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كلنا مختلفون لكن متساوون

يف إطــار إنشــاء مرصــد لحقــوق النســاء، 

ــوق  ــق لحق ــالم والتوثي ــز اإلع ســطر، مرك

ــه  الطفــل واملــرأة )CIDDEF(، كهــدف ل

ــل إحصــايئ ســنوي وهــذا مــن  إنجــاز دلي

أجــل تقييــم التقــدم الــذي أحرزتــه بالدنــا 

فيــا يخــص املســاواة بــن الرجــل و املرأة.

إن اول دليل إحصايئ أنجز يف سنة 2013 

و ثــاين عمــل نقدمــه هــذه الســنة ينــدرج 

ضمــن نفــس الحركيــة و نفــس املنهــج 

مــن اجــل تثبيــت التطــورات املحــرزة 

وهــذا للوصــول لتحقيــق املســاواة بــن 

ــب النظــر  ــك تصوي ــرأة وكذال الرجــل وامل

 نحــوى املياديــن التــي ال زال بهــا االختــالل 

و عدم املساواة بن الجنسن.

ــورات يف  ــجيل تط ــم تس ــه ت ــد ان املؤك

التعليــم األســايس بحيــث أن التكافــؤ أصبح 

مضمونــا يف مجمــل الــراب الوطنــي.

املؤكــد أن البنــات هــن األكــر مــن 

التعليــم  طــور  يف  املتمدرســن  الذكــور 

العــايل. و  الثانــوي 

واألكيــد كذالــك ان جميــع الشــعب مبــا 
ــر  ــتقطب أك ــة تس ــعب العلمي ــا الش فيه

ــات عنهــا مــن الذكــور. نســبة مــن البن

يف  الــزواج  عمــر  معــدل  أن  أكيــد 
الوســط الحــري و الريفــي هــو 29 ســنة 

أكيــد أن معــدل العمر يف تطور مســتمر 
حيــث أصبــح اليــوم يقــارب 78 ســنة.

ــول  ــتثمرت للحص ــة اس ــد ان الدول أكي
عــى الســكن واإلنــارة، املــاء الــروب 
ملحوظــة  أخــرى  نتائــج  هنــاك  لكــن 
منيــل  أن  بنــا  يجــدر  إشــكالية.  تبقــى 
: لهــا  حلــول  إيجــاد  أجــل  مــن  أكــر 

- يبقى النمو السكاين يف تزايد قوي.

ــد  ــة يتزاي ــؤرش الخصوب ــدل أو م - مع
التحــول  أن  إىل  يشــر  مــا  هــذا 

تأسيســه. يتــم  مل  الدميوغــرايف 

محــدود  يبقــى  اإلنــاث  توظيــف   -
ــل  ــرب وال ميث ــف يف املغ ــو األضع وه
ســوى 17 مــن مجمــوع الوظائــف.
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- قليــل مــن النســاء مــن يتحصلــن 

عــى مراكــز قياديــة.

- العنــف ضــد املــرأة يســتمر يف جعــل 

ــداث  ــد وإح ــم تجدي ــه رغ ــا ل ضحاي

ــون. القان

ولتصحيــح هــذه االختــالالت إجــراءات 

ــة يجــب وضعهــا مرفقــة  وأعمــال إيجابي

بأفعــال مــن أجــل تغييــر الذهنيــة و هــذا 

إللغــاء و إزالــة الصــورة النمطية الســائدة 

علــى دور و قــدرات المــرأة والرجــل.

السياســية موجــودة ال شــك  اإلرادة 

فيهــا لكــن يجــب أن نواجــه ونهاجــم كل 

ــق أو  ــي تعي ــة الت ــات االجتماعي الممارس

تحــول دون تطــور روابــط المســاواة بيــن 

ــة  ــس الجمهوري ــا رئي ــر به الجنســين. ذك

مــارس   08 يــوم  للنســاء  فــي خطابــه 

2014 بقولــه: "تغييــر المواقــف أمــر بالــغ 

األهميــة مــن أجــل النهــوض بالمــرأة 

اســتغالله  يجــب  رمــزي  عمــل  وكل 

ألن المســاواة النظريــة يجــب ترافقهــا 

مســاواة فعليــة وحدهــا مرشــحة لمنحهــا 

ــف "نحــن  ــه." و يضي ــة في ــع ال رجع  طاب

و بصفــة ثابتــة حريصيــن علــى مبــدأ 

والنســاء  الرجــال  بيــن  التمييــز  عــدم 

نكرســه فــي نصوصنــا، فــي سياســتنا، فــي 

أفعالنــا."

بعــض  هنــاك  و  هنــا  يبقــى  لكــن 

المقاومــات التــي مــن اجلهــا مســؤوليتنا 

البــدء  عليــه  و  مســخرة   الجماعيــة 

بالتربيــة، اإلعــالم، الحــوار، والوســاطة 

مــع التشــديد واإلرغــام ألنــه مــن المهــم 

مســئوالت   ليكــن  للنســاء  نســمح  أن 

ــج  ــر البرام ــي تطوي ــن الرجــال ف ــر م اكث

التــي  األعمــال  لتحقيــق  السياســية 

الجمهوريــة  رئيــس  عنهــا   تحــدث 

 و رفــع الحواجــز التــي تعيــق ازدهــار 

nوحرية النساء وكذا فعالية المساواة

األستاذة أيت زاي نادية

نحو المساواة2
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التطور عبر فترة زمنية طويلة

ــة  ــة عمري ــن نجــد أن كل فئ ــى شــكل هــرم أي ــاه عل ــة أدن ــة الســكانية الجزائري ــر الكثاف تظه
ــة. ــذه الفئ ــة بعمــود نســبي خــاص به ممثل

لقــد تغيــر حجــم هــذا الهــرم عبــر مختلــف اإلحصائيــات، ومــن حيــث الشــكل فــي اإلحصــاء 
ــر )2008(. األخي

هرم األعمار باإلحصاءات
اإلحصاء العام للسكان والسكن 1966 اإلحصاء العام للسكان والسكن 1977

-2 000 000 -1 000 000 0 1 000 000 2 000 000 -2000000 -1000000 0 1000000 2000000

اإلحصاء العام للسكان والسكن 1987 اإلحصاء العام للسكان والسكن 2008

-2000000 -1500000 -1000000 -500000 0 500000 1000000 1500000 2000000
-2000000 -1500000 -1000000 -500000 0 500000 1000000 1500000 2000000

الديمـوغـرافـية
38.7 مليون نسمة في الفاتح جانفي 2014 ;

39.5 مليون نسمة في الفاتح جانفي 2015 ;
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ــع  ــا هــي، م ــت كم ــة بقي ــه العمري ــن تركيب ــكان، لك ــدد الس ــع ع ــنة 1987، ارتف ــة س ــى غاي إل
هيمنــة كبيــرة لفئــة الشــباب. وانطالقــا مــن ســنة 1990، تغيــرت البنيــة بنقــص فــي الــوالدات مقتــرن 
بانخفــاض فــي وفيــات الرضــع. ســنة 2008، أصبحــت الفئــات العمريــة الغالبــة هــي مــن 15 إلــى 25 

ســنة، حيــث بدئنــا نالحــظ عــودة إلــى زيــادة فــي الــوالدات.

إن التعــداد الســكاني بالجزائــر فــي نمــو مســتمر، بزيــادة أربــع أضعاف منــذ االســتقالل )1962(.

تطور عدد السكان 2014-1966
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انثـى  المجموع

المصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، استبصار إحصائي 2011-1962

تطور عدد الوالدات والوفيات 2013-1963
المصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، استبصار إحصائي 1962-2011

الوالدات الوفيات
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يعــود النمــو الســكاني فــي الجزائــر إلــى الفــارق الموجــود بيــن عــدد الــوالدات وإلــى االســتقرار 
النســبي فــي عــدد الوفيــات.

فيمــا يتعلــق بالــوالدات، النمــو فيهــا مســتمر مــن ســنة 1962 إلــى 1985، والــذي تــاله انخفــاض 
ــالل  ــا خ ــح ملحوظ ــدي أصب ــة ، ال ــي البداي ــى ف ــاض بط ــوه إنخف ــنتي 1985 و 2000، يتل ــن س بي
التســعينيات )يحتمــل أن يكــون لــه عالقــة بفتــرة العنــف التــي مــرت بهــا الجزائــر(: وبــدءا مــن ســنة 

2000، عــاد ارتفــاع ســريع فــي عــدد الــوالدات.

إن المنعطــف الخفيــف الــذي تمــت مالحظتــه ســنة 2013 يمكنــه أن يقــود إلــى عــودة التحكــم 
األفضــل فــي الــوالدات إذا تواصــل. حيــث تشــير اإلحصائيــات األولــى لســنة 2014 بــأن عتبــة المليون 

مولــود يمكــن اجتيازها.

الوضعية الحالية 
963.000 مولود على قيد الحياة، 168000 متوفى، 388000 زواج سنة 2013.

يظهــر هــرم الفئــات العمريــة لســنة 2013 مميــزات خاصــة جــدا لــم تكــن تالحــظ عــادة. ففــي 
الواقــع، لقــد عرفــت الجزائــر منــذ 25 ســنة انتقــاال ديموغرافيــا، مــع انخفــاض فــي عــدد الــوالدات. 
وهــذا االنتقــال قــد ارتبــط مثلمــا يالحــظ فــي معظــم الــدول، مــع زيــادة نســبة تمــدرس الفتيــات. 
وعلــى العمــوم، لقــد تأكــد هــذا االنتقــال، غيــر أنــه منــذ حوالــي عشــر ســنوات، هــذه النزعــة قــد 

انعكســت مــع عــودة ارتفــاع عــدد الــوالدات.
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النسـاء الجـزائـريـات  بدليل األرقـام 2014

الديمـوغـرافـية

هناك ثالثة عوامل يمكنها تفسير هذه الظاهرة:

وصــول شــرائح عديــدة مــن مواليــد ســنوات الثمانينــات إلــى ســن الــزواج، مثلمــا يوضحه  •
عودة القيم التقليدية. •عودة ارتفاع معدل الخصوبة مع انتهاء فترة العنف. •ارتفاع نســبة الــزواج.

نسبة الزواج عرفت تزايدا كبيرا منذ بداية القرن

تطور نسبة الزواج 2013-1963
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المصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، استبصار إحصائي 2011-1962

ــعينيات  ــنوات التس ــة س ــد نهائي ــاض عن ــي انخف ــذي كان ف ــي ال ــة اإلجمال ــدل الخصوب مع
ــد ــع مــن جدي يرتف

يشير معدل الخصوبة اإلجمالي إلى معدل عدد األطفال لكل امرأة.

إن انخفــاض معــدل الخصوبــة الــذي بــدأ مــع بدايــة ســنوات التســعينيات قــد عــرف عــودة منــذ 
منتصــف ســنوات 2000، وهــو مــا يشــكل ظاهــرة خاصــة بالجزائــر.

