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دليـل  باألرقـام«  »نسـاء 

عـى  تحليـل  منـوذج  يقـرح 

املسـتوى الوطنـي، موجـه نحـو 

النسـاء  بـن  ملسـاواة  ا قضيـة 

. والرجـال

مـن  متكـن  اربـة  املق هـذه 

يف  النسـاء  يـة  وضع »جعـل 

بإبـراز  للعيـان  ـارزة  ب الجزائـر 

أعـال التقدم الحاصل يف ميدان 

املياديـن،  املسـاواة يف مختلـف 

وكـذا بإبـراز النقـاط السـوداء و 

مـدى التأخري املسـجلن، و ذالك 

انطالقـا مـن معطيـات مرقمة و 

مثبتـة. 

يف  املنهجيـة  تتمثـل  و 

الوهلـة األوىل يف جمـع البيانات 

بوضعيـة  يتعلـق  فيـا  املرقمـة 

يف  سـواء  الجزائـر،  يف  املـرأة 

العاديـة  اإلحصائيـات  مجـال 

التـي أعدتهـا مختلف الـوزارات 

العـايل،  )التعليـم  الوطنيـة 

الصحـة،  املهنـي،  التكويـن 

 ،)... االجتاعيـة  الشـؤون 

واملعطيات التي قدمتها مختلف 

الهيئـات مثـل املجلـس الوطنـي 

و  االجتاعـي،  و  االقتصـادي 

االستشـارية  الوطنيـة  اللجنـة 

لرقيـة و حاية حقوق اإلنسـان 

بيانـات   ...  ،CNCPPDH  -

لنتائـج الدراسـات التـي قـام بها 

لإلحصائيـات  الوطنـي  الديـوان 

األجـور،  والشـغل،  )السـكان 

االسـتهالك، جـدول التوقيت...(، 

الجامعيـة،  البحـث  هيئـات  أو 

وأخـريا البيانـات محـددة ولكنها 

النسـاء.  لحالـة  ممثلـة 

مقدمة



يتطلـب الحصـول على هذه 

الدراسـات العديد مـن الكتابات، 

واإلجـراءات و التنقـالت، إلى حد 

أن عـدد قليـل جدا منهـا متاح.

أن  هـي  الثانيـة  الخطـوة  و 

نحـدد ضمـن الوثائـق، التـي تـم 

صلـة  األكثـر  البيانـات  جمعهـا، 

بغرضنـا و بموضوعنـا. ثـم، يتـم 

إدراج و تحليـل لبيانات المختارة 

في شـكل جداول ورسـوم بيانية، 

مصحوبـة بتعاليـق موجـزة.

تظهـر العناصر، التـي أبرزتها 

هـذه الدراسـة أن وضعيـة المرأة 

فـي بعـض الجوانب، في تحسـن 

وال سـيما فيمـا يتعلق ب :

للبنـات،  المعمـم  - التعليـم 

نجـاح مدرسـي أفضـل،

العمـر  متوسـط  - ارتفـاع 

، قـع لمتو ا

وفيـات  معـدل  - انخفـاض 

الرضـع،

جيـدة  اجتماعيـة  - تغطيـة 

للعامـالت.

هنـاك  أخـرى،  جهـة  ومـن 

للقلـق  المثيـرة  العناصـر  بعـض 

فيمـا يخص المسـار المؤدي إلى 

: المسـاواة 

- ركود التشغيل النسوي،

البطالـة  معـدل  سـوء   -

النسـاء، إلـى  بالنسـبة 

- مضاعفة معدل الخصوبة،

اسـتعمال  معـدل  تقلـص   -

الحمـل، منـع  وسـائل 

جـدا  شـديد  انتشـار   -

لألمـراض المزمنـة والسـرطانات؛ 

مـن  أكثـر  النسـاء  تصيـب  التـي 

n الرجـال
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7 النسـاء الجـزائـريـات  بدليل األرقـام 2016

1الديمـوغـرافـية

تطور سكان الجزائر

 التطورات الملحوظة والمتوقعة في السكان الجزائريين

2040*2030*2020*196019701980199020002010*عام

8.00013.30918.66625.02230.41635.97844.22751.30957.625العدد

المصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات الخاصة بالديموغرافيا السكانية الجزائرية 2018 واألثرية اإلحصائية 1962-2011 )* الشريحة السكانية المقيمة(

الديمـوغـرافـية
1.083.166 والدة حية منها 508.134 إناث	;
391.000 حالة وفاة	;
332.000 زواج و 65.690 حالة طالق	;

43,9	مليون	من	السكان	في	جانفي	2020 
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نحو المساواة

الديمـوغـرافـيةالديمـوغـرافـية

الوالدات والوفيات
تطور عدد المواليد والوفيات منذ عام 1965

196519701975198019851990199520002005201020152018

55768973879786477571158970388810401038الوالدات

220226249203183151180140147157183193الوفيـات

النمو 

السنوي
337463489594681624531449556731857845

الم'صدر: الديوان الوطني لإلحصائيات و الديموغرافيا 2018 واألثرية اإلحصائية 1962-2011 )بيانات معدلة(

557

689
738

797
864

775
711

589

703

888

1040 1038

220 226 249
203 183

151 180
140 147 157 183 193

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018

منذ منتصف الثمانينيات ، بدأ عدد المواليد الذي ازداد حتى ذلك الحين في االنخفاض. 
كما انخفض عدد الوفيات نتيجة النخفاض وفيات الرضع. بدأ عدد المواليد في الزيادة بشكل 
حاد مرة أخرى من عام 2000 )كما هو مفصل في الجدول التالي( ، بينما بدأ االنخفاض في 

عام 2018. 
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الديمـوغـرافـية

التطور في عدد المواليد والوفيات )باآلالف(

 النمو السنويالوفيات المواليد السنة 
1965557220337

1970689226463

1975738249489

1980797203594

1985864183681

1990775151624

1995711180531

2000589140449

2005703147556

2010888157731

20151040183857

20181038193845

المصدر: الديوان الوطني لإلحصاءات والديموغرافيا الجزائرية 2018

منذ عام 2012 ، زاد عدد السكان سنويًا بمتوسط 840.000 شخص )845.000 في عام 2018(. 

وهذا يعني أنه سيتم بناء أكثر من 400.000 منزل كل عام الستيعاب األزواج الجدد!

وفيات الرضع

تطور وفيات األطفال 2018-1970

197019801990200020102018الجندر

141,198,545,835,322,219,5البنات

141,910749,238,425,222,5األوالد

141,4102,846,836,92321معا
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الديمـوغـرافـيةالديمـوغـرافـية

141,1

98,5

45,8
35,3

22,2 19,5

141,9

107

49,2
38,4

25,2 22,5

1970 1980 1990 2000 2010 2018

انخفض معدل وفيات الرضع )الذي يساوي عدد الوفيات التي تقل عن سنة واحدة لفترة معينة 

لكل 1،000 والدة حية خالل نفس الفترة( و التي كانت عالية جًدا عند االستقالل ،و نرى االنخفاض 

بشكل كبير من 141 في 1970 إلى 45.8 في عام 1990 و 22.2 في عام 2000. ولكن منذ عام 2010 

، انخفض هذا المعدل قليالً.

حاالت الزواج
تميل حاالت الزواج بعد زيادة كبيرة ، حيث وصلت إلى 388.000 في عام 2013 ، إلى االنخفاض 

تتراوح  الذين  السكان  عدد  مع  وثيًقا  ارتباطًا  الزواجات  عدد  يرتبط   ، الواقع  في  الحين.  ذلك  منذ 

أعمارهم بين 20 و 35 عاًما ، وهو النطاق العمري الذي توجد فيه الغالبية العظمى من الزواجات.
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النسـاء الجـزائـريـات  بدليل األرقـام 2016

الديمـوغـرافـية

معدل الخصوبة الكلي
بلغ معدل الخصوبة اإلجمالي الذي يقيم متوسط عدد األطفال لكل امرأة في عام 2018 بثالثة 

أطفال لكل أسرة جزائرية وهو أكثر مما هو عليه في األسرة التونسية مثال)التي ال يزيد مؤشر الخصوبة 

فيها عن 2( وهذا يعني أن سكان الجزائر سيستمرون في النمو.

األعمار عند الزواج األول
يتم تقييم متوسط العمر عند الزواج األول في تعدادات أو دراسات لصحة األم. بين عامي 1977 

و 2008 : انخفض سن زواج الفتيات بشكل حاد وتطابق سن زواج الفتيات الريفيات مع الفتيات في 

المناطق الحضرية.

