين األقل مساندة لقيم المساواة )المعاديين( يشكل ٪14 من مجموع 

السكان المراهقين؛ أقل بقليل من نسبة البالغين �18٪.
- على غرار البالغين، الجزء األكبر من المراهقين يتواجد في مراكز وسيطة)٪66(. و لكن 
و على خالف البالغين، هذه الفئة من السكان الوسيطة، تحتوي على أكبر عدد من المراهقين 
الذين يتقربون بالمستوى األقوى )٪36(، بينما لدى البالغين، نجد عددا أكبر من األشخاص 

الذين يتقربون من المراكز المساندة، من عدد األشخاص المعاديين لقيم المساواة.
ü و إلى جانب ذلك، كشف تحليل النتائج المتعلقة بالتمتع ببعض الحقوق المرتبطة بالنمو 
الثقافي لهؤالء المراهقين، أنه من الصعب أن نتوقع من كبار الغد هؤالء،أن يكونوا مسلحون 
الفكري حيث  المتعصبة، و أن ينخرطوا في مسعى االنفتاح  بقدر كافي ضد االيديولوجيات 

تكون لقيم المساواة مكانة فيها.
تحليل محددات االنضمام إلى قيم المساواة يؤدي إلى نفس خالصات الدراسة التي أنجزت 
في سنة 2000. هذ التحليل للمحددات يكتسي أهمية، لكونه يسمح لنا بمعرفة كيف للمكتسبات 
االجتماعية منها أو المرتبطة بالحالة االجتماعية الحالية، )المكتسبة(، أن تشجع ذاك السلوك 
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أو غيره من اآلراء و المواقف، بغض النظر عن العوامل/ المتغيرات المرتبطة بتأثيرات الظرف 
االجتماعي و الثقافي أو المجموعة.

من بين كل المتغيرات أو العوامل8 التي تم اختبارها، نجد 04 منها تلعب الدور األكثر 
لدى  النساء.  و  الرجال  بين  المساواة  لقيم  االنضمام  مستوى  في  و  المراكز  تكوين  في  تمييزا 

البالغين، تتمثل هذه العوامل الثالثة وفق الترتيب التنازلي ألهميتها �
العامل الوارد في المرتبة األولى بجدارة �المنطقة، يتبعها من بعيد المتغير المتعلق بالجنس، 
ثم الوضعية إزاء النشاط و أخيرا مستوى تعليم الفرد. بالفعل، نذكر أنه في سنة 2000، كانت 
المنطقة تحتل كذلك المرتبة األولى، ثم يتبعه مستوى التعليم، ثم السن و االنتماء إلى الجنس. 
الجنس  إلى  االنتماء  فقط  أصبح  و  التعليم،  لمستوى  التمييزي  األثر  تراجع   ،2008  في سنة 
)و بالضبط، كون الشخص امرأة( و إلى المنطقة، هما اللذان يتوقف علميهما االحتمال األكبر 

لمساندة مبادئ المساواة بين الرجال و النساء.
جانب  فأكثر،إلى  أكثر  أهمية  تكتسي  أصبحت  التي  الجهوي،  لالنتماء  المفسرة  القدرة 
بدرجة أقل، االنتماء إلى الجنس، تقلل من احتمال ظهور تقدم أكبر و أسرع لقيم المساواة، 
ألن هذا التقدم سيكون مرهونا حينئذ بعوامل ستصبح أقل ارتباطا بالفر د ذاته و تفاعله داخل 
الطبيعة  عامل  أو  الجهوي(  )االنتماء  جماعية  بظاهرة  مرتبطة  تكون  فأكثر  أكثر  بيئته،بل 
)الجنس(، هذا االنتماء إلى الجنس تمليه قواعد سمو الرجال على النساء، و هي قواعد مكرسة 

nفي المجتمع

8. الجنس، السن، مستوى التعليم، الوضعية إزاء النشاط، االنتشار، المنطقة، مستوى تعليم 
أعضاء األسرة التي ينتمي إليها، صفه االجتماعي )الذي يشمل، من بين أمور أخرى، عدد 
لدى  األسر(.  في  العامالت  النساء  عدد  )أي  المهنة  نوع  أسرة(.  كل  في  العامالت  النساء 
المراهقين، المتغيرات المختبرة هي جد محدودة بالنظر إلى عدد ألسئلة التي طرحناها على 
المنطقة،  في �االنتشار،  المتغيرات  هذه  تتمثل  إليها.  ينتمون  التي  األسر  حول  المراهقين 
مستوى تعليم الوالدين )األب واألم(، والفئة االجتماعية المهنية لرب األسرة، الوضعية إزاء 

نشاط األم )تعمل أو ال(.