تطور معدل الخصوبة اإلجمالي ومتوسط العمر عن الوالدة

19902000200820092010201120122013السنة
4,52,42,812,842,872,873,022,93معدل الخصوبة اإلجايل )الطفل/املرأة(

29,53231,931,831,731,631,531,4متوسط العمر لألمومة )بالسنوات(

يصل اليوم متوسط عمر البنات عند الزواج األول 29 سنة.
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نحو المساواة

الديمـوغـرافـيةالديمـوغـرافـية

متوسط عمر النساء عند الزواج األول

املصدرالريفيةالحرضيةكامل الجزائرالسنة

اإلحصاء العام للسكان والسكن197720,923,119,8

اإلحصاء العام للسكان والسكن198723,724,822,3

مسح صحة األم والطفل199225,826,924,6

اإلحصاء العام للسكان والسكن199827,627,926,9

200629,930,029,7MICs3 املسح الوطني متعدد املؤرشات

اإلحصاء العام للسكان والسكن200829,128,929,5

المصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، استبصار إحصائي 2011-1962

إن تطــور متوســط عمــر البنــات عنــد الــزواج األول مثيــر لالهتمــام لســببين. فمــن جهــة، نالحــظ 

ارتفاعــا لمتوســط عمــر الــزواج، الــذي انتقــل مــن 20 إلــى 29 ســنة، ومــن جهــة أخــرى، ســن الــزواج 

ــات  ــد البن ــا عن ــر ارتفاع ــن زواج أكث ــع س ــات، م ــات والريفي ــات الحضري ــد البن ــا عن ــه تقريب نفس

ــاة  ــارب نمــط الحي ــى تق ــل عل ــات حســب إحصــاء 2008. وهــذا دلي ــد الحضري ــه عن ــات من الريفي

وطموحــات البنــات الحضريــات والريفيــات ونفــس الميــول إلــى متابعــات الدراســة.

تطور سن الزواج عند البنات

السن

الحضارياتالريفيات
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الديمـوغـرافـية

الحالة العائلية للسكان البالغين أكثر من 15 سنة عند سنة 2012

أرملة/أرملمطلقة/منفصلةمتزوجةعزباءالحالة العائلية

الرجالالنساءالرجالالنساءالرجالالنساءالرجالالنساءالسن

15-1997,199,92,70,10,100,10

20-2476,697,822,92,10,30,10,10

25-2944,281,253,918,71,50,10,40

30-3428,542,668,657,42,100,90

35-3920,521,774,477,83,40,41,70

40-4415,69,575,989,65,30,23,20,7

45-497,94,580,994,34,80,66,40,5

50-555,72,182,195,33,80,58,42,1

55-593,81,878,195,33,70,514,42,3

60-641,20,772,697,12,40,223,92,1

65-691,90,263,39520,532,84,2

-74 7020,855,191,90,90427,3

75-790,70,834,893,32,3062,25,9

+ & 802,21,122,487,12,7072,711,8

35,242,155,256,62,40,27,21,1المجموع

المصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، التحقيق الوطني حول الجدول الزمني في الجزائر ، 2012

النساء يتزوجن في سن أصغر مقارنة بالرجال.
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نحو المساواة

الديمـوغـرافـيةالديمـوغـرافـية

العنوسة العزوبة عند النساء في تزايد:

الحظنــا أنــه بعــد ســن 40 ســنة، عــدد النســاء العازبــات أكبــر مــن عــدد الرجــال العازبيــن، حيــث 

أن %15،6 مــن النســاء بيــن ســن 40 و44 ســنة عوانــس مقابــل %9،5 مــن الرجــال فــي نفــس العمــر.

نسبة العزوبية حسب العمر

انثـى  ذكـر

الفيئة العمرية

المصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، التحقيق الوطني حول الجدول الزمني في الجزائر ، 2012

معظم النساء المطلقات ال تعدن الزواج على العكس من الرجال.

نسبة الطالق/ االنفصال

المصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، التحقيق الوطني حول الجدول الزمني في الجزائر ، 2012
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النسـاء الجـزائـريـات  بدليل األرقـام 2014

الديمـوغـرافـية

كما أن معظم األرامل ال تعدن الزواج على العكس من الرجال.

نسبة األرامل

رجال  إناث 

المصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، التحقيق الوطني حول الجدول الزمني في الجزائر ، 2012



السكن
مميزات السكن

مستلزمات السكن
نسبة حيازة بعض التجهيزات
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النسـاء الجـزائـريـات  بدليل األرقـام 2014

ــزات تختلــف  ــاة النســاء. وهــذه الممي ــى حي ــزات الســكن ومســتلزماته عل ــر ممي تؤث

حســب مــا إذا كانــت األســرة مقيمــة فــي الوســط الحضــري أو الريفــي. وعمومــا، تعيــش 

أغلبيــة األســر )%71( فــي ســكنات فرديــة، حتــى لــو إن كان %35 مــن الحضرييــن يعيشــون 

ــل  ــاري ال يمث ــكن اإليج ــكناتها، فالس ــة لس ــر مالك ــرى لألس ــة الكب ــارات. واألغلبي ــي العم ف

ســوى %12 مــن الســكنات.

السكن

مميزات السكن

المجموعريفيحضرينوعية البناء

35,46,426,0عمارة سكنية
61,890,671,2منزل فردي أو تقليدي

1,92,52,1بناء هش
0,60,10,4شاليهات جاهزة

0,20,40,3أخرى
سند إستغالل سكن

70,282,674,2مالك أو مالك شريك
8,62,46,6مستأجر عقار عمومي

6,72,45,3مستأجر عقار خاص
1,90,71,5سكن وظيفي

12,411,812,2ساكن بالمجان
0,20,10,2أخرى

0,10,10,1غ.م
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نحو المساواة

ــد بالمــاء الشــروب، إال أن هــذه النســبة تنخفــض  ــة بشــبكة تزوي %90 مــن الســكنات موصول

إلــى %77 فــي الوســط الريفــي. ونســبة قليلــة فقــط مــن الســكنات ال تتوفــر علــى شــبكة عموميــة 

للكهربــاء، وهــذا حتــى فــي الوســط الريفــي أيــن تعتمــد فيهــا %3،5 مــن الســكنات علــى طريقــة 

أخــرى لإلنــارة. أمــا فيمــا يخــص طهــي األغذيــة، 03 أســر مــن 1000 )08 أســر مــن ألــف فــي الوســط 

ــت  ــي ليس ــرف الصح ــبكة الص ــرورات(. ش ــاز الق ــي أو غ ــاز )الطبيع ــى الغ ــر عل ــي( ال تتوف الريف

معممــة خاصــة فــي الوســط الريفــي.
مستلزمات السكن

معاالريفيةالحضرية
الربط بشبكة الماء الشروب

95,677,389,6نعم
4,422,710,3ال

مصدر التزويد بالماء الشروب
92,37085,1شبكة عمومية

1,37,13,2صنابير عامة
1,59,14آبار

2,47,54خزان عام
2,36,23,6أخرى

وسائل اإلنارة
98,496,397,7شبكة عمومية
1,12,21,4مولد كهربائي

0,51,30,7أخرى
وسائل التزود بالغاز

73,522,456,9الغاز الطبيعي
26,476,742,7غاز القرورات

00,80,3أخرى
وسائل إجالء مياه الصرف الصحي

97,46687,2شبكة الصرف الصحي
2,231,811,8خزان التعفين )مراحيض(

0,22,20,9أخرى
المصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، التحقيق الوطني حول الجدول الزمني في الجزائر ، 2012
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النسـاء الجـزائـريـات  بدليل األرقـام 2014

ــا كل  ــل تقريب ــد دخ ــة ق ــوات األجنبي ــاط القن ــمح بالتق ــر يس ــي مقع ــزود بهوائ ــون الم التلفزي
ــة الكبــرى  ــة؛ والشــأن نفســه بالنســبة للهاتــف المحمــول. األغلبي ــة منهــا والريفي البيــوت، الحضري

ــخ. أقــل مــن الثلــث  يملكــون ســيارة. ــة طب مــن البيــوت مــزودة بآل

لســوء الحــظ لــم تشــر نتائــج التحقيــق الوطنــي حــول الجــدول الزمنــي فــي الجزائر  لســنة 2012 
إلــى عــدد الغســاالت، وهــي الوســيلة التــي تســمح للنســاء بربــح وقــت ثميــن. وأشــارت الدراســة 
التــي قــام بهــا المركــز الوطنــي للبحــث فــي األنثروبولوجيــا االجتماعيــة و الثقافيــة )CRASC( ســنة 
2006 إلــى أن أقــل مــن نصــف العائــالت الحضريــة و%27 مــن العائــالت الريفيــة تتوفــر لديهــن. 
وفضــال عــن ذلــك، تشــير نفــس الدراســة إلــى أن %47 مــن النســاء العامــالت تتوفــر لديهــن مقابــل 

%33 مــن النســاء الماكثــات فــي البيــت.

نسبة حيازة بعض التجهيزات

المجموعريفيةحضرية

33,926,931,7سيارة خفيفة

5,27,25,9دراجة نارية

98,596,998تلفاز

97,393,896,2هوائي مقعر

82,359,774,9مطبخ آلي 

56,527,547,1جهاز تدفئة

44,213,234,2جهاز تسخين الماء

21,815,119,7آلة خياطة

31,610,124,7هاتف ثابت

92,287,790,7هاتف محمول

31,310,624,6كمبيوتر

المصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، التحقيق الوطني حول الجدول الزمني في الجزائر ، 2012



الصحة

الصحة
تطورات تاريخية

الحالة الصحية المفترضة
النساء المسنات
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النسـاء الجـزائـريـات  بدليل األرقـام 2014

تطورات تاريخية

متوســط العمــر المتوقــع عنــد الــوالدة هــو 77,6 ســنة بالنســبة للنســاء ســنة 2013، مــا يمثــل 

10 ســنوات أكثــر ممــا كان عليــه ســنة 1990، و 25 ســنة أكثــر ممــا كان عليــه ســنة 1970. والعمــر 

المتوقــع هــذا يفــوق بقليــل ذلــك المتوقــع عنــد الرجــال.

19701990200020102013
52,767,373,477,077,6النساء 
52,566,371,575,676,5الرجال 

تطور معدل العمر المتوقع عند الوالدة )بالسنة(

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

3102010200020991

لكن ارتفاع متوسط العمر املتوقع عند الوالدة بدأ يف التباطؤ يف السبع سنوات األخرة.

الصحة
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الصحةالصحة1

نحو المساواة

تطور متوسط العمر المتوقع عند الوالدة )بالسنة(

 2007200820092010201120122013

76,876,476,37777,277,177,6النساء

74,774,874,775,675,775,876,5الرجال

تطور نسبة الوفيات عند الرضع )بالنسبة المئوية %(

1970198019902000200820092010201120122013
141,198,545,835,323,922,922,221,621,221,2النساء 

141,910749,238,426,926,625,224,623,923,6الرجال 

141,4102,846,836,925,524,823,723,122,622,4المجموع

المصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات

نســبة الوفيــات عنــد الرضــع، التــي تعــادل نســبة الوفيــات عنــد األطفــال بمعــدل وفــاة واحــدة 

لــكل ألــف مولــود، بعــد أن انخفضــت بقــوة فــي خــالل العشــرية 1970 و1980 وبنســبة أقــل خــالل 

التســعينيات و ســنوات 2000، تعــرف انخفاضــا أقــل بكثيــر منــذ الخمــس ســنوات األخيــرة بحيــث 

أن نســبة 20 وفــاة عنــد الرضــع مقابــل ألــف والدة لــم يتــم اجتيازهــا بعــد ، ال مــن طــرف الذكــور 

وال اإلنــاث حيــث تبقــى نســبة الوفيــات عنــد الرضــع أقــل بقليــل منــه عنــد الذكــور.