197719871992199820062008

23,124,826,927,930,028,9حضري

19,822,324,626,929,729,5ريفي

20,923,725,827,629,929,1معا

تطور سن الزواج األول للنساء

في المناطق الحضرية في المناطق الريفية

23,1
24,8

26,9
27,9

30 28,9

19,8
22,3

24,6
26,9

29,7 29,5

10

15

20

25

30

1977 1987 1992 1998 2006 2008

المصدر: وزارة العدل
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الديمـوغـرافـيةالديمـوغـرافـية

حاالت الطالق
نسبة الطالق حسب النوع

اإلجماليالخلعتطليقبالتراضيطالقالسنة
200517175100092667117031021
200619280105983025172034623
200717733112032720248134137
200818794140723320321039396
200919996129944050446541505
201024663144185135562949845
201125275167595479731354826
201225956154965884764954985
201327169159085721866357461
201428779179374888924060844
2015288981557041261131559909
2016298021634243231166162128
2017315151754640481252865637
2018307331714341011371365690

المصدر: وزارة العدل

طالقبالتراضي تطليق الخلع

17 175 

19 280 

17 733 

18 794 

19 996 

24 663 

25 275 

25 956 

27 169 

28 779 

28 898 

29 802 

31 515 

30 733 

10 009 

10 598 

11 203 

14 072 

12 994 

14 418 

16 759 

15 496 

15 908 

17 937 

15 570 

16 342 

17 546 

17 143 

2 667 
3 025 2 720 

3 320 4 050 
5 135 

5 479 5 884 5 721 
4 888 4 126 4 323 4 048 4 101 

1 170 
1 720 2 481 3 210 4 465 

5 629 
7 313 7 649 8 663 

9 240 11 315 11 661 
12 528 13 713 

 -
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 60 000

 70 000
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تطور عدد حاالت الطالق حسب الطريقة

تطور عدد حاالت الطالق حسب الطريقة
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الديمـوغـرافـية

الخلعتطليقبالتراضيطالقالسنة
200555,4%32,3%8,6%3,8%
200655,7%30,6%8,7%5,0%
200751,9%32,8%8,0%7,3%
200847,7%35,7%8,4%8,1%
200948,2%31,3%9,8%10,8%
201049,5%28,9%10,3%11,3%
201146,1%30,6%10,0%13,3%
201247,2%28,2%10,7%13,9%
201347,3%27,7%10,0%15,1%
201447,3%29,5%8,0%15,2%
201548,2%26,0%6,9%18,9%
201648,0%26,3%7,0%18,8%
201748,0%26,7%6,2%19,1%
201846,8%26,1%6,2%20,9%

المصدر: من إنشاء CIDDEF بناًء على البيانات )المصدر: وزارة العدل(

نسبة الطالق حسب الطريقة

طالقبالتراضي تطليق الخلع

55,37

55,69
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6,89% 6,96% 6,17% 6,24%
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الديمـوغـرافـية

عدد حاالت الطالق آخذ في االزدياد. وقد تضاعفت أكثر من الضعف بين عامي 2005 و 2017. 

وال يزال الطالق بقرار الزوج من جانب واحد هو أكثر طرق الطالق شيوًعا. يقع ما يقرب من نصف 

حاالت الطالق ضمن هذا اإلطار. الطالق بالتراضي حيث يجد شخصان بالغان أن المعاشرة لم تعد 

ممكنة ألي سبب يبقى من وجهة نظر رقم الشكل الثاني من الطالق ، ولكن تم استخدامه بشكل أقل 

نسبيًا في السنوات األخيرة )٪26 في عام 2018( عما كانت عليه في 2005-2009 حيث استخدمه أكثر 

من ثلث األسر. يتناقص الطالق والطالق بناء على طلب الزوجة بسبب نفقة الزوج أو سوء المعاملة 

وغيرها من االنتهاكات الخطيرة المدرجة في قانون األسرة: ففي عام 2012 ، كان األمر يتعلق بـ 5900 

حالة طالق أو أكثر من ٪10 من حاالت الطالق. يتعلق األمر فقط بـ 4100 حالة في عام 2018 ، أي 

٪6 من حاالت الطالق. إنه الخلع األكثر استخداًما اليوم من قبل النساء اللواتي يرغبن في الطالق بينما 

يرفض أزواجهن. يجب التساؤل حول أسباب لجوء النساء التفضيلي إلى هذا النوع من الطالق. من 

المفترض أن بعض الزوجات اللواتي كان بإمكانهن التقدم للحصول على التطليق اختاروا هذه الطريقة 

لتجنب الشروع في عملية طويلة ومؤلمة ، خاصة عندما يصعب إثبات سوء معاملة الزوج.

ما ال يمكن إحصاؤه ولكن وزنه ثقيل

حول يوميات النساء

يطرح العدد الكبير من حاالت الطالق مشاكل جديدة للمجتمع بشكل عام وللنساء بشكل 

باألطفال.  تعتني  التي  األم هي  تكون  ما  الوالد كل عام وعادة  أحادية  األسر  يتزايد عدد  خاص. 

بقلم سارة  مقال  في  كما هو مفصل   ، دائًما  ليس سهالً  المطلقة  المرأة  فإن وضع   ، ذلك  ومع 

ريموش في جريدة  2009/30/01( الطالق )ولكن أيًضا الترمل( غالبًا ما يمرر 

مادياً  المستقالت  النساء  ،و حتى  أهاليهن  العائدات عند  النساء  الوالية. عن  االستقالليةإلى  من 

والمساهمات في نفقات األسرة ، يشكون من أنه "ال يتردد الجميع في مراقبة تحركاتي ". تقول 

بذلك ألن  للقيام  الشجاعة  أملك  لكني ال   ، لي  أفضل  "استئجار شقة سيكون  مستجَوبة مطلقة: 

األسرة والضغوط االجتماعية ثقيلة للغاية". وقالت أخرى ، وهي أم لطفلين و قد عادت للعيش 

عند عائلتها ، في نفس المقالة "لكل شخص الحق في الحصول على رأي في تعليم أطفالي. أنا 

أعتبر نفسي طفلة. أشعر وكأنني أراقب من قبل الجميع. رحالتي أيضا. لدي ضغط أكبر كمطلقة 

يمكنني  أنه  يعتقدون  الجميع  أن  يبدو  فيما يخص سمعتي.  عزباء  عندما كنت  عليه  مما كنت 

اللجوء إلى الفجور في أي وقت. "
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الديمـوغـرافـية

النساء المسنات
كبار السن حسب الفئة العمرية

مجموعالرجالالنساءالفئة العمرية
 64-60361.315359.886721.201

69-65320.472319.808640.280

74-70259.228252.068511.296

79-75184.485184.061368.546

84-8094.67094.749189.419

+ & 8571.13463.060134.194

+ & 601.291.3041.273.6322.564.936

+ & 75350.289341.870692.159

المصدر: بحسب الديوان الوطني لإلحصائيات و الديموغرافيا الجزائرية 2018

هناك 1.3 مليون امرأة فوق 60 سنة، منهم 350.000 فوق 75 سنة و 71.000 هم من عمر 75 

سنة وأكثر. عددهن أعلى بقليل من عدد الرجال األكبر سنا. من ناحية أخرى ، بالنظر إلى الفرق في 

العمر الذي لوحظ بشكل عام بين الزوجين ، فإن العديد يعشن أكثر من الزوج. في عام 2018 ، قدر 

ديوان اإلحصاءات الوطنية أن متوسط العمر المتوقع للمرأة التي تبلغ من العمر 60 عاًما ب تقريبًا 

23 سنة )22.9(.و ب 11 سنة تلك البالغة من العمر 75 سنة.

تُظِهر إسقاطات الديموغرافيين لعام 2040 أنه من المتوقع أن يزداد عدد كبار السن )80 عاًما 

وأكثر( بسرعة. سيكون عددهم 1.8 مليونًا في عام 2040 ، بما في ذلك 855000 فوق 85 عاًما.

202020302040
مجموعالنساء الرجالمجموعالنساء الرجالمجموعالنساء الرجال

80170191361246276522435494929-84 سنة 

+ & 85141150291208259467381474855

3113416524545359898169681.784مجموع 

المصدر: بحسب الديوان الوطني لإلحصائيات و الديموغرافيا الجزائرية 2018
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الديمـوغـرافـيةالديمـوغـرافـية

إسقاط عدد األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 80 سنة وما فوق
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 ومع ذلك ، فإن الهياكل التي يحتمل أن تستوعب كبار السن الغير مستقلين، على الرغم من 

أنها تزيد منذ 10 سنوات ، ال تزال في عدد محدود. مرافق الرعاية النهارية غير موجودة. إن حالة 

مرافقة كبار السن )دعم الحياة( غير موجودة ولم يتم تدريب سوى عدد قليل من المهنيين من قبل 

الجمعيات. يؤثر هذا الوضع بشكل سلبي على النساء للبحث عن عمل ألنه تقع عليهن رعاية الوالدين 

المسنين.