تطور نسبة الوفيات عند الرضع )منذ 1970 بالنسبة المئوية %(

ذكـرانثـى 
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النسـاء الجـزائـريـات  بدليل األرقـام 2014

الحالة الصحية المفترضة

الحالة الصحية المفترضة حسب السن

الرجالالنساء

سن
ال

جيدة

مرضية

سيئة

سن 
ال

جيدة

مرضية

سيئة

1293,45,90,6-14 سنة1292,77,10,1-14 سنة

24-1592,47,10,524-1591,87,70,5

59-2574,622,52,859-2583,114,82,1

+ & 602753,819+ & 6038,646,714,7
المصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، التحقيق الوطني حول الجدول الزمني في الجزائر ، 2012

ــن  ــث أن %27 م ــخاص: حي ــه األش ــعر ب ــا يش ــب م ــن حس ــع الس ــة م ــة الصحي ــور الحال تتده
النســاء البالغــات أكثــر مــن 60 ســنة يقلــن أنهــن يتمتعــن بحالــة صحيــة جيــدة. وفضــال عــن ذلــك، 
ــك  ــد الرجــال. ويتضــح ذل ــه عن ــة بأحســن حــال من مهمــا كان الســن، فيفتــرض أن حالتهــن الصحي

خصوصــا بعــد ســن 25 ســنة.

النساء الرجال

مقبول سيئ مقبول سيئ
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نحو المساواة

ــه  ــة هــي أن ــدة العام ــة المفترضــة مرتبطــة جــدا بالمســتوى التعليمــي: فالقاع ــة الصحي الحال

ــت الصحــة أفضــل. ــا كان ــع كلم ــتوى التعليمــي مرتف ــا كان المس كلم

الحالة الصحية المفترضة عند النساء البالغات أكثر من 12 سنة حسب مستواهم التعليمي

سيئة مرضية جيدة

10,1 40,3 49,5 دون تعليم

4,2 22,8 73,1 ابتدائي

1,1 13,8 85,2 متوسط

1,7 13,5 84,8 ثانوي

0,5 9,7 89,8 عالي

المصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، التحقيق الوطني حول الجدول الزمني في الجزائر ، 2012

الحالة الصحية التي تكون عليها النساء حسب مستواهن التعليمي

مقبول سيئ

تصــرح النســاء العامــالت بــأن صحتهــن أفضــل مــن صحــة النســاء الماكثــات فــي البيــت. وعلــى 

وجــه الخصــوص، فهــي بوضــوح أنهــن أقــل عرضــة لألمــراض المزمنــة.
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األمراض المزمنة

ــراض  ــة بأم ــبة اإلصاب ــن زادت نس ــدم الس ــا تق ــن، كلم ــخاص المعنيي ــات األش ــب تصريح حس

مزمنــة: %63 مــن النســاء البالغــات أكثــر مــن 60 ســنة تصرحــن بإصابتهــن بهــا. وهنــا أيضــا يبــدو 

أن الرجــال أقــل عرضــة مــن النســاء، علــى األقــل مــا فــوق 25 ســنة.

النسبة المئوية للسكان البالغين أكثر من 12 سنة الذين يصرحون بأنهم 
مصابون بأمراض مزمنة حسب السن

المجموعالرجالالنساءالسن

122,83,23.0-14 سنة
24-153,13,73.4
59-2516,19,512.9

+ & 6063,348,255.3

17,412,615.0المجموع

المصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، التحقيق الوطني حول الجدول الزمني في الجزائر ، 2012

الضغــط الدمــوي الشــرياني هــو المــرض األكثــر انتشــارا: فهــو يمــس %9،5 مــن النســاء البالغــات 

أكثــر مــن 12 ســنة. ثــم يليــه مــرض الســكري )4،5%(.

النسبة المئوية للسكان البالغين أكثر من 12 سنة الذين يصرحون بأنهم 
مصابون بأمراض مزمنة حسب نوع المرض

النوع

ط الدموي 
ضغ

ال
ي

شريان
ال

سكري
ال

ب 
ض القل

أمرا
شرايين

وال

الربو

ض 
أمرا

صل
المفا

أخرى

9,54,52,31,54,40,6النساء

5,73,92,71,32,00,4الرجال

7,64,221,43,20,5المجموع
المصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، التحقيق الوطني حول الجدول الزمني في الجزائر ، 2012
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النساء المسنات

ال تــزال فئــة األشــخاص البالغيــن 60 ســنة فمــا فــوق تواصــل ارتفاعهــا، وترتفــع مــن %8،1 إلــى 
%8،3 بيــن ســنتي 2012 و2013، مــا يمثــل عــدد 3188000 شــخص ســنة 2013.

تمثــل النســاء البالغــات 60 ســنة فمــا فــوق ســنة 2014 أكثــر بقليــل مــن 1،6 مليــون شــخص، 
763000 منهــن يبلغــن أكثــر مــن 70 ســنة و236000 أكثــر مــن 80 ســنة.

الحالة العائلية للنساء البالغات 
أكثر من 60 سنة

أرملة مطلقة/مفترقة عازبة متزوجة

المصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، التحقيق الوطني حول 

الجدول الزمني في الجزائر ، 2012

علــى العكــس مــن الرجــال المســنين والذين 
يعيــدون الــزواج بعــد الطــالق أو الترمــل، فــإن 
النســاء ال تعــدن الــزواج، ومــن ثــم فــإن نســبة 
ــي  ــة. فف ــات ضعيف ــنات المتزوج ــاء المس النس
ــر نصــف النســاء البالغــات 70  ســنة 2012، أكث
ســنة فمــا فــوق إمــا غيــر متزوجــات وإمــا لــم 
تعــد كذلــك. وقــد تفشــت هــذه الظاهــرة مــع 
ــادة العنوســة عنــد النســاء المالحظــة اليــوم  زي

لــدى فئــة 40-50 ســنة.

الحالة الصحية للنساء المسنات )

ــن 60  ــر م ــات أكث ــاء البالغ ــن النس ــن بي م
أنهــن مصابــات  منهــن صرحــن  ســنة، 63% 

بأمــراض مزمنــة.

نسبة النساء البالغات أكثر من 60 سنة 
مصابات بأمراض مزمنة

45,8الضغط الدموي الشرياني

21,0السكري

11,7أمراض القلب والشرايين

3,5الربو

19,7أمراض المفاصل

2,2أخرى

ــن  ــن صرح ــك، %15،4 منه ــن ذل ــال ع وفض
بأنهــن مصابــات بإعاقــة والتــي تشــكل بالنســبة 
ألكثــر مــن ثلثهــن )%38( عائقــا كبيــرا فــي 

ــة. ــن اليومي حياته
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التربية
التطور عبر فترة زمنية طويلة

نسبة تمدرس البنات 

تمثــل نســبة التمــدرس العالقــة بيــن عــدد األطفــال المســجلين فــي المدرســة والــذي يتوافــق 
ــة. ســن  ــة العمري ــي لألطفــال فــي هــذه الفئ ــاري، والعــدد اإلجمال ــم اإلجب ســنهم مــع ســن التعلي
التعليــم اإلجبــاري محــدد بيــن 6 و 13 ســنة بيــن 1962 و 1986 وانتقــل إلــى مــا بيــن 06 و 15 ســنة 

بعــد الســنة الدراســية 1988/1987.

كانــت نســبة تمــدرس البنــات جــد منخفضــة فــي الســنوات التــي تلــت االســتقالل )%33 ســنة 
1965( وبأقــل منــه بكثيــر عنــد الذكــور )%58 ســنة 1956(. وقــد تزايــد بالتــوازي مــع نســبة الذكــور 
ــا إلــى نســبة الذكــور. وفــي ســنة  إلــى غايــة منتصــف ســنوات 1975 إلــى غايــة أن وصــل تدريجي

2008، أصبحــت تفــوق %92 عنــد كال الجنســين.

نسبة تمدرس األطفال الذين بلغوا السن اإلجبارية للتمدرس

أوالد بنات

تبقــى نســبة تمــدرس )عــن الســن اإلجباريــة للتمــدرس( حاليــا منخفضــة بعــض الشــيء مقارنــة 
بالذكــور. وهــذا راجــع إلــى أن البنــات اللواتــي ال ينجحــن فــي دراســتهن ينقطعــن عــن الدراســة فــي 

أغلــب األحيــان، فــي حيــن أن الذكــور يعيــدون الســنة.
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1التربية

فــي التعليــم االبتدائــي والمتوســط، ارتفعــت نســبة البنــات تدريجيــا بيــن األطفال المتمدرســين، 
ــوي،  ــم الثان ــي التعلي ــاه هــو ف ــا يلفــت االنتب ــؤ. لكــن م ــى حــد التكاف لكــن مــن دون أن تصــل إل
حيــث نجــد نســبة البنــات التــي كانــت جــد منخفضــة فــي البدايــة )%20( قــد تعــدت نســبة الذكــور 

منــذ منتصــف ســنوات التســعينيات.

تطور نسبة البنات حسب الطور التعليمي
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متوسط إبتدائيثانوي

إذا كانــت نســبة البنــات تبقــى أقــل مــن %50 فــي الطوريــن االبتدائــي والمتوســط، فــإن عــدد 
البنــات قــد تعــدى عــدد الذكــور بكثيــر فــي الطــور الثانــوي منــذ منتصــف ســنوات التســعينيات.
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التربيةالتربية

مستوى التعليم سنة 2012

دون  الجنس
تعليم

مدرسة 
غير مصرح عاليثانويمتوسطابتدائيقرآنية

به
أنثى

9-512.98.975.82.00.00.00.3
14-101.70.034.961.81.20.40.0
19-152.70.06.646.539.84.40.0
24-204.90.010.727.623.333.50.0
29-258.90.014.430.120.526.00.0
34-3013.60.016.931.024.214.30.0
39-3520.20.017.528.625.18.50.1
44-4027.30.022.322.120.97.40.0
49-4541.40.022.118.914.92.80.0
55-5051.10.022.513.310.82.40.0
59-5557.60.320.510.09.02.60.1
+ & 6079.80.310.85.03.30.80.0

23.21.023.726.116.59.40.0المجموع

ذكر
9-512.210.375.22.00.00.00.3

14-101.00.041.256.90.80.10.0
19-151.50.05.959.730.42.50.0
24-202.60.011.241.822.521.90.0
29-253.10.016.542.819.318.20.0
34-303.90.013.344.824.513.40.0
39-356.80.013.641.729.58.30.1
44-4010.10.022.531.925.210.20.0
49-4516.90.025.629.218.210.00.1
55-5028.30.227.621.815.07.10.0
59-5534.80.025.717.313.68.60.1
+ & 6058.90.421.19.96.43.30.1

14.11.326.333.716.48.30.1المجموع

المصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، التحقيق الوطني حول الجدول الزمني في الجزائر ، 2012
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التربية

ــإذا كان عــدد  ــا ملحوظــا: ف ــم النســاء والرجــال اختالف ــع حســب مســتوى تعلي ــف التوزي يختل

ــإن نســبة  ــن  مــن عــدد الرجــال، ف ــي أضعــف بمرتي ــن مســتوى تعليم ــس لديه ــي لي النســاء الالئ

األشــخاص الذيــن لديهــم مســتوى تعليــم عالــي مرتفــع قليــال عنــد النســاء أكثــر منــه عنــد الرجــال.

المستوى التعليمي عند األشخاص البالغين أكثر من 05 سنوات عام 2012

النساء الرجال

ثانوي

متوسطإبتدائي

بدون تكوين

عالي

مدرسة 
األطفال
قرأنية
1%

ثانوي

إبتدائي

متوسط

عالي
مدرسة األطفال، قرأنية

1%

بدون تكوين

المستوى التعليمي حسب السن

النساء الرجال

إبتدائيثانوي متوسط بدون تكوينعالي

يلعب عامل السن دورا أساسيا في تحديد المستوى التعليمي عند البنات.
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التربية

األمية

نسبة األمية حسب السن )2012(
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ans

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-55 55-59 60 & +

إناث رجال 

المصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، التحقيق الوطني حول الجدول الزمني في الجزائر ، 2012

أكثر من نصف النساء البالغات 50 سنة فما فوق أميات.

فــي اإلحصــاء الســكاني لســنة 2008، كانــت نســبة األميــة عنــد النســاء %29،0 مقابــل 15،6% 

عنــد الرجــال. وفــي بعــض الواليــات ال تــزال النســاء تعانيــن مــن األميــة والتــي تفــوق نســبتها 40%، 

فــي حيــن أنــه فــي بعــض الواليــات األخــرى هــي أقــل مــن 15%.

إذا كنــا نجــد أن نســبة النســاء اللواتــي لديهــن مســتوى تعليمــي عالــي أقــل مــن نســبة الرجــال 

فــي ســن 40 فمــا فــوق، فإننــا نجــد العكــس بالنســبة للنســاء األقــل مــن 30 ســنة، وبصفــة إجماليــة، 

فــإن عــدد النســاء اللواتــي يتابعــن دراســات عليــا أكبــر مــن عــدد الرجــال.
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نسبة النساء اللواتي لديهن مستوى تعليمي عالي حسب السن



فيما تقضي النساء أوقاتهن ؟

فيما تقضي النساء أوقاتهن ؟
أعمال منزلية
أوقات العمل

رعاية األطفال وبقية أفراد العائلة اآلخرين
التسلية

النشاطات الثقافية
الرياضة

المشاركة في الحركات الجمعاوية
 )الجمعيات الثقافية، الرياضيات أو غيرها(
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فيما تقضي النساء أوقاتهن ؟

فيما تقضي النساء 
أوقاتهن ؟

هيكل نسبي للتوقيت اليومي المتوسط للسكان البالغين 12 سنة فما فوقفيما تقضي النساء أوقاتهن ؟
حسب الفئة العمرية واألزمنة األربعة األساسية )بالنسبة المئوية %(                                         

المجموعالرجال اإلناث  

I26,519,423,0. الزمن اإلنتاجي

2,013,67,7العمل

19,62,911,4أعمال منزلية

2,10,61,4 رعاية األطفال وأعضاء األسرة اآلخرين 

2,82,22,5التكوين والدراسة

II55,353,554,4. الزمن المعيد لإلنتاج 

10,710,910,8 رعاية شخصية، أكل وشرب

44,642,643,6النوم واالستراحة

III16,822,219,4. الزمن الترفيهي

6,19,87,9مساهمة اجتماعية

10,712,411,5 تسلية، وسائل اإلعالم واأللعاب

IV.  وقت التنقل

1,44,93,1النقل والتنقل

0.00.00.0نشاطات غير محددة

100100100معا

فــي المعــدل متوســط الزمــن اإلنتاجــي عنــد النســاء عــال بوضــوح منــه عنــد الرجــال، وهــذا حتــى 

إن أخذنــا فــي الحســبان فتــرة النقــل والتــي تعتبــر جــد مهمــة عنــد الرجــال.

فيما تقضي النساء 
أوقاتهن ؟
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فيما تقضي النساء أوقاتهن ؟فيما تقضي النساء أوقاتهن ؟

الزمــن الترفيهــي عنــد النســاء منخفــض بكثيــر منــه عنــد الرجــال، ســواء المكــرس للمســاهمة 

ــة أو للتســلية. االجتماعي
يوم نموذجي

اإلناث الرجال

أعمال منزلية

منــذ بلــوغ ســن 12 ســنة، تســاهم معظــم البنــات فــي األعمــال المنزليــة، وتكرســن لهــا أكثــر 

مــن ســاعة ونصــف فــي اليــوم. وهــذا الوقــت يرتفــع مــع الســن ثــم ينخفــض تدريجيــا بعــد ســن 50 

ســنة: بيــن 35 و49 ســنة، تكــرس النســاء مــا متوســطه 6 ســاعات لألعمــال المنزليــة.

أمــا الرجــال، وباســتثناء المســنين منهــم، فهــم أقــل مــن النصــف أولئــك الذيــن يســاهمون فــي 

أعمــال منزليــة ويخصصــون لهــا حســب العمــر مــا متوســطه نصــف ســاعة أو ســاعة.

نسبة المساهمة في األعمال المنزلية

سنة
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فيما تقضي النساء أوقاتهن ؟

متوسط عدد الساعات المكرسة لألعمال المنزلية حسب السن
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فيما تقضي النساء أوقاتهن ؟فيما تقضي النساء أوقاتهن ؟

المساهمة في األعمال المنزلية حسب االستخدام الفردي

تســاهم النســاء العامــالت فــي األعمــال المنزليــة بنفــس قــدر مــا تســاهم بــه النســاء الماكثــات 
فــي البيــت تقريبــا. وبالمقابــل فهــن يكرســن لهــا 04 ســاعات فــي اليــوم عوضــا عــن 06 بالنســبة 
للنســاء الماكثــات فــي البيــت. ومــن بيــن النســاء البالغــات 12 ســنة فمــا فــوق، فهــن الطالبــات/
المتمدرســات اللواتــي تقــل عندهــن نســبة األعمــال المنزليــة )مــا متوســطه ســاعتين فــي اليــوم(.

ماعــدا المتقاعديــن، رجــل واحــد مــن ثالثــة فقــط يســاهم فــي األعمــال المنزليــة ويكــرس لهــا 
أقــل مــن ســاعة واحــدة.                   

الحالة الفردية
متوسط عدد الساعات 

لكل شخص
نسبة المساهمة 

)بالنسبة المئوية( 
متوسط عدد ساعات 

المساهمة

المجموعالرجالالنساءالمجموعالرجالالنساءالمجموعالرجالالنساء

3.80.61.192.235.645.24.11.62.5عاملة

6.0-96.96.0-5.896.9-5.8ماكثة في البيت 

2.20.61.479.235.358.62.71.62.4طالبة/متمدرسة

3.71.32.182.161.968.44.52.13.0متقاعدة

3.60.81.281.638.244.84.52.12.8أخرى غير نشطة

المصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، التحقيق الوطني حول الجدول الزمني في الجزائر ، 2012

عدد الساعات التي تكرسها النساء لألعمال المنزلية حسب نشاطهن
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فيما تقضي النساء أوقاتهن ؟

المساهمة في مختلف األعمال المنزلية

نوع األعمال المنزلية
متوسط عدد 

الساعات
نسبة المساهمة 
)بالنسبة المئوية(

متوسط عدد 
الساعات لكل مشارك

الرجالالنساءالرجالالنساءالرجالالنساء

2,80,184,94,73,31,3الطبخ

1,80,176,452,31,5أعمال منزلية أخرى

0,10,48,531,61,31,4التسوق وتسيير شؤون األسرة

00,10,12,81,83,1أعمال ترميم

000,20,412,8االعتناء بالحيوانات األليفة

0.1,2.3,5.أعمال منزلية أخرى

المصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، التحقيق الوطني حول الجدول الزمني في الجزائر ، 2012

النشــاطات الرئيســية لألعمــال المنزليــة فيمــا يخــص متوســط الوقــت المكــرس بالنســبة للنســاء 

هــي الطبــخ )2،8 ســاعة( واألعمــال المنزليــة األخــرى: الغســيل، الكــي، التنظيــف )1،8 ســاعة(.

متوسط الوقت المكرس لمختلف األنشطة المنزلية
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فيما تقضي النساء أوقاتهن ؟فيما تقضي النساء أوقاتهن ؟

نسبة المساهمة في مختلف األعمال المنزلية

بالنســبة للرجــال، تتمثــل األعمــال المنزليــة األساســية التــي يقومــون بهــا هــي التســوق وتســيير 

شــؤون األســرة )0،4 ســاعة(. أقــل مــن %05 مــن الرجــال يســاهمون فــي أعمــال منزليــة أخــرى غيــر 

التســوق وتســيير شــؤون األســرة.

إن هــذا التوزيــع التقليــدي للمهــام حتمــا لــم يــأت عبثــا: فالنســاء يتوليــن األعمــال داخــل البيــت 

وللرجــال األعمــال الخارجيــة، وخاصــة التحكــم فــي النفقات: المشــتريات وتســيير شــؤون األســرة.

إن هــذا الطابــع يحتــاج إلــى توضيــح وذلــك بربطــه بفكــره "رب األســرة" وبمالحظــة المســاهمة 

فــي مختلــف األعمــال المنزليــة، حســب الســن، الشــريحة، النشــاط.

ــي أن  ــذا يعن ــرة. وه ــؤون األس ــيير ش ــوق وتس ــي التس ــاهمن ف ــط يس ــاء فق ــن النس %08 م

ــت منهــن. ويتضــح هــذا التفســير  ــي نفقــات األســرة ينفل ــأن التحكــم ف ــة تقــول ب القاعــدة العام

بدقــة بكــون أنــه بيــن ســن 25 و59 ســنة، أي فــي الســن التــي تكــون فيــه معظــم النســاء متزوجــات، 

ونســبة مســاهمتهن هــي األكثــر ضعفــا.
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فيما تقضي النساء أوقاتهن ؟

نسبة المساهمة في مختلف األعمال المنزلية حسب السن

60 سنة & +25-59 سنة15-24 سنة12-14 سنةالفئة العمرية

الرجالالنساء     الرجالالنساءالرجالالنساءالرجالالنساءاألعمال

51,33,475,1494,44,974,95,9الطبخ

51,27,969,05,285,34,459,75,7 أعمال منزلية أخرى

التسوق وتسيير شؤون 
األسرة

17,229,17,719,77,233,211,447,0

0,11,50,01,70,23,4.2,8أعمال ترميم

0,10,80,10,30,20,20,20,6االعتناء بالحيوانات األليفة

0,8.1,4.1,2.0,9.أعمال منزلية أخرى

المصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، التحقيق الوطني حول الجدول الزمني في الجزائر ، 2012

نسبة المساهمة في التسوق وفي تسيير شؤون األسرة حسب السن
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فيما تقضي النساء أوقاتهن ؟فيما تقضي النساء أوقاتهن ؟

رغــم العــدد الكبيــر للنســاء البالغــات العازبــات أو المطلقــات أو األرامــل، إال أن أغلــب أربــاب 

ــا "أشــخاص يقيمــون تحــت ســقف  ــي تعــرف بأنه ــة األســر والت األســر هــم مــن الرجــال. إن أغلبي

واحــد ويتناولــون وجباتهــم األساســية مــع بعــض"، هــي بالفعــل تحــت مســؤولية رجــل. إال أن 11% 

منهــا لهــا ربــة أســرة. وهــذه الحالــة األخيــرة أكثــر انتشــارا فــي الوســط الحضــري أيــن %12،8 مــن 

أربــاب األســر نســاء.