تنعكس هذه المشكلة في أرقام دراسة حول التوظيف للديوان الوطني لإلحصائيات: وبالتالي من 

بين النساء في سن العمل )15-59 سنة( ، الجاهزات للعمل في فترة الدراسة )ماي 2019( ما ال يقل 

عن 415000 امرأة لم تبحث عن عمل ألسباب عائلية. ذكر 7000 رجل فقط في نفس الوضع هذا 

السبب لعدم البحث عن عمل.



الديمـوغـرافـية

الصحة
متوسط   العمر المتوقع عند الوالدة 
متوسط األعمار المتوقعة عند الوالدة 2018-1990
متوسط   العمر المتوقع عند الوالدة
الحمل والوالدة
وفيات الرضع والفترة المحيطة بالوالدة
منع الحمل
الحمل المبكر
الوفيات
 األمراض المزمنة
السرطان



الصحة



19

الصحة

النسـاء الجـزائـريـات  بدليل األرقـام 2016

2

متوسط   العمر المتوقع عند الوالدة

كان متوسط   العمر المتوقع عند الوالدة أكثر من 78 عاًما للنساء في عام 2016 ، و هوأكبر بـ 11 

سنة من ما كان عليه عام 1990 ، و 26 سنة من ما كان عليه عام 1970. وهذا العمر المتوقع أعلى 

بقليل من متوسط   العمر المتوقع رجال.

متوسط األعمار المتوقعة عند الوالدة 2018-1990
1990200020102018الجندر

67,373,477,078,4النساء

66,371,575,677,1الرجال

66,972,576,377,7معا

المصدر: الديوان الوطني لإلحصاء والديموغرافيا الجزائرية 2018 واالسترجاع اإلحصائي 2011-1962

تطورفي العمر المتوقع

الصحة
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متوسط   العمر المتوقع عند الوالدة

تطور معدل وفيات األمهات لكل 100،000

المصدر: وزارة الصحة ، تقرير اللجنة المسؤولة عن مراقبة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

بلغ معدل وفيات األمهات ، أي الوفيات المرتبطة بالحمل قبل الوالدة أو أثناءها أو بعدها ، 63.6 

لكل 100000 في عام 2014. على الرغم من االنخفاض الكبير )215 في 1992 ، 117 في 1999 ، 81.4 

في عام 2009( ال يزال هذا المعدل مرتفًعا جًدا. أظهر استطالع أجراه باحثو المعهد الوطني للصحة 

العمومية INSP في عام 2014 أن أكثر أسباب الوفاة شيوًعا هو النزيف مع حالة الصدمة التامة ، 

وهو سبب يعتبر يمكن الوقاية منه.

الحمل والوالدة

ومع ذلك ، فإن المتابعة قبل الوالدة مكفولة ، ألنه ، وفًقا لدراسة MICs4  ) المسوحات العنقودية 

المتعددة المؤشرات رقم 4( التي أجرتها وزارة الصحة في عام 2013، بدعم تقني ومالي من اليونيسف 

، كانت 92.7 ٪ من النساء قد استفدن من معاينة واحدة على األقل قبل الوالدة ، مقابل 58٪ في عام 

1992 )مسح EASME( و 81٪ في عام 2002. تم إجراء معظم هذه الزيارات للطبيب ، ولكن محتوى 

، فإن  المعايير المنصوص عليها في هذا األمر ؛ عالوة على ذلك  الزيارات غالبًا ال يتوافق مع  هذه 

توجيه النساء اللواتي يلدن نحو هياكل الوالدة ، ال يتم دائًما ، وفًقا لدراسة المعهد الوطني للصحة 

العمومية INSP ،و يكون مرتبطًا دائًما بخطر الحمل.

تتم الوالدة في بيئة مساعدة بنسبة MICs4( ٪97.3( ، بشكل رئيسي في الهياكل العامة.
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2

تطور في النسبة المئوية للنساء اللواتي يتلقين المتابعة
استشارة ما قبل الوالدة استشارة ما بعد الوالدة والدة تحت المراقبة الطبية

وفيات الرضع والفترة المحيطة بالوالدة

ال يزال معدل وفيات الرضع مرتفعاً نسبياً ، وقبل كل شيء فقد عرف هذا المعدل ركود نسبياً في 

السنوات األخيرة )20.9 في 2016 ، 21.0 في 2017(

معدل وفيات األطفال في 2018

معابنينبنات
19,522,521وفيات الرضع

15,618,517,1حديثي الوالدة

12,514,813,4حديثي الوالدة المبكرة

5,155,1بعد الوالدة

المصدر : الديوان الوطني لإلحصائيات الخاصة بالديموغرافيا السكانية الجزائرية 2018 .

يحدث أكبر عدد من الوفيات خالل الشهر األول من العمر )وفيات حديثي الوالدة( ويتركز بشكل 

رئيسي في األسبوع األول )وفيات حديثي الوالدة المبكرة(.

و  الميتة  المواليد  حاالت  من   12،712 بالوالدة:  المحيطة  الفترة  وفيات  من  جداً  الكبير  العدد 

13،909 من الرضع الذين توفوا بين 0 و 7 أيام من العمر ، يسلط الضوء على مشكلة مهمة لصحة األم 

من حيث مراقبة الحمل والوالدة.
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منع الحمل
تطور النسبة المئوية للنساء المستخدمات لوسائل منع الحمل

2012-198619921995200220062013طريقة منع الحمل

26,438,743,446,845,943حبوب منع الحمل

2,144,13,12,32,2اللولب

0,50,70,80,82,31,9الواقي الذكري

2,11,30,71,10,31,6طريقة حديثة أخرى

31,343,14951,85247,9مجموعة الطرق الحديثة

4,47,77,95,29,49,2الطريقة التقليدية

35,550,856,95761,457,1مجموع وسائل منع الحمل

المصدر : وزارة الصحة ، عمل اللجنة المسؤولة عن رصد تنفيذ توصيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة CEDAW، تقرير السيدة بوخاوي

تطور النسبة المئوية للنساء اللواتي يستخدمن وسائل منع الحمل
حبوب منع الحمل طريقة حديثة أخرى الطريقة التقليدية ال مانع للحمل

26,4
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اللواتي  للنساء  المئوية  النسبة  تنخفض   ، منتظمة  زيادة  بعد  أنه  إلى  البياني  الرسم  يشير هذا 

يستخدمن وسائل منع الحمل ، هناك على وجه الخصوص انخفاض في استخدام طرق حديثة لمنع 

الحمل )حبوب منع الحمل بشكل رئيسي( ، في حين أن استخدام األساليب التقليدية أصبح معتبرا 

نسبيًا مرة أخرى. النسبة المئوية للنساء اللواتي يستخدمن وسيلة منع الحمل الحديثة في عام 2013 

هي أقل من تلك التي لوحظت في عام 2006 وحتى في عام 1995. وهذا يدل على أن الوصول إلى 

وسائل منع الحمل الحديثة في تناقص و / أو أن مراكز PMI تلعب دورها في هذه المنطقة بصفة 

أقل. 

الجزائر في  التي أجرتها وزارة الصحة في   ، النساء واألطفال  الدراسة حول وضع  ، فإن  وبالتالي 

2012-2013 بدعم من اليونيسف )MICs4( تشير إلى أن 47.9 ٪ من النساء المتزوجات في سن 

15-59 تستخدم وسيلة منع حمل حديثة ، غالبًا ما تكون حبوب منع الحمل ، و 9.2 طريقة تقليدية.

قالت 7٪ من النساء الالتي شملتهن الدراسة في عام 2013 إن احتياجاتهن التخطيطية لم يتم 

تلبيتها ، مقارنة بـ 3٪ في عام 2006.

الحمل المبكر

على الرغم من تحديد الحد األدنى لسن الزواج في عام 2005 ، عند 19 عاًما للرجال والنساء ، 

فإن معدل الخصوبة لدى النساء االواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عاًما عرف انخفاض حاد خالل 

التسعينيات )23 في 1990 ، و 10.7 في عام 2000( كي يصل ابتداءا من 2005 إلى 7.7 ومنذ ذلك 

الحين ارتفع إلى 13.2 في عام 2014.