جنس رب األسرة حسب الشريحة

المجموعريفيحضريالجنس/ المحيط

87,291,288,5ذكر

12,88,811,5أنثى 

المصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، التحقيق الوطني حول الجدول الزمني في الجزائر ، 2012

نسبة مساهمة الفئة البالغة 12 سنة فما فوق في األعمال المنزلية حسب الشريحة

ريفيحضري المحيط

ذكرأنثىذكرأنثىالجنس األعمال

84,14,886,54,5الطبخ

75,34,578,95,9 أعمال منزلية أخرى

10,934,23,426,4التسوق وتسيير شؤون األسرة

0,12,80,12,7أعمال ترميم

0,10,20,30,7 االعتناء بالحيوانات األليفة

1,2.1,1. أعمال منزلية أخرى

ــاء  ــن النس ــر م ــدر أكب ــاهمن بق ــري يس ــط الحض ــي الوس ــن ف ــي يعش ــاء اللوات           النس

الريفيــات فــي التســوق )%11 مقابــل 03%(.
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فيما تقضي النساء أوقاتهن ؟

نسبة مساهمة الفئة البالغة 12 سنة فما فوق في األعمال المنزلية حسب النشاط

ماكثة في عاملةالنشاط
البيت

طالب-
متمدرس

متقاعد-
صاحب 
معاش

أخرى

ذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىالجنس األعمال

85.04.093.9.61.24.674.57.573.74.7الطبخ

66.83.486.9.55.77.861.57.264.25.6أعمال منزلية أخرى

11.728.75.9.11.525.415.954.013.728.1التسوق وتسيير شؤون األسرة

0.23.00.2.0.01.6.3.1.3.4أعمال ترميم

0.00.40.2.0.10.30.10.4.0.3االعتناء بالحيوانات األليفة

0.9.1.1.2.5...1.0.أعمال منزلية أخرى

إذا كانــت المعطيــات المنشــورة عــن التحقيــق حــول الجــدول الزمنــي ال تســمح بالقــول مــا إذا 
كان فــي األزواج التــي تكــون فيهــا الزوجــة عاملــة، يســاهم الــزوج فــي المهــام المنزليــة أكثــر منــه 
فــي األزواج التــي تكــون فيهــا المــرأة ماكثــة فــي البيــت، وبالمقابــل فهــي تشــير إلــى أن النســاء 
العامــالت تســاهمن أقــل فــي الطبــخ وفــي األعمــال المنزليــة وأكثــر فــي التســوق مقارنــة بالنســاء 
الماكثــات فــي البيــت. والســؤال الــذي يطــرح هــو معرفــة مــا إذا كانــت النســاء العامــالت لديهــن 

تحكــم أفضــل فــي نفقــات األســرة أو فقــط األمــوال التــي تجنينهــا.

ملة
عا

البيت
ثة يف 

ماك

مدرس
-مت
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ب 

عد-صاح
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أوقات العمل
متوسط عدد الساعات، نسبة المساهمة ومتوسط عدد الساعات 

لكل مساهم من الفئة البالغة 12 سنة فما فوق

العمل
متوسط عدد 

الساعات
نسبة 

المساهمة 

متوسط عدد 
الساعات لكل 

مشارك

ذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثى
0,33,16,542,95,37,2العمل حسب تعريف المكتب الدولي للعمل

0,10,14,23,12,23,1عمل آخر: مساعدة أحد أعضاء األسرة في عمله،
االســتراحات...( )اإلضرابــات،  العمــل  فــي مــكان  العمــل  000,73,60,70,7عــدم 
000,10,72,53,3نشــاطات أخــرى ذات صلــة: تكوين متعلق بالعمــل، البحث عن عمل

001,52,11,82,1البستنة

المصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، التحقيق الوطني حول الجدول الزمني في الجزائر ، 2012

تكــرس النســاء اللواتــي تمارســن عمــال مقابــل أجــر )حســب مفهــوم المكتــب الدولــي للعمــل(، 
ــل 7،2  ــا فــي العمــل مقاب أي %6،5 مــن النســاء البالغــات 12 ســنة، مــا متوســطه 5،3 ســاعة يومي
ســاعة بالنســبة للرجــال. إذا فقــد اختــرن النشــاطات التــي تســمح لهــن بضمــان القيــام بأعمالهــن 
ــل، فــإن التحقيــق  ــة أطفالهــن إن اقتضــى األمــر.  وبالمقاب ــة فــي نفــس الوقــت وكــذا رعاي المنزلي
يشــير إلــى أن %4،2 مــن النســاء البالغــات 12 ســنة فمــا فــوق تســاعدن فــرد مــن األســرة فــي عملــه 
وتكرســن لــه 2،2 ســاعة يوميــا. وهــذا العمــل غالبــا مــا ينســى أثنــاء التحقيقــات عــن العمــل التــي 

يتــم القيــام بهــا لــدى األســر، األمــر الــذي يــؤدي إلــى ســوء تقديــر العمــل عنــد النســاء.

نسبة المساهمة في العمل
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رعاية األطفال وبقية أفراد العائلة اآلخرين

رعاية األطفال وبقية أفراد العائلة اآلخرين: متوسط عدد الساعات، نسبة المساهمة 
ومتوسط عدد الساعات بالنسبة لكل مساهم من الفئة البالغة 12 سنة فما فوق

رعاية األطفال وبقية أفراد العائلة 
اآلخرين

متوسط عدد 
متوسط عدد الساعات نسبة المساهمةالساعات

لكل مساهم

الذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناث

0,4021,13,41,91,1رعاية األطفال

0,10,14,15,31,61,8تربية األطفال

003,10,71,22,3رعاية الكبار في األسرة

000,80,21,61,2رعاية أشخاص من أسر أخرى

املصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، التحقيق الوطني حول الجدول الزمني يف الجزائر ، 2012

عــدد النســاء المســخرات للقيــام برعايــة األطفــال يفــوق عــدد الرجــال بســبعة أضعــاف وبأربعــة 
أضعــاف بالنســبة لرعايــة الكبــار. وبالمقابــل، فــإن الرجــال معنيــون أكثــر بقليــل مــن النســاء بتربيــة 
األطفــال إال أن هــؤالء األخيــرات تكرســن لهــا وقتــا أكبــر بقليــل. وفــي المتوســط، فــإن الوقــت الــذي 

تكرســه النســاء لألطفــال يفــوق الرجــال بخمســة أضعــاف. 

نسبة المساهمة في تربية األطفال
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التسلية
التسلية: متوسط عدد الساعات، نسبة المساهمة ومتوسط عدد الساعات 

بالنسبة لكل مساهم من الفئة البالغة 12 سنة فما فوق

متوسط عدد التسلية
متوسط عدد الساعات نسبة المساهمةالساعات

لكل مساهم

الذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناث 

00,10,33,91,52,1الرياضة

0,10,43,319,51,82,1التنزه

00,10,51,733,5خرجات أخرى

001,53,51,21,1المطالعة

2,3281,7792,92,6مشاهدة التلفاز

001,51,41,41,5وسائل أعالم أخرى

000,10,62,42,2عروض

00,10,83,422,3التسلية وألعاب جماعية

0,10,23,58,62,32,7تسلية إلكترونية

المصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، التحقيق الوطني حول الجدول الزمني في الجزائر ، 2012

وســائل الترفيــه يغلــب عليهــا التلفــاز: %82 مــن النســاء يشــاهدنه، وهــذا بمعــدل 03 ســاعات 
فــي اليــوم. ثــم يأتــي التنــزه، %03 مــن النســاء فقــط تمارســنه و%20 عنــد الرجــال، لمــدة ســاعة 
ــن النســاء يقمــن  ــة: %1،5 م ــة النشــاطات األخــرى ممارســتها جــد قليل ــا. بقي ــى ســاعتين يومي إل

بالمطالعــة؛ %0،3 يمارســن رياضــة.

النشاطات الثقافية

هــن النســاء القاطنــات فــي وســط حضــري والعامــالت اللواتــي لديهــن أكثــر قــدر من النشــاطات 
ــة والترفيهية. الثقافي

ــة مــن أصــل أربعــة مقابــل واحــدة مــن أصــل عشــرة بالنســبة للماكثــات بالبيــت  امــرأة عامل
ــرة. ــة األخي شــاركن فــي نشــاط ثقافــي أو ترفيهــي واحــد علــى األقــل خــالل األشــهر الثالث
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النسبة المئوية للسكان البالغين 12 سنة فما فوق شاركوا في نشاطات ثقافية 
وترفيهية خالل األشهر الثالثة األخيرة السابقة لهذا التحقيق

طالب / ماكثة بالبيتعاملة
متمدرس

متقاعد / 
أخرىصاحب معاش

ذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثى 
0.20.20.00.01.50.7-0.10.40.0السينما
0.40.60.00.00.00.3-0.50.40.1المسرح
1.82.00.00.22.21.3-1.21.40.2الحفالت

0.712.90.10.71.99.0-0.45.60.1التظاهرات الرياضية
7.79.41.11.43.34.6-10.36.73.3حدائق التسلية

13.517.45.97.112.312.5-18.414.28.1رحالت
3.45.81.80.82.84.0-3.32.52.1تسليات أخرى

20.030.37.28.414.822.1-24.921.611.0نشاط ثقافي واحد على األقل
2.02.40.60.41.81.0-3.71.40.7ممارسة نشاط ثقافي أو فني

املصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، التحقيق الوطني حول الجدول الزمني يف الجزائر، ، 2012

ــاء  ــدد النس ــرات ع ــالث م ــارب ث ــا يق ــددا م ــر ع ــري أكب ــط حض ــي وس ــات ف ــاء القاطن النس

الريفيــات الالئــي قمــن بنشــاط ثقافــي أو ترفيهــي.