الوفيات

 األمراض المزمنة ;

النساء أكثر إصابة من الرجال بأمراض مزمنة )٪17.3 و ٪11.1 على بالتريب كالهما وفًقا لدراسة 

MICS4(. يأتي على رأس هذه األمراض ارتفاع ضغط الدم الذي يصيب ٪7.5 من النساء في الفئة 

الرجال  النساء و ٪2.8 من  )٪3 من  السكري  ثم مرض   ، الرجال  ، مقابل ٪3.7 من  العمرية 59-15 

مصابون بالسكري(. ابتداءا من 50 سنة ، يعاني غالبية المسنين من أمراض مزمنة.
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النسبة المئوية لألمراض المزمنة حسب السن
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MICs4 المصدر : المسوحات العنقودية المتعددة المؤشرات

السرطان ;

السرطان ، من األمراض التي هي في تطور واضح ، يقيمه المتخصصون حسب سجالت السرطان 

)يتم االحتفاظ بها في كل والية(. بلغ إجمالي عدد الحاالت الجديدة 42 ألف حالة عام 2015 ، ٪55 

منها تصيب النساء. السرطان هو السبب الرئيسي الثاني لوفاة النساء ، وفقا لبيانات المعهد الوطني 

.INSP للصحة العمومية

حسب المنطقة ، قد تختلف أنواع السرطان األكثر شيوًعا. ومع ذلك ، في كل مكان ، يأتي سرطان 

الثدي أوالً ويمثل ما يقرب من نصف جميع أنواع السرطان لدى النساء. معدل اإلصابة في عام 2015 

هو 71 حالة لكل 100000 امرأة ، ونالحظ أن العدد السنوي للحاالت الجديدة يزداد بسرعة. باإلضافة 

، على عكس  )أكثر سن ظهور متكرر هو 47 سنة(  الشابات  السرطان عند  ، يحدث هذا  إلى ذلك 

أكثر أنواع السرطان البشرية المتكررة التي تأتي الحًقا )عن عمر يزيد عن 60 عاًما(. كما يتزايد عدد 

سرطانات القولون والمستقيم. سرطانات عنق الرحم ، على الرغم من انخفاضهانسبيا ، ال تزال من بين 

المواقع الخمسة األكثر شيوًعا لدى النساء.

وأخيرًا ، وفًقا لألستاذ حمودة ، رئيس سجالت السرطان في المنطقة الوسطى والجنوبية ، في عام 

2015 ، تم عالج نصف الحاالت فقط.
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المواقع التي سجلت أكبر عدد لحاالت سرطان المرأة في عام 2015

الرجالالنساء

العمر عددالموقع
العمر عددالموقعالوسيط

الوسيط
65 سنة3.539القولون والمستقيم47 سنة11.603الثدي 

61 سنة2.856الرئة والشعب الهوائية56 سنة3.003المستقيم القولون

72 سنة2.090البروستاتا54 سنة1.575الغدة الدرقية

67 سنة2.583المثانة57 سنة1.134عنق الرحم

61 سنة1.292املعدة 56 سنة819المعدة 

57 سنة924ليمفوما الالهودجكين57 سنة714المرارة

43 سنة756سرطان البلعوم األنفي43 سنة798 الليمفوم الالهودجكيني 

المصدر : االتصاالت التي أجراها األساتذة المسؤولون عن سجالت السرطان اإلقليمية

يشير إسقاط عدد حاالت السرطان الجديدة التي قام بها البروفيسور مختار حمدي شريف )من 

السرطان  أن 50،000 حالة جديدة من  إلى   ، ، ومعدل حدوثها وتطورها  المسجلة سنويًا(  الحاالت 

ستظهر في عام 2020 ، بما في ذلك ما يقرب من 27000 في النساء و 60.000 حالة في 2025.

توقع العدد السنوي للسرطان
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تعليم البنات
نشر ديوان اإلحصاءات الوطنية في نوفمبر 2019 عددا مخصصا إلحصاءات التعليم الوطني يتم 

من خاللها أخذ البيانات التالية

األطفال المتمدرسون حسب المستوى

البنات %المجموعالذكورالبناتالمستوى
%241.965253.516495.48148,8التحضيري

%2.159.4232.354.3264.513.74947,8االبتدائي

%1.428.6931.551.0442.979.73747,9المتوسط

%670.240552.4331.222.67354,8الثانوي
%4.500.3214.711.3199.211.64048,9المجموع

المصدر : وفًقا للديوان الوطني لإلحصائيات )استطالعات العمل(

 عدد البنات أقل بقليل من األوالد في المستوى االبتدائي والمتوسط   ، وعدد الفتيات أكبر بقليل 

من الفتيان في المستوى الثانوي - يتحقق التناصف بين الجنسين عمليا على مستوى التعليم الوطني.

تمدرس البنات حسب المستوى

241.965

2.159.423

1.428.693

670.240

253.516

2.354.326

1.551.044

552.433

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000

الثانوي

التحضيري

االبتدائي

المتوسط

التربية
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 تالميذ المدرسة االبتدائية 2019/2018

% النساءفيما بينهم النساءالمجموعالسنة
%934.525456.01448,8السنة األولى

%963.912456.94547,4السنة الثانية

%914.603432.51147,3السنة الثالثة

%895.202423.28847,3السنة الرابعة

%805.421390.66548,5السنة الخامسة

%4.513.6632.159.42347,8المجموع

التالميذ المتمدرسون بالمتوسطة

% النساءفيما بينهم النساءالمجموعالسنة
%957.410415.25543,4السنة األولى

%767.314366.11747,7السنة الثانية

%648.591327.55150,5السنة الثالثة

%606.422319.77052,7السنة الرابعة

%2.979.7371.428.69347,9المجموع

من ناحية أخرى ، فإن عمال قطاع التدريس أغلبهم من اإلناث في جميع المستويات ، على الرغم 

من انخفاض نسبة المدرسات تدريجياً من المرحلة اإلعدادية إلى المدرسة الثانوية.

المتعلمون حسب المستوى

% النساءفيما بينهم النساءمجموعالمستوى
%17.79114.88183,6تحضيري

%199.858162.51881,3أساسي

%159.065114.63872,1متوسط

%102.27967.15265,7ثانوي

%478.993359.18975,0المجموع
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األمية

إن األمية أكثر شيوًعا بين النساء األكبر سناً ، ومعظمهن لم تتح لهن فرصة االلتحاق بالمدرسة.

ومع ذلك ، أظهرت دراسة MICs4 ، من خالل اختبار قدرة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 

15 و 24 عاًما الالتي لديهن مستوى تعليم ابتدائي حول قراءة نص بسيط وقصير ، أن 51.9 ٪ من 

هؤالء الشابات أميات. من بينهن من لم تلتحقن بالمدرسة ، يبلغ معدل األمية 96.1. في مجمل من 

لم يلتحقون بالمدرسة، تقدر الدراسة أن 7٪ من النساء في الفئة العمرية 15-24 سنة أميات.



نحو المساواة32
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التعليم العالي

البيانات المتوفرة في هذا القطاع غير مكتملة للغاية ، والدليل اإلحصائي لوزارة التعليم العالي 

غير متاح للجمهور. وتأتي بياناتنا من بيان الوزير المعني في ندوة في باريس أوردتها الصحافة.

تطور العدد اإلجمالي للطالب

2018-19992019-2000السنة دراسية

208.5231.081.250الطالبات
199.472648.750الطالب
407.9951.730.000مجموع
%62,5%51,1٪ بنات

208.523

1.081.250

199.472

648.750

2000-1999 2019-2018

تطور عدد الطالبات
الطالبات الطالب

بـ 4 وعدد الطالب من  الجنسين  العدد اإلجمالي للطالب من جميع  ، تضاعف  في 10 سنوات 

اإلناث بـ 5. باإلضافة إلى ذلك ، كون الطالبات أكثر نجاًحا في دراساتهن من الطالب الذكور ، تمثل 

الفتيات ٪65.6 من الخريجين في عام 2017.

على مستوى الدكتوراه ، خالل العام الدراسي ٪52.5 من القوى العاملة من الفتيات

في  نساء  بالمئة   47 بينهم  من   60000 إلى   2000-1999 في   17460 من  األساتذة  عدد  ارتفع 

n 2019-2018



التشغيل
مكان المرأة العاملة حسب المهنة

 ANGEM الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر
 ANSEJ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
CNAC الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة



التشغيل
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مكانة المرأة في سوق العمل

على مدى فترة طويلة ، نالحظ أن عدد النساء الالتي يعملن أو يبحثن عن عمل )النساء النشطات( 

في ازدياد مستمر.