النسبة المئوية للسكان البالغين 12 سنة فأكثر الذين شاركوا 
في نشاطات ثقافية وترفيهية خالل األشهر الثالثة األخيرة

المجموعريفيحضري
ذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثى النشاطات

0.10.40.10.20.10.4السينما
0.30.50.00.20.20.4المسرح
0.81.70.40.60.71.3الحفالت

0.38.20.23.50.36.6التظاهرات الرياضية
6.57.91.22.84.86.2حدائق التسلية

13.116.34.17.910.213.6الرحالت
2.53.72.41.72.53.1تسليات أخرى

17.726.06.511.914.121.3نشاط ثقافي واحد على األقل
1.71.50.80.81.41.3ممارسة نشاط ثقافي أو فني

املصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، التحقيق الوطني حول الجدول الزمني يف الجزائر، 2012

ــة  ــدار ثالث ــى م ــل الســينما نشــاطا جــد مهمــش : عل ــل الرحــالت النشــاط الرئيســي وتمث تمث
ــى دور الســينما. ــرددت عل ــط ت ــة فق ــن مائ ــرأة واحــدة م أشــهر، ام
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الرياضة:

ممارســة الرياضــة جــد ضعيفــة عنــد المــرأة وهــي تتضــاءل مــع الســن وترتفــع مــع المســتوى 

التعليمــي حيــث أّن أكبــر نســبة مشــاركة فــي إحــدى الرياضــات نجدهــا عنــد التلميــذات والطالبــات 

رغــم بقائهــا ضئيلــة )%6 مقابــل %50 عنــد الذكــور(.

عنــد الشــباب الرياضــات األكثــر ممارســة هــي الجــري والرياضــات الجماعيــة ثــم تســود بعدهــا 

الرياضــات الممارســة داخــل القاعــات.

النسبة المئوية للسكان البالغين 12 سنة فأكثر الذين شاركوا في نشاط رياضي واحد على 
األقل خالل األربعة أسابيع األخيرة السابقة لهذا التحقيق

60 سنة & +25-59 سنة15-24 سنة12-14 سنة
ذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثى 

1.68.61.611.21.19.01.16.0الركض

0.32.10.21.70.00.50.00.1الفنون القتالية

1.13.20.82.80.30.80.10.1السباحة

1.640.71.135.10.28.90.10.2الرياضات الجماعية

0.91.50.43.50.51.00.30.1نشاطات رياضية أخرى

5.246.73.944.11.916.41.46.1نشاط رياضي واحد على األقل

املصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، التحقيق الوطني حول الجدول الزمني يف الجزائر، 2012

النسبة المئوية للسكان الذين شاركوا في نشاط رياضي واحد على األقل خالل شهر
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النسبة المئوية للسكان البالغين 12 سنة فأكثر الذين شاركوا 
في نشاطات رياضية حسب الوضعية الفردية

أخرىمتقاعد / صاحب معاشطالب / تلميذماكثة بالبيتعامل

ذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثى

4.417.61.2-6.050.51.16.24.030.5
المصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، التحقيق الوطني حول الجدول الزمني في الجزائر ، 2012

نسبة السكان البالغين 12 سنة فأكثر الذين شاركوا في نشاط رياضي واحد على األقل 
خالل األربعة أسابيع األخيرة حسب المستوى التعليمي

عاليثانويمتوسطابتدائيدون مستوى

ذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثى
0.63.51.512.83.529.73.529.34.536.5

المصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، التحقيق الوطني حول الجدول الزمني في الجزائر ، 2012

المشاركة في الحركات الجمعاوية
 )الجمعيات الثقافية، الرياضيات أو غيرها(

النسبة المئوية للسكان البالغين 12 سنة فأكثر المنخرطين في حركة جمعاوية 
حسب الجنس، الشريحة، الفئة العمرية، المستوى التعليمي

المجموعريفيةحضريةالمنطقة
ذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىالجنس

الفئة العمرية
14-120.23.90.00.60.12.9
24-150.81.90.41.20.71.7
59-250.84.10.32.70.63.6

+ & 600.11.70.32.50.21.9
المستوى التعليمي دون مستوى

0.21.10.21.00.21.0دون مستوى
0.42.40.22.10.32.2ابتدائي
0.32.30.21.20.21.9متوسط

0.64.20.35.20.64.4ثانوي
2.78.43.16.92.78.1عالي

0.21.10.10.40.31.4المجموع
المصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، التحقيق الوطني حول الجدول الزمني في الجزائر ، 2012
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قليــل مــن النســاء يشــاركن يف الحــركات الجمعاويــة. عمليــا، هــذه املشــاركة هــي نفســها يف الوســط 

الحــري أو الريفــي لكنهــا تتزايــد مــع املســتوى التعليمــي.

تركيبة السكان البالغين 12 سنة فأكثر الذين ينتمون إلى حركات جمعاوية 
حسب الجنس، الشريحة، ونمط الجمعية 

المجموعريفيةحضريةالمنطقة

ذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىالجنس

11.98.20.010.19.68.7جمعية أولياء التالميذ

4.025.00.019.13.223.5جمعية رياضية

11.49.225.010.514.09.5جمعية ثقافية

37.315.419.89.033.913.8جمعية إنسانية

8.812.631.721.613.214.9جمعية دينية

14.023.019.225.115.023.5جمعية سياسية، نقابية

14.110.50.09.111.410.2جمعيات أخرى

فــي األوســاط الحضريــة، الجمعيــات ذات الهــدف اإلنســاني هــي التــي تســتقطب النســاء فــي 

حيــن أّن الجمعيــات الدينيــة والثقافيــة هــي التــي تســتقطب نســاء األوســاط الريفيــة. نالحــظ أيضــا 

فــي المــدن أّن النســاء يشــاركن فــي جمعيــات أوليــاء التالميــذ خصوصــا األمهــات أمــا فــي األوســاط 

nالريفيــة فاآلبــاء وحدهــم ينخرطــون فيهــا



فيما تقضي النساء أوقاتهن ؟

الشغل
تطور مكانة النساء في سوق الشغل
الوضعية في 2013
من المرأة التي تعمل من بين النساء ؟
ماذا تفعل النساء العامالت ؟
النساء المقاوالت
الضمان االجتماعي
البطالة عند النساء
 هالة البطالة
الشبان المهمشين
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الشغلالشغل 1

ماذا تفعل النساء والرجال الذين تفوق أعمارهم 15 سنة ؟

رجالنساء
8301ماكثة في البيت

20841784طالبة / تلميذة

8341685متقاعدة / صاحبة معاش

209682آخر غير نشط        

19048885عاملة

371575عاطلة عن العمل
المصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، تحقيق الشغل 2013

الرجالالنساء

ربة بيت

طالبة/متمدرسة

ذات منحةمتقاعدة 

غيرهن مشغولة
من العاطالت

العاطالت 
عن العمل

13%

13
%

5%65%

4%

غيرهم من العاطلين

طالب/متمدرس

مشغول

عاطل 
عن العمل

ت منحة
عد ذا

متقا

               األغلبيــة الســاحقة )%61( مــن النســاء هــن »ماكثــات فــي البيــت«؛ %17 فــي ســوق 
العمــل: %14 تعملــن و %3 تبحثــن عــن عمــل؛ وأخيــرا %15 يزاولــن دراســتهن.

ــل  ــون. وبالمقاب ــر بالنســبة للرجــال : %69 فــي ســوق الشــغل و%65 يعمل الجــدول جــد مغاي
نســبة أقــل منهــا عنــد البنــات، يزاولــون دراســتهم )13%(.

الشغل
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1الشغل

تطور مكانة النساء في سوق الشغل

عــدد النســاء فــي ســوق الشــغل ينمــو بانتظــام إال أنّهــن ال يمثّلــن – فــي فبرايــر 2014 – ســوى 

مــا يقــل عــن %20 مــن إجمالــي عــدد الســكان الناشــطين.

فئــة الســكان النشــطة هــي تلــك الموجــودة فــي ســوق العمــل ســواء كانــوا يعملــون أم يبحثــون 

عــن عمــل.

تطور عدد النساء في سوق الشغل

197719871991200120082014سوق الشغل

159.500430.300624.0001.288.0001.730.0002.288.000النساء الناشطات

نسبة النساء الناشطات/ 
إجمالي الناشطين

5,28,110,515,016,819,5

املصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، تحقيق الشغل 2013 و فرباير 2014 

تطور نسبة النساء من بين الناشطين

5,2 8,1 10,5
15 16,8

19,5
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الشغلالشغل

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

1977 1987 1991 2001 2008 2013

الوضعية في 2013
نسبة نشاط النساء وفقا لمستواهن التعليمي

الرجالالنساءالمستوى التعليمي
4,945,5دون مستوى

8,475,7ابتدائي
12,978,6متوسط

18,665,4ثانوي
48,567,6عالي

الشهادة
7,564,4دون شهادة

45,189,6تكوين مهني
71,785,9تعليم عالي

16,669,5المجموع

املصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، تحقيق الشغل 2013 

%16.6 فقــط مــن النســاء فــي ســن العمــل يتواجــدن فــي ســوق العمــل، لكــن هــذه النســبة 

جــد متغيــرة حســب المســتوى التعليمــي والشــهادة.

%72 مــن الحامــالت لشــهادات التعليــم العالــي يتواجــدن فــي ســوق الشــغل فــي حيــن نجــد 

فيــه %7.5 فقــط ممــن ليــس لهــن أي شــهادة.
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الشغل

نسبة نشاط النساء حسب المستوى التعليمي

نسبة نشاط النساء حسب الشهادة

ــي الوســط الحضــري  ــر ف ــي أكب ــة: فه ــى وســط اإلقام ــف نســبة نشــاط النســاء أيضــا عل تتوق

ــي )12.2(. ــط الريف ــي الوس ــا ف )18.6( عنه
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الشغلالشغل

من هي التي تعمل من بين النساء ؟

فــي أفريــل 2014، 1.962.000 امــرأة كانــت موظفــة، أي %18.6 مــن العــدد اإلجمالــي للنســاء 

العامــالت.

نسبة الشغل عند النساء حسب السن

نسبة الشغل حسب السن

ذكرأنثىالسن

156,035,5-24 سنة

2524,183,1-34 سنة

3520,190,7-44 سنة

4514,687,5-54 سنة

+ & 553,432,1

13,963,7المجموع

املصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، تحقيق الشغل 2013 

ربــع النســاء المتــراوح أعمارهــن بيــن 

25 و 34 ســنة يعملــن. تنخفــض نســبة 

ــن.  ــذا الس ــد ه ــاء بع ــد النس ــغل عن الش

عنــد  الشــغل  لنســبة  األقصــى  الحــد 

الرجــال يتــراوح بيــن 35 و54 ســنة.
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الشغل

نسبة الشغل عند النساء حسب الحالة العائلية

الرجالالنساءالحالة العائلية
18,353,9عزباء

11,173,4متزوجة

32,869,6مطلّقة / منفصلة

6,310,8أرملة

13,963,7معا

املصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، تحقيق الشغل 2013 

ــا ثلــث النســاء المطلقــات يعملــن فــي حيــن أن %11 مــن النســاء المتزوجــات يعملــن  تقريب

ــات. و%18 بالنســبة للعازب

نسبة الشغل عند النساء حسب الحالة العائلية
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ماذا تفعل النساء العامالت ؟
وضعية النساء في اإلطار المهني

الرجالالنساء
361,94084,6مستخدم

40921,5226525,5حر

81142,6306634,5موظف دائم

59231,14297033,4موظف غير دائم

562,91762,0إعانة عائلية

19041008885100معا

املصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، تحقيق الشغل 2013 

معظم النساء العامالت هن موظفات دائمات. %1.9 فقط منهن مستخدمات.