التغييرات الخاصة بمكانة المرأة في سوق العمل

19771987200120092019

159,5430,31.2881.7672.591الناشطات )باآلالف(

%20,4%16,8%15,0%8,1%5,2الناشطات / مجموع الناشطين

المصدر: وفًقا لـلديوان الوطني لإلحصائيات)الدراسات حول العمل(

ارتفع عدد النساء العامالت في الجزائر من 1،174،000 عام 2005 إلى 1،912،000 عام 2016 ، 

بزيادة 738،000 وظيفة في 10 سنوات. ومع ذلك ، بعد أن نمت بشكل منتظم بين عامي 2005 و 

2013 ، سواء من حيث الحجم أو بما يتناسب مع إجمالي العمال ، أظهر توظيف اإلناث تطورا خاصا 

منذ عام 2014.

ال تزال حصة توظيف اإلناث في إجمالي العمال متواضعة بنسبة ٪17.6 في عام 2016 مقابل 

٪14.6 في عام 2005. وفي عام 2016 ، نحن بعيدون بشكل عام عن هدف التناصف.

التشغيل
2،062،000	امرأة	تعمل

أو	٪18	من	جميع	العمال
529.000	امرأة	عاطلة	عن	العمل

أو	٪37	من	جميع	العاطلين	عن	العمل
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تطور مكانة المرأة في سوق العمل من 2019-1977

159,5
430,3
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ومع ذلك ، على الرغم من أن بعض الرجال يشعرون بأن النساء »يحتللن مكان الرجال« في سوق 

العمل ، إال أن البيانات تُظهر أنه رغم تطور عددهن أكثر فأكثر بين العمال لكنهن ال يمثلن إال شخًصا 

واحًدا من كل 5 أشخاص، ما يؤكد البعد التام عن التناصف الذي تعمل الدولة على تعزيزه )المادة 

36 من الدستور(.

تطور نسبة النساء بين السكان النشطين

1977 1987 2001 2009 2019

5,2% 8,1% 15% 16,8% 20,4%

94,8% 91,9% 85,0% 83,2% 79,6%
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المرأة العاملة

وصل توظيف اإلناث في عام 2019 ، وفًقا لديوان اإلحصاءات الوطنية ، إلى ما يزيد قليالً عن 

مليوني شخص ، مقارنة بـ 1.4 مليون في عام 2009. تزداد نسبة النساء في إجمالي العمال ببطء من 

٪15 في عام 2009 إلى ٪18 في عام 2019.

تطور الوظائف من 2009 إلى 2019 )باآلالف(

% النساءمجموع المستخدمينالمستخدمين  المستخدماتالسنة
200914478025947215,30%

201014748261973515,10%

201115618038959916,30%

2012177883931017117,50%

2013190488851078917,60%

2014172285171023916,80%

2015193486601059418,30%

2016191289331084517,60%

2017196588931085818,10%

2018196190401100117,80%

2019206292191128118,30%

المصدر: وفًقا لـلديوان الوطني لإلحصائيات، النشاطات ، العمل والبطالة في ماي 2019 ، بيانات إحصائية رقم879

تمت الدراسة حول 
العمل التي أجراها مكتب اإلحصاءات الوطني 

مع األسر و هو يحتسب بما في ذلك العمل الغير المصرح به، 
وبالتالي، فإن ٪42 من األشخاص أعلنوا أنهم ليسوا تابعين للضمان 

االجتماعي، بينما يجب تأمين جميع العمال من الناحية 
القانونية.
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تطور عدد النساء العامالت 2019-2009
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إذا الحظنا نسبة النساء العامالت )من بين من هم في سن العمل أي فوق 15 عاًما( ، فإننا نرى 

أنها ، على الرغم من تزايدها ، ال تزال منخفضة: أقل من 14 ٪ في عام 2019.

هيكل العمل في عام 2019 حسب نوع التوظيف

المجموعالرجالالنساء نوع الوظيفة

3883.0853.473المستخدمين و األحرار

1.1413.3134.454الموظفون الدائمون

4802.6943.174الموظفون غير الدائمين والمتدربون

53127180المساعدين األسرة

2.0629.21911.281المجموع

المصدر: وفًقا لـلديوان الوطني لإلحصائيات، النشاطات ، العمل والبطالة في ماي 2019 ، بيانات إحصائية رقم 879
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أنواع الوظائف التي تشغلها النساء

الموظفون غير 
الدائمون 

والمتدربون

المستخدمينالمساعدين لألسر
 و األحرار

الموظفون الدائمون

النساءالرجال

توظيف اإلناث في القطاع القضائي

الرجالالنساءنوع الوظيفة
%33,5%18,8المستخدمين و األحرار

%35,9%55,3الموظفون الدائمون

%29,2%23,3الموظفون غير الدائمون والمتدربون

%1,4%2,6المساعدين لألسر

%100,0%100,0المجموع

الموظفون غير الدائمين والمتدربون

المستخدمين  و األحرار

الموظفون الدائمون

المساعدين لألسر

نسبة النساء حسب نوع الوظيفة



نحو المساواة40

التشغيلالتشغيل 4

المجموعالرجالالنساءالقطاع
126030074267العام

80262127014الخاص

المصدر : وفًقا للديوان الوطني لإلحصائيات، النشاطات ، العمل والبطالة ماي 2019 ، بيانات إحصائية رقم 879

، في حين أن هذه هي حالة 32.6٪ من  العام  القطاع  العامالت يعملن في  النساء  61.1٪ من 

الرجال الذين يعملون.

التشغيل في الوظيف العمومي إلى 2017/12/31

مليون   2 بين  من   ،  2017 عام  نهاية  في  األخرى:  القطاعات  من  تأنيثًا  أكثر  العمومي  الوظيف 

النساء هو قطاع  الذي يشغل أكبر عدد من  القطاع  النساء.  ، 39 ٪ من  العمومي  موظف للوظيف 

التكوين  العالي و 20.638 في  التعليم  ؛ 70.000 في  الوطني  التربية  التعليم )355،000 عاملة في 

والتعليم المهنيين( ، يليه قطاع الصحة )111،000 وكيل من النساء(. 

عدد الموظفين حسب قطاع النشاط في الوظيف العمومي

النساء %المجموعالرجالالنساء قطاع النشاط
%354.903283.288638.19155,6التربية الوطنية

%110.582497.070607.65218,2الداخلية و الجماعات المحلية 

%153.661122.855276.51455,6الصحة

%68.998116.033185.03137,3 التعليم العالي

%28.85451.78180.63535,8المالية

%20.63835.72156.35936,6التكوين والتعليم المهنيين

%13.93030.44944.37931,4العدالة 

%64.947141.841206.78831,4قطاعات النشاط األخرى

%816.5131.279.0382.095.54939,0المجموع

المصدر : موقع المدرية العامة للوظيف العمومي
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تشغيل النساء في الوظيف العمومي
النساء الرجال
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في قطاعين ، التعليم والصحة الوطنيين ، فإن عدد الموظفات أعلى بقليل من الذكور )55.6 ٪ من 

اإلناث(. في المقابل ، في قطاع الداخلية و الجماعات المحلية ، الذي يعمل فيه ما مجموعه 607،700 

عامل ، وهو أقل بقليل من التعليم الوطني ، ٪18 فقط من الموظفون هم من النساء

 الوظيف العمومي : نسبة تشغيل النساء حسب القطاع
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التقسيم حسب عمر السكان الذين لديهم نشاط

الرجالالرجالالفئة العمرية
1528331-19 سنة 

202231.058-24 سنة 

255611.603-29 سنة 

305161.583-34 سنة 

354141.461-39 سنة 

403351.224-44 سنة 

452601.098-49 سنة 

50150863-54 سنة 

5575591-59 سنة 

6028327 سنة & +

2.59110.140 المجموع

المصدر: وفًقا لـلديوان الوطني لإلحصائيات، النشاطات ، العمل والبطالة في ماي 2019 ، بيانات إحصائية رقم 879

توزيع أعمار النساء العامالت أو الباحثات عن عمل

28
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150 75 28
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نسبة النساء في القوى العاملة حسب العمر

يشير الرسم البياني أعاله إلى أن نسبة النساء من السكان النشطين )أي الذين يعملون أو يبحثون 

عن عمل( و تتراوح بين 25 و 29 سنة هي )٪26( كحد أقصى ولكنها ال تنخفض بعد ذلك بكثير. )25٪ 

لألعمار من 30 إلى 34 عاًما ، و ٪22 لألعمار من 35 إلى 39 عاًما ، و ٪21 للذين تتراوح أعمارهم 

بين 40-44 عاًما( هذا يشير إلى أن الزواج واألمومة ذوي دور قليل في تحفيز النساء العامالت على 

التوقف عن العمل.