قطاعات النشاطات التي تحتلها النساء

%المجموعخاصعموميقطاع النشاط
579844,4الفالحة

123150,8الصناعة االستخراجية

4731836519,2الصناعة التحويلية

718251,3البناء

2991015,3التجارة

239321,7النقل واالتصاالت

4737844,4الخدمات التجارية

1021177119862,9لخدمات غير التجارية

11647401904100معا

املصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، تحقيق الشغل 2013 

%61 من النساء يعملن في القطاع العمومي )مقابل %37 عند الرجال(.

ــم،  ــة )اإلدارة، التعلي ــر التجاري ــات غي ــاع الخدم ــي قط ــن ف ــة تمارس ــل ثالث ــن أص ــان م - امرأت
ــال. ــد الرج ــل %28 عن ــة، مقاب الصح
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الشغل

المهن التي تشتغلها النساء

باآلالف

%معا%الخاص%العموميالمهن

211,871,0281,5مديرات، إطارات تنفيذية، مسّيرات

52144,7618,358230,6مهن فكرية وعلمية

1149,8314,21457,6مهن وسيطية

33428,7445,937719,8موظفات ذات طابع إداري

مســتخدمي مصالــح مباشــرة لــدى الخواص، 
ــرات وبائعات تاج

544,713217,91879,8

فالحــات وعامــالت مهنيــات مؤهــالت فــي 
الفالحــة وزراعــة الغابــات والصيــد البحــري

00466,3472,5

حــرف مؤهلــة فــي الصناعــة والصناعــة 
التقليديــة

90,833144,834017,9

10,181,190,5رئيس تركيب وآالت وعامالت تجميع

1069,1729,71779,3مهن ابتدائية

40,470,9110,6غير محّددة

11641007401001904100معا

املصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، تحقيق الشغل 2013 

فــي القطــاع العمومــي،  تأتــي المهــن الفكريــة والعلميــة فــي مقدمــة المهــن الممارســة مــن 

طــرف النســاء )%45( تليهــا العامــالت فــي اإلدارة )%29(. فــي القطــاع الخــاص، تطغــى الصناعــة 

ــة للخــواص )18%(. ــا خدمــات موجه ــة )%45( تليه التقليدي
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الشغلالشغل

النساء المقاوالت:

10 % من المؤسسات تسيرها نساء مقاوالت.

% المقاوالتمعاالرجالالنساء

%79.360665.053744.41310.7حضري

%11.408132.973144.3817.9ريفي

%90.768798.026888.79410.2معا

املصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، اإلحصاء االقتصادي الشامل 2011  

شــرع الديــوان الوطنــي لإلحصائيــات ســنة 2011 فــي إحصــاء شــامل لمجمــل المؤسســات ذات 

الطابــع االقتصــادي )ماعــدا الفالحــة، المتوفــرة علــى محــل ثابــت ومرئــي(.

مــن بيــن 934.250 منشــأة اقتصاديــة محصيــة، %95 أي 889.000 تابعــة ألشــخاص طبيعييــن، 

رؤســاء المؤسســات.

%10.2 من رؤساء هذه المؤسسات نساء، النسبة مرتفعة  أكبر في الوسط الحضري.

فــي جميــع واليــات القطــر الوطنــي تتواجــد مؤسســات تديرهــا نســاء، النســبة أكثــر ارتفاعــا فــي 

واليــة تيــزي-وزو والجزائــر العاصمــة،... وأكثــر ضآلــة فــي واليــة غردايــة.

قطاعات النشاط المستثمرة من طرف المقاوالت هي الخدمات والتجارة

% المقاوالتمعاالرجالالنساء

%8.0977841086.5079.4الصناعة

%18657065.8923.2البناء

%39.665459.676499.3417.9التجارة

%42.820254.234297.05414.4الخدمات

%90.768798.026888.79410.2معا

املصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، اإلحصاء االقتصادي الشامل 2011  
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الشغل

 نسبة النساء المقاوالت حسب النشاط

الضمان االجتماعي

قانونيــا، يجــب أن يكــون أي شــخص يعمــل يتمتــع بضمــان اجتماعــي. %58 فقــط مــن العمــال 

مؤمنــون. لكــن النســاء العامــالت نســبيا هــن أكثــر عــددا مــن الرجــال فيمــا يتعلــق بهــذا الضمــان: 

%72 مقابــل %54 بالنســبة للرجــال. العديــد مــن العوامــل تفســر أفضليــة هــذا الضمــان: مــن جهــة، 

أغلبيــة النســاء يعملــن فــي الخدمــات غيــر التجاريــة )اإلدارة(، حيــث الضمــان االجتماعــي عــام. مــن 

جهــة أخــرى فهــن يحتلــن نســبة كبيــرة مــن مناصــب اإلطــارات المصــّرح بهــا بشــكل أحســن مــن 

الوظائــف األدنــى مرتبــة. نالحــظ أّن القطــاع الوحيــد الــذي تكــون فيــه المــرأة أقــل تمتعــا بالضمــان 

االجتماعــي هــو قطــاع الصناعــة التحويليــة حيــث العمــل البيتــي للنســاء شــائع.
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الشغلالشغل

العامالت المنتسبات إلى الضمان االجتماعي

الرجالالنساء 

نسبة العددالقطاع
نسبة العددالمؤّمنات

المؤّمنين

1315,515517,7الفالحة

1391,115995,2الصناعة االستخراجية

10829,660770,6الصناعة التحويلية

1766,742123,8البناء

3736,756236,3التجارة

2888,835255,5 النقل واالتصاالت

7489,621062,6الخدمات التجارية

1.08590,52.36994,2الخدمات غير التجارية

1.37672,34.83554,4معا

املصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، تحقيق الشغل 2013 

البطالة عند النساء

ــر  ــن والبطــاالت أكث ــال. عــدد البطّالي ــة و 804000 بطّ ــم إحصــاء 371000 بطّال ــة 2013، ت نهاي

ــذه  ــى ه ــون إل ــن ينتم ــن البطالي ــاالت و%56 م ــن البط ــن 20 و 30، )%62 م ــن س ــا بي ــا م ارتفاع

الشــريحة مــن العمــر(. %47  مــن البطــاالت هــن حامــالت لشــهادات التعليــم العالــي. قــد يعنــي 

ذلــك ببســاطة، باســتثناء اللواتــي ليــس لهــن شــهادات، أّن النســاء الالئــي ال يجــدن عمــال يتخليــن 

ــات بالبيــوت. عــن البحــث ويجــدن أنفســهن ماكث
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الشغل

توزيع البطاالت حسب حاالتهم العائلية

الرجالالنساء

%67984%28075عزباء

%12315%7921متزوجة

%20%103مطلقة

%00%31أرملة

371100%804100%

املصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، تحقيق الشغل 2013 

إذا كانــت النســاء الباحثــات عــن عمــل عازبــات أساســا )%75(، فإننــا بالرغــم مــن ذلــك نالحــظ 

أّن %21 منهــن هــن نســاء متزوجــات، وهــذا دليــل علــى أّن الــزواج ال يجعلهــن يتخليــن عــن البحــث 

ــا يجعــل  ــل م ــات أو أرام ــات عــن عمــل مطلق ــن النســاء الباحث ــل %4 م ــي المقاب عــن عمــل. وف

االنفصــال يجبرهــن علــى البحــث عــن عمــل. فــي حيــن أن توزيــع البطالــة عنــد الرجــال مختلــف 

بوضــوح.

كانــت نســبة البطالــة دائمــا عنــد النســاء عاليــة منهــا عنــد الرجــال، ولــو أّن الفــارق يميــل إلــى 

االنخفــاض. فــي نهايــة 2013، بلغــت نســبة البطالــة عنــد النســاء %16.3 مقابــل %8.3 عنــد الرجــال.

نسبة البطالة عند النساء والرجال أقل في الوسط الريفي منها في الوسط الحضري.

وهــي مرتفعــة علــى وجــه الخصــوص عنــد ذوي شــهادات التعليــم العالــي )%19.1( لكــن هــذه 

النســبة تميــل إلــى االنخفــاض بفضــل انخــراط البنــات فــي األجهــزة العموميــة لدعــم إدماج الشــباب 

وخاصــة الشــباب حاملــي الشــهادات.
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الشغلالشغل

 هالة البطالة

لكــن يجــدر التنويــه إلــى أنــه ليكــون الشــخص بطـّـاال ال يكفــي أن يكــون دون عمــل بــل يجــب 
أن يكــون بصــدد البحــث عــن عمــل.

ــدد  ــذا الص ــي ه ــطة ف ــراءات نش ــوا بإج ــم يقوم ــن ل ــل لك ــي العم ــون ف ــن يرغب ــك الذي أولئ
ــذه  ــي ه ــرأة ف ــغل 485.000 ام ــق الش ــدد تحقي ــة 2013، ح ــي نهاي ــة. ف ــة البطال ــكلون هال يش
الوضعيــة، هــن فــي األســاس ماكثــات فــي البيــوت، فــي جميــع األعمــار، نصفهــن عازبــات وهــن فــي 
معظــم الحــاالت ال يمتلكــن شــهادات. الســبب الرئيســي فــي عــدم بحثهــن عــن شــغل هــو نظــام 

ــه ال يوجــد شــغل. ــن يعتقــدن أنّ ــي أنّه األســرة والســبب الثان

الشبان الخاملين

مــن بيــن 15-24 ســنة، %35.8 مــن الشــابات و %13.3 مــن الشــبان غــادروا مقاعــد الدراســة 
ومــا هــم ال بمشــتغلين وال ببطّاليــن.

رغــم النســبة الجــد مرتفعــة للشــابات اللواتــي يزاولــن دراســتهن بعــد الســن اإلجبــاري للتمدرس، 
nأكثــر مــن ثلــث الشــابات البالغــات أقــل مــن 24 ســنة هــن أصــال ماكثــات فــي بيت

ماذا يفعل الشبان المتراوحة أعمارهم بين 15 و 24 سنة ؟

البنات األوالد

النساء و الجامعة



الشغل

النساء و الجامعة
 النساء الحاصالت على شهادات جامعية
في ما بعد التدرج
األستاذات
النساء الباحثات
الشباب الحاملين لشهادات 
من اإلناث في سوق الشغل
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النساء و الجامعة
 النساء الحاصالت على شهادات جامعية

الطالبات )
تطور عدد الطالبات المسجالت في التدرج

20002001200220032004200520062007200820092010السنة=<
245244293652326933347374415242421862478540561545619648613565641530الطالبات

466084543869589993622980721833743054820664952067104889910343131077943المجموع

%59,5%59,3%59,1%59,0%58,3%56,8%57,5%55,8%55,4%54,0%52,6% البنات
املصدر: وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، الدليل اإلحصايئ رقم 40
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ابتــداء مــن ســنة 1998، تجــاوز عــدد الطالبــات عــدد الطلبــة. ال زال هــذا الفــارق يتوســع ألنــه 
فــي ســنة 2010، مــا يقــارب %60 مــن الطلبــة إنــاث.