معدل النشاط االقتصادي للمرأة حسب الشهادة

معدل النشاط هو نسبة السكان النشطين بالنسبة لمجمل السكان في سن العمل ، ويتم تصنيف 

هؤالء السكان هنا وفًقا للشهادة المحصل عليها.

توزيع السكان الموظفون حسب المهنة

الرجالالنساءالشهادة
6,761,4دون شهادة

37,083,0تكوين مهني

62,279,2تعليم عالي

17,366,8المجموع

المصدر: وفًقا لـلديوان الوطني لإلحصائيات، النشاطات ، العمل والبطالة في ماي 2019 ، بيانات إحصائية رقم 879
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نسبة النشاط االقتصادي للمرأة حسب الشهادة

6,7

37,0

62,2

17,3

61,4

83,0 79,2

66,8

الشهادة هي عامل أساسي للغاية في ميل النساء إلى الرغبة في )أو أن يكون مقبوال اجتماعيًا( 

للعمل. وبالتالي ، من بين النساء اللواتي ليس لديهن شهادة ، فإن 6.7 ٪ فقط في سوق العمل. من 

بين الحاصلين على دبلوم التكوين المهني ، ٪37 منهم في سوق العمل وأخيرًا ٪62.2 ممن حصلوا 

الصغيرات  الفتيات  فإن  أخرى،  وبعبارة  عمل.  عن  يبحثون  أو  يعملون  العالي  التعليم  شهادة  على 

اللواتي ال يواصلن دراستهن محكوم عليهن أن تكون ربات بيوت.

مكان المرأة العاملة حسب المهنة
توزيع السكان الموظفون حسب المهنة

النساء%مجموعالرجالالنساءالمهن
%363293649,9مديرين، إطارات تنفيذية، مسيّرين

%6415281.16954,8مهن فكرية وعلمية
%21335656937,4مهن وسيطيه

%40830871657,0موظفين ذات طابع إداري
%2021.9212.1239,5مستخدمي مصالح مباشرة لدى الخواص، تجار وبائعين

فالحين وعمال مهنيين مؤهلين في الفالحة وزراعة الغابات 
%507037536,6والصيد البحري

%3151.6101.92516,4حرف مؤهلة في الصناعة والصناعة التقليدية
%118989091,2رئيس تركيب وآالت وعامالت تجميع

%18119392.1208,5مهن ابتدائية
%66276330,9غير محددة

%2.0639.21911.28118,3مجموع
المصدر: وفًقا لـلديوان الوطني لإلحصائيات، النشاطات ، العمل والبطالة في ماي 2019 ، بيانات إحصائية رقم 879
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النساء العامالت حسب المهنة
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مديرين، إطارات تنفيذية، مسيّرين

مهن فكرية وعلمية

مهن وسيطيه

موظفين ذات طابع إداري

مستخدمي مصالح مباشرة لدى الخواص، تجار وبائعين

فالحين وعمال مهنيين مؤهلين في الفالحة...

حرف مؤهلة في الصناعة والصناعة التقليدية

رئيس تركيب وآالت وعامالت تجميع

مهن ابتدائية

نسبة النساء حسب المهنة
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في مجموعتين مهنيتين ، كان عدد النساء أعلى من عدد الرجال: مهن اإلدارة )٪57.0 من اإلناث( 

والمهن الفكرية )٪54.8(. من ناحية أخرى ، فإن ٪9.9 فقط من النساء يشغلن مناصب عليا. ال يزال 

من الصعب التغلب على السقف الزجاجي لتعيين النساء في المناصب القيادية. وال يزال يتعين اتخاذ 

تدابير للتعبير بشكل ملموس عن التزام الدولة بتشجيع تقدم المرأة إلى مناصب المسؤولية.

النساء المقاوالت ودعم إنشاء األعمال

حسب دراسة للديوان الوطني لإلحصائيات لعام 2019 فأن 388000 امرأة صاحبة مشروع أو تعمل 

لحسابها الخاص ، مقارنة بـ 3085000 للرجال ، أي فقط 11 ٪ نساء بين رجال األعمال. وبالتالي ، فإن 

النساء أكثر تردًدا من الرجال في بدء مشاريعهن ؛ فقط 18.8٪ من النساء العامالت رائدات أعمال 

مقابل 33.5٪ من الرجال.

لدعم ريادة األعمال ، أقامت الدولة أنظمة مختلفة تهدف إلى تشجيع إنشاء األعمال التجارية: 

منظومات  خالل  من  المشاريع  قادة  ودعم   ، مدعومة  فائدة  بأسعار  أو  فوائد  بدون  القروض  منح 

 ANGEM مختلفة: ( الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ( الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر

، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ANSEJ )الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (و )الصندوق 

.CNAC )الوطني للتأمين عن البطالة

 الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ANGEM الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ;

الحوصلة المتراكمة من 2005 إلى 2019 هي كما يلي:

منحت 919،985 قرضاً ، منها 584،995 للنساء

333،695 مستفيَدة من الخدمات غير المالية

 الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ANGEM هي هيئة عامة مسؤولة عن منح القروض 

الصغيرة بدون فائدة بطريقتين :

• قروض بحد أقصى 100 ألف دينار لشراء المواد الخام

• قروض بمعدالت مدعومة بنسبة 100٪ بحد أقصى مليون دينار، للمشاريع التي تربط بين 

الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ANGEM والبنك والمستفيد

منذ عام 1995، شهد عدد المستفيدين المنحنى التالي:
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تطور عدد المستفيدين من القروض المصغرة 2019-2005

المجموعالرجالالنساءالسنة
20052 3979323 329
200614 2657 95622 221
200711 1286 10317 231
200823 89418 20542 099
200933 19227 54260 734
201032 71319 24351 956
201168 31739 294107 611
201287 59858 829146 427
201371 30439 398110 702
201476 16341 380117 543
201555 86328 23884 101
201612 4158 94821 363
201731 31210 53241 844
201835 28515 07950 364
2019*16 0257 40023 425

950 079900 871329 571المجموع

نرى أن عدد النساء أكبر بكثير من عدد الرجال لالستفادة من القروض المصغرة.

ANGEM تطور عدد المستفيدين من القروض الصغيرة
ANGEM الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر

2
39

7 14
26

5

11
12

8

23
89

4

33
19

2

32
71

3

68
31

7

87
59

8

71
30

4

76
16

3

55
86

3

12
41

5 31
31

2

35
28

5

16
02

5

932
7 956 6 103

18 205
27 542

19 243

39 294

58 829

39 398 41 380

28 238

8 948 10 532
15 079

7 4000

25 000

50 000

75 000

100 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*



نحو المساواة48

التشغيلالتشغيل 4
يظهر التفصيل حسب نوع القرض المصغر أن النساء أكثر طلبا بكثير من الرجال لالستفادة من 

القروض المصغرة لشراء المواد الخام ، في حين أن الرجال أكثر عددا من النساء من حيث القروض 

ذات أكبر مبالغ.

عدد القروض الممنوحة من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر
 ANGEM من جانفي إلى نوفمبر 2019

المبلغ*النساء %الرجالالنساءبالكيلو د.ج
1.317.332%15.2165.43674شراء المواد الخام

740.647%8091.96429التمويل البنك / المروج

من بين المستفيدين، تميز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ANGEM فئات معينة
عدد القروض المصغرة الممنوحة لفئات معينة

المجموعالرجالالنساءالفئة
5851.0291.614المعاقون

661.7961.862السجناء السابقون

172226398ضحايا المأساة الوطنية

98695المرشحين للهجرة غير الشرعية

61263األشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية 

1769770العائدون من المهجر

8943.9084.802المجموع

أغلب هذا النوع من المستفيدين من الذكور ومن ناحية أخرى، المستفيدون الذين بحوزتهم 

شهادة معظمهم من النساء.

عدد الميكرو قروض الممنوحة للحاصلين على شهادات

المجموعالرجالالنساءشهادات
19 8843 11685 158خريجي الجامعة

91 39404 51835 569خريجو التكوين المهني

111 48247 62520 727المجموع
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ANSEJ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب CNAC الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ;

يقدم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ANSEJ و CNAC الدعم إلنشاء األعمال التجارية، 

وال سيما من خالل منح قروض مصغرة ، والتي يمكن أن يصل حجمها إلى 10 ماليين دج.

تستهدف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ANSEJ رواد األعمال الشباب. تطور عدد 

المشاريع التي تدعمها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ANSEJ على النحو التالي:

 ANSEJ تطور عدد المشاريع التي تدعمها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

النساء %المجموعالرجالالنساءالسنة
%18.375122.128140.50313قبل سنة 2010

20112.95139.88142.8327%

20124.47761.33565.8127%

20133.52639.51343.0398%

20143.66537.19140.8569%

20152.64521.03123.67611%

20161.5509.71211.26214%

%37.189330.791367.98010معا

ANSEJ المصدر : الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
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ANSEJ تطور عدد المستفيدين من مشروع
 ANSEJ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
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وبحسب تقرير للوزارة المسؤولة عن التشغيل، لنظامين الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

CNAC و ANSEJ

• لعام 2018؛ من العدد اإلجمالي 9،009 ؛ 1،528 مشروع يخص النساء )17٪(.

• لعام 2019 )اعتباًرا من 31 أوت 2019(: من بين إجمالي 7371 مشروًعا، 1،221 تخص النساء 

، أي 16.6 ٪.

• يشير التقييم التراكمي إلى أنه من بين إجمالي 530،822 مشروًعا، فإن 54،895 مشروًعا تخص 

النساء ، أي 10.34٪

تشير هذه البيانات إلى أنه فيما يتعلق بريادة األعمال ، فإن اإلجراءات التي قامت بها منظمات 

الوكالة  إجراءات  باستثناء   ، األعمال  سيدات  مكان  لتعديل  القليل  سوى  تفعل  لم  المصغر  القرض 

الوطنية لتسيير القرض المصغر ANGEM ، وال سيما لمنح قروض مصغرة للشراء لمواد الخام التي 

يمكن أن تحفز العمل الحر في المنزل. ولسوء الحظ، فإن هذه الطريقة للقرض نادرا ما تؤدي إلى 

من  المستفيدين  بين  من  النساء  نسبة  تكون  أن  يرجح  األخيرة  السنوات  في  ولكن  رسمي.  نشاط 

المشروع إلى أن تكون أعلى )ولكن في عدد المشاريع المدعومة انخفض بشكل حاد(.
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البطالة

 

يقيس معدل البطالة النسبة المئوية لألشخاص 
العمال  تشمل  )التي  العاملة  القوى  في  عمل  عن  الباحثين 

والعاطلين(. لذلك ال يعتبر األشخاص الذين ال يعملون ولكن ال 
يبحثون بنشاط عن عمل عاطلين عن العمل.

تطور البطالة 2019-2009
معاالرجالالنساءالسنة
200918,18,610,2

201019,18,110

201117,28,410

2012179,611

201316,38,39,8

201417,19,210,6

201516,69,911,2

2016208,110,5

201720,79,411,7

201819,49,911,7

201920,49,111,4

المصدر: وفًقا لـلديوان الوطني لإلحصائيات، النشاطات، العمل والبطالة في ماي 2019، بيانات إحصائية رقم 879
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تطور نسبة البطالة 2009-2019
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يبين التطور الوارد أعاله أن معدل البطالة بين النساء أعلى بكثير من معدل البطالة بين الرجال؛ 

وقد تذبذب على مدى السنوات العشر الماضية حيث يتراوح ما بين بين 16 و 20 مقابل ما بين 8 

و 10 عند الرجال.
التوزيع حسب عدد البطالين

المجموعالرجالالنساءالفئة العمرية
151393106-19 سنة 

20101235336-24 سنة 

25202247449-29 سنة 

3096133229-34 سنة 

355282134-39 سنة 

40355085-44 سنة 

45154156-49 سنة 

50102737-54 سنة 

5541317-59 سنة 
5299201.449المجموع

المصدر: وفًقا لـلديوان الوطني لإلحصائيات، النشاطات، العمل والبطالة في ماي 2019 ، بيانات إحصائية رقم 879
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توزيع العاطلين عن العمل حسب العمر
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من بين 1.449.000 عاطل عن العمل الذين تم تحديدهم في عام 2019 ، تشكل النساء ٪53.

أكبر عدد من النساء العاطالت عن العمل هي من بين 25-29 سنة. بين الرجال، عدد العاطلين 

عن العمل مرتفع جدا بين سن 20-24 سنة.

النساء األصغر سنا قليالت يبحثن عن عمل، وينطبق الشيء نفسه على النساء فوق سن الخمسين.

ومع ذلك، فإن معدل البطالة لألصغر مرتفع للغاية )44.8 للنساء و 29.1 للرجال( ، ويميل إلى 

االنخفاض مع تقدم العمر.

نسبة العاطلين عن العمل حسب العمر
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واألسباب التي قد تفسر سبب ارتفاع معدل البطالة بين النساء عن معدل البطالة لدى الرجال ربما 

ترجع جزئياً إلى متطلباتهم الخاصة من حيث ظروف العمل.
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النسبة المئوية لقبول الوظائف من طرف البطالين

الرجالالنساء
69,283,9دون مهاراتهم المهنية

67,682,5ال تتطابق مع ملفهم الشخصي

82,980,9أجور رديئة

43,388,3بعيد عن المنزل
16,276,1في والية أخرى

17,843,7صعب أو غير صحي

80,189,0في أي قطاع األعمال

النسبة المئوية للعاطلين الذين يقبلون وظيفة
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على مستوى جميع المعايير باستثناء معيار واحد، وهو األجر ، فإن متطلبات النساء في اختيارهن 

للمنصب أعلى من متطلبات الرجال. هم أكثر ارتباطًا منهم للعثور على وظيفة تتوافق مع ملفاتهم 

المهنية وكفاءاتهم وأكثر تأجياًل بسبب العمل الشاق أو غير الصحي. لكن المعيار األبرز الذي يميزهم 

عن الرجال هو افتقارهم إلى الحركةو التنقل . ٪84 سيرفضون منصبًا في والية أخرى ، مقابل 24٪ 

على  يجرؤون  ال   ، الشباب  من  ، ومعظمهن  العمل  العاطالت عن  النساء  الرجال. وهؤالء  من  فقط 

nالتفكير في العيش بعيدا عن منزل أسرتهم



العنف	ضد	النساء
العنف ضد النساء حسب الشكاوي الى المديرية العامة لألمن 
الوطني لعام 2019

العنف المدرسي



العنف ضد النساء
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الجزائر، هي دراسة تقدم بطبيعتها  النساء في  العنف ضد  انتشار  الوطنية حول  الدراسة 

صورة شاملة للعنف ضد النساء في عام 2006 من قبل الوزارة المسؤولة عن وضع النساء. وفقاً 

لهذه الدراسة ، في عام 2006 أثر العنف الخطير أو المتكرر على ٪10 من النساء.

في عام 2008 ، أنشأت المراكز الجمعوية لالستماع إلى النساء ضحايا العنف شبكة وأنشأت 

للبيانات من  تحليل سنوي  ، مع  المراكز  إلى هذه  توجيهها  يتم  التي  للحاالت  بيانات  قاعدة 

2010 إلى 2014. تؤكد هذه النتائج أهمية العنف المنزلي - حتى أكثر من ذلك في حالة الزواج 

بالفاتحة - ، ولكن أيًضا أن النساء اللواتي تطول فترة عدم ارتباطهن تشكلن أهداف جديدة 

للعنف. وتشير إلى أن حاالت سفاح القربى ليست استثنائية بأي حال من األحوال.

تتصل  اللواتي  بالنساء  تتعلق  بيانات  قاعدة  النساء  وضع  عن  المسؤولة  الوزارة  أنشأت 

بهياكلها وبمديريات النشاط االجتماعي وتستعد لتحديث آلية جمع البيانات.

الشكاوى  الوطني مجموعة محددة من  لألمن  العامة  المديرية  ، جمعت  عام 2006  في 

المتعلقة بهذا النوع من العنف ، والتي يتم إبالغ نتائجه سنويًا. وعموما ، ظل عدد الشكاوى 

المقدمة مستقرا: 7010 في عام 2013 ؛ 7586 في 2017 ؛ 7061 في 2018 و 7083 في 2019.

فيما يخص سنة 2019 ، تفاصيل البيانات التي تم جمعها هي كما يلي:

العنف ضد النساء
في جميع أنحاء العالم ، تعتبر قضية العنف ضد النساء حديثة نسبًيا. في الجزائر 

، أول دراسة واسعة النطاق أجراها في عام 2005 المعهد الوطني للصحة العمومية 

اتصلوا  الذين  العنف  ضحايا  من  امرأة   9000 حالة  تحليل  الممكن  من  جعلت   ،

بالخدمات الصحية ، الشرطة ، العدالة ، DAS أو الجمعيات. ويبين أهمية العنف 

الفئات  إلى  المنتميات  النساء  لدى  إلى هشاشة خاصة  ، ويشير  والزوجي  المنزلي 

المحرومة.
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العنف ضد النساء حسب الشكاوى لدى المديرية العامة لألمن الوطني في 2019

النسبةعدد الشكاوىأنواع العنف
%390,6جرائم القتل و االعتداء والجرحى المؤدي إلى الوفاة

%5.13372,5العنف الجسدي

%1.67623,7سوء المعاملة

%80,1العنف الجنسي

%30,0سفاح القربى

%791,1التحرش الجنسي

%1311,8التحرش في المساحات العامة

%140,2عمليات االختطاف
%7.083100,0المجموع

الجسدي  العنف  يكون   ، الحاالت  معظم  وفي   .2019 عام  في  للعنف  نتيجة  امرأة   39 توفيت 

موضوع شكاوى. ومع ذلك ، تجرأت 8 نساء على تقديم شكوى عن العنف الجنسي و 3 أخريات عن 

سفاح القربى.

نالحظ أن التحرش في المساحات العامة ، الذي بدأ تجريمه في عام 2015 ، بدأ يندد به النساء.

النسبةالعددعالقة المعتدي بالضحية
%2.15530,4الزوج ، الحبيب ، الخطيب

%1.88426,6منها الزوج

%2343,3العشيق

%470,7منها الخطيب

%1.87626,5أفراد األسرة )باستثناء الزوج(

%4005,6منها االبن

%3995,6منها األخ

%20,0منها الوالد

%3.52549,8أشخاص من خارج األسرة
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5العنف ضد النساء
في نصف الشكاوى ، المعتدي هو أحد أفراد األسرة ، الزوج في المقام األول ، هو المعني في 27٪ 

من الشكاوى. في 400 حالة ، المعتدي هو ابن الضحية: لم يعد العنف ضد األم حقيقة استثنائية.

سن الضحايا
اكتر من 75 سنة66-75 سنة 56-65 سنة46-55 سنة36-45 سنة26-35 سنة19-25 سنة

1.3062.2441.7581.080461212122

ما يلفت النظر هنا هو العدد الكبير من الضحايا المسنين: 334 أكثر من 65 سنة من العمر.

الوضع العائلي للضحايا
غير محدداألرملةمطلقةمتزوجةعازبة
1.6534.22688535366

23,2%59,4%12,4%5,0%

ما يقرب من ٪60 من الضحايا الذين تم تحديد وضعهم العائلي هن من النساء المتزوجات ؛ لكن 

النساء المطلقات ممثالت بشكل زائد نسبياً ألنهن يشكلن ٪12 من الضحايا.

المستوى التعليمي للضحايا
غير محددجامعيثانويمتوسط أساسيبدون

1943789204019431176321

بغض النظر عن مستواها التعليمي ، يمكن أن تجد النساء أنفسهن ضحايا للعنف.

حالة نشاط الضحايا
معامتقاعداتالنساء العامالتالطالباتربات البيوت

4.6803532.0441067.183

65,2%4,9%28,5%1,5%100%

 تشير المديرية العامة لألمن الوطني أيًضا إلى أن حوالي ٪10 من النساء سحبن شكواهن في عام 

2017 ، وهو أقل بقليل في عام 2018.

وتجدر اإلشارة إلى أنه بالنظر إلى النسبة الكبيرة من النساء المعنفات التي تم تحديدها في مسح 

االنتشار ، فإن الشكاوى المقدمة إلى المديرية العامة لألمن الوطني تتعلق فقط بجزء صغير جًدا من الضحايا. 

.MICs4 يجب أن يرتبط هذا الوضع بالتسامح االجتماعي مع العنف األسري الذي كشفت عنه دراسة 
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عندما ُسئلوا عن األسباب التي يعتقدون أنها تبرر ضرب الزوج لزوجته ، تعتقد أكثر من امرأة من كل 

امرأتين أن هذا السلوك سيكون لسبب ما طبيعيًا: ٪42.5 إذا خرجت زوجته دون إخباره ، 25 ٪7 إذا 

جادلت معه. ٪37 إذا أهملت األطفال. ٪11.6 إذا رفضت ترك وظيفتها و ٪7.6 إذا رفضت منح راتبها. 

علما أن المرأة في جنوب الجزائر هي األقل تحمال للعنف: ٪42.1 منهم يعتبرون أنه من الطبيعي أن 

يضرب الزوج زوجته ألسباب معينة، مقابل ٪56.6 في مركز الشمال، ٪63 في هضاب أوتس و 66.4٪ 

بشكل  ولكن  المستجوبات،  النساء  عمر  تقدم  مع  العنف  مع  التسامح  يزداد  الغربي.  الشمال  في 

طفيف فقط: ٪55 من الفئة العمرية 15-19 عاًما، و ٪64.1 من الفئة العمرية 45-49 عاًما يعتبرون 

أنه أمر طبيعي في ظل ظروف معينة للزوج يضرب زوجته.

المؤرخ   19-15 رقم  )القانون  قانون  يعاقب   ،  2015 عام  من  ابتداءا   ، العنف  هذا  لمكافحة 

في  والتحرش  األسري  أو  المنزلي  العنف  مرتكبي  بشدة  العقوبات  لقانون  المعدل   )2015/30/12

الشارع وفي العمل ، بما في ذلك في حالة العنف اللفظي ، وبالتالي يكمل األحكام السابقة التي 

تعاقب على األذى الجسدي واالعتداء الجنسي. يؤكد هذا القانون عدم شرعية جميع أشكال العنف ، 

في المجالين الخاص والعام.

العنف المدرسي

التالميذ
مجموعأخرىاإلدارةالمعلمين

األوالدالبنات 
8991394813307مرتكبو العنف

86188125291ضحايا العنف

تم تحديد 291 حالة عنف في المدارس من قبل المديرية العامة لألمن الوطني في عام 2019. 

الضحايا هم من الطالب بشكل رئيسي ، 3/2 منهم من الذكور وثلث الفتيات. وقد ارتكب المعلمون 

هذا العنف في ٪45 من الحاالت ، ومن قبل اإلدارة في ٪16 من الحاالت والطالب أنفسهم في 3/1 

من الحاالت.

الجنسياللفظيالجسدينوع العنف
2381228عدد الحاالت

كان العنف الجسدي هو األكثر انتشاًرا ، ولكن تم اإلبالغ عن 28 حالة من حاالت العنف الجنسي.

شهادة: 2 امرأتان لرجل
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6 شهادة

منذ عام 1970 ، ينص قانون األحوال المدنية على أن الشهود فيما يخص األحوال 

المدنية يتم اختيارهم دون تمييز بين الجنسين.

المدنية  األحوال  سجل  إلى  ينتمون  الذين  الشهود  يكون  أن  يجب   -  :  33 المادة 

يبلغون من العمر 21 سنة على األقل ، أقرباء أو غيرهم ، دون تمييز بين الجنسين ؛

- يتم اختيارهم من قبل المهتمين.

- المرسوم رقم 70-20 المؤرخ 19 فبراير 1970 بشأن قانون األحوال المدنية ، المعدل 

في 09 أوت 2014 ، القانون رقم 08-14.

في عام 2014 ، تم تعديل المادة 33 من قانون األحوال المدنية فقط فيما يتعلق 

اختيار  أن  الحكمان على  إلى 19 سنة. وينص  الذي يمتد من 21 سنة   ، الشهود  بسن 

الشهود يتم دون تمييز على أساس الجنس.

ومع ذلك، فإن الممارسة السائدة في المجالس الشعبية البلدية والدراسات التوثيقية 

تفرض شهادة امرأتين لشهادة رجل واحد ، منذ إصدار قانون األسرة في عام 1984 ، رغم 

أن هذا األخير ال يتعامل بأي شكل من األشكال مع سؤال الشهادة.

، وهذه  العدل عام 1984  الممارسة مبررة بوجود تعميم مرسومي من وزير  هذه 

لهرم  انتهاك  في  المدنية  األحوال  قانون  من   33 للمادة  وفقا  قانونية  غير  الممارسة 

nالمعايير

شهادة : امرأتان لرجل واحد ؟