حامالت الشهادات في التدرج )

تطور عدد الطالبات الحامالت لشهادات في التدرج

19992000200120022003200420052006200720082009السنة=<
29318371954115444345561276568068187744319309692846129878الطالبات

5280465192737377797291828107515112932121905146889150014199767المجموع

%65,0%61,9%63,4%61,1%60,4%61,1%61,1%56,9%55,8%57,1%55,5% البنات

املصدر: وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، الدليل اإلحصايئ رقم 40
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تطور عدد الحامالت لشهادات في التدرج
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نسبة البنات حسب الشعبة من بين حاملي الشهادات في التدرج )سنة 2009(

% البناتالشعبة
 89,0   األدب العربي
 82,3   علوم الطبيعة

 77,4   اللغات األجنبية
 69,0   العلوم االجتماعية

 67,7   العلوم الدقيقة
 67,4   العلوم القانونية
 66,9   العلوم السياسية

 66,8   جراحة أسنان
 66,5   طب 

 65,8   صيدلة
 62,2   علوم األرض

 50,7   اقتصاد، تسيير، علوم تجارية
 48,6   بيطرة

 38,7   علوم تطبيقية
 36,2   تكنولوجيا

 65,0   معا
املصدر: وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، الدليل اإلحصايئ رقم 40
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نســبة البنــات فــي اللغــات وعلــوم الطبيعــة جــد معتبــرة مــن بيــن حاملــي الشــهادات فــي حيــن 

أنهــن يمثلــن نســبة أقــل مــن %40 فــي العلــوم التطبيقيــة والتكنولوجيا.

العلــوم الدقيقــة هــي األخــرى تســتقطب الطالبــات ألنهــن يمثلــن %68 مــن حاملــي الشــهادات 

فــي هــذه الشــعبة.

الطالبات في ما بعد التدرج

تطور عدد الطالبات في ما بعد التدرج

2000200120022003200420052006200720082009201020112012السنة

8775104841166713038146701691219778234412636628364291293143433890الطالبات

22533260602627930221336303778743458487645492458975606176421267671المجموع

%50,1%48,9%48,1%48,1%48,0%48,1%45,5%44,8%43,6%43,1%44,4%40,2%38,9% البنات

املصدر: وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، الدليل رقم 40، املديرية العامة للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية لعامي 2001 و 2012

تطور الطالبات في ما بعد التدرج
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ــة  ــى غاي ــة إل ــدرج أقــل مــن عــدد الطلب ــا بعــد الت ــات المســجالت فــي م إذا كان عــدد الطالب

ــي 2012. ــت ف ــة انقلب ــإن الوضعي 2012 ف
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نسبة البنات حسب الشعبة من بين الطلبة في ما بعد التدرج )سنة 2010(

% البناتالشعبة

 68,3   علوم الطبيعة

 58,3   اآلداب 

 57,2   العلوم الطبية

 53,8   البيطرة

 52,0   العلوم الدقيقة

 48,0   العلوم السياسية

 47,9   اقتصاد، تسيير، علوم تجارية

 46,1   العلوم القانونية

 44,1   العلوم االجتماعية

 42,9   علوم األرض

 33,9   تكنولوجيا

 48,4   معا

املصدر: وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، الدليل اإلحصايئ رقم 40

ــن فــي 2010 ســوى ثلــث الطلبــة فــي مــا بعــد التــدرج فــي شــعبة  إذا كانــت البنــات ال تمثّل

ــاة وفــي اآلداب وكــذا فــي  ــوم الطبيعــة والحي ــر عــددا مــن الذكــور فــي عل ــا فهــن أكث التكنولوجي

ــة. ــوم الدقيق الطــب والعل
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األستاذات

األستاذات في الجامعة )

20002001200220032004200520062007200820092010السنة

 أستاذة 
التعليم العالي 

)بروفيسور(

F234197197241284294365376427502564

T11261111123914461742195021922282258628743186

F/T21%18%16%17%16%15%17%16%17%17%18%

أستاذة 
محاضرة.

F240288363367447526621796101010681137

T15821825197720072382272530133757433845624817

F/T15%16%18%18%19%19%21%21%23%23%24%

أخرى

F433248735864669078628725952910861118021312314219

T1507216339175531919721105223922385725664275463025232137

F/T29%30%33%35%37%39%40%42%43%43%44%

معا

F4806535864247298859395451051512033132391469315920

T1778019275207692265025229270672906231703344703768840140

F/T27%28%31%32%34%35%36%38%38%39%40%

املصدر: وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، الدليل اإلحصايئ رقم 40

تضاعــف عــدد األســتاذات الجامعيــات ثــالث مــرات خــالل 10 ســنوات. فمــن مجمــل األســاتذة 
الجامعييــن تمثـّـل النســاء مــا نســبته %40 ســنة 2010 مقابــل %27 ســنة 2000. لكــن علــى مســتوى 
ــحة  ــبة مرّش ــذه النس ــرة. ه ــس الفت ــالل نف ــها أي %18 خ ــاء نفس ــبة النس ــت نس ــتاذية فبقي األس
لالرتفــاع ألن نســبة األســاتذة المحاضريــن  قســم أ والذيــن تأتــي رتبتهــم مباشــرة تحــت رتبــة أســتاذ 

التعليــم العالــي تســجل ارتفاعــا : حيــث انتقلــت مــن %15 ســنة 2000 إلــى %24 ســنة 2010.
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األساتذة الجامعيون حسب الرتبة )سنة 2010(

 

النساء الباحثات

ــه مــن  ــة للبحــث العلمــي أنّ ــة العام ــة 2012-2013، أشــارت المديري بالنســبة للســنة الجامعي

أصــل 48400 أســتاذ باحــث، 20323 أي %42 منهــم نســاء. هــذه النســبة المئويــة ترتفــع بانتظــام.

تطور األساتذة الباحثين

09/200810/200911/201012/201113/2012سنة

1323914693159201825920323النساء 

3447037688401404444848398المجموع

%42,0%41,1%39,7%39,0%38,4% النساء 

من بين هؤالء 23922 باحث تّم تعيينهم في مخابر. منهم 8752 أي %36.6 نساء.

14 %من الباحثين الذين أودعوا براءة اختراع نساء.
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الشباب الحاملين لشهادات من اإلناث في سوق الشغل

ــن  ) ــات م ــة المتخرج ــهادات الجامعي ــالت الش ــات حام ــل الفتي ــاذا تفع ــة 2013، م نهاي
2008 إلــى 2012 ؟

وضع الحاملين لشهادات )اخر 5 سنوات(

الرجال النساء
333260مشغولة

8246عاطالت عن العمل

92ربة البيت

5437طالبة

99غير ناشطة آخرين

570352المجموع
املصدر: وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،  املديرية العامة للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية

األغلبيــة تعملــن )%58( أو تبحثــن عــن عمــل )%14(، )%10( تزاولــن دراســتهن و%16 ماكثــات 
فــي البيــت. تشــير هــذه المعطيــات إلــى رغبــة النســاء الالئــي تحصلــن علــى شــهادات جامعيــة فــي 

عــدم البقــاء فــي البيــت وإنّمــا فــي العمــل.

عاملة

أخرى غ� ناشطة

هذا الرسم البياني للمقارنة مع ذلك المتعلق بالفئة العمرية 15-25 سنة.
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فــي الواقــع، كل شــيء يجــري كأّن النســاء أو الشــابات اللواتــي لــم يزاولــن دراســتهن، عازبــات 

كــّن أم متزوجــات، محصــورات فــي البيــت فــي حيــن أنــه باســتطاعة الشــابات الحامــالت لشــهادات، 

رغــم النســبة العاليــة للبطالــة، الولــوج إلــى ســوق العمــل.

هــل يعنــي هــذا أنـّـه ال يوجــد شــغل للنســاء غيــر المؤهــالت؟ أم أنـّـه عليهــن البحــث فــي مــكان 

آخــر، فــي مكانــة النســاء فــي المجتمــع و فــي مــا هــو معتبــر شــغال »مقبــوال« بالنســبة للمــرأة؟

للشــابات الحامــالت للشــهادات اللواتــي يقطــن فــي وســط حضــري فــرص أفضــل للدخــول فــي 

عالــم الشــغل منــه عنــد النســاء الريفيــات: نســبة نشــاطهن أعلــى ونســبة البطالــة عندهــن أقــل. 

لهــذه الوضعيــة عالقــة مــع قلــة تنقــل النســاء، 3/2 يتنازلــن عــن العمــل البعيــد عــن مقــر إقامتهــن 

و °°/° 88 يتنازلــن عــن شــغل يقــع فــي واليــة أخــرى غيــر واليــة إقامتهــن.

نسبة نشاط، شغل وبطالة الشابات الحامالت للشهادات

 الشابات الحضريات 
الحامالت للشهادات

الشابات الريفيات الحامالت 
معاللشهادات

74,367,772,9نسبة النشاط

60,550,958,4نسبة الشغل

18,624,919,8نسبة البطالة

املصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، تحقيق الشغل لدى األرس 2013     

ــغل  ــوق الش ــي س ــن ف ــي ه ــهادات اللوات ــالت للش ــابات الحام ــة للش ــبة  المئوي ــف النس تختل

اختالفــا طفيفــا مــع شــهاداتهن، إال فــي علــوم التربيــة حيــث هــي جــد منخفضــة. وعلــى العكــس من 

ذلــك،  فــإن نســبة النســاء اللّواتــي تحصلــن علــى شــغل تعتمــد علــى الشــهادة : لشــهادات الصحــة 

ــال،  ــا، عكــس الرج ــوم وغيره ــات والعل ــهادات الخدم ــن أّن ش ــي حي ــة ف نســبة شــغل جــد مرتفع

شــهادات المهنــدس، تقــل عــن 50%.
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النساء و الجامعة

نسبة النشاط، الشغل والبطالة عند الشابات الحامالت للشهادات حسب الشعبة

نسبة الشغلنسبة البطالةنسبة النشاط

48,5043,6العلوم التربوية

74,515,658,4األدب والفن

70,714,654,5العلوم االجتماعية، التجارة والقانون

69,516,946,7العلوم

74,011,736,3الهندسة والصناعة التحويلية

83,715,862,0الزراعة والطب البيطري

89,02,886,6الصحة والرعاية االجتماعية

82,623,431,5الخدمات

72,914,551,0معا

املصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات، تحقيق الشغل لدى األرس 2013     

األغلبيــة الســاحقة للشــابات الحامــالت للشــهادات يعملــن فــي الخدمــات غيــر التجاريــة 

)اإلدارة( وهــن أكثــر مــن النصــف مــن يقبلــن شــغال غيــر دائــم )%53 مقابــل %45 بالنســبة للذكــور.

ــى  ــالت عل ــاء العام ــل النس ــة مجم ــن وضعي ــف م ــي تختل ــرة والت ــة األخي ــذه النقط ــر ه تفّس

ــهادات. ــي الش ــي لحامل ــاج المهن ــى اإلدم ــاعدة عل ــاز المس ــى جه ــات إل ــوء البن ــح بلج األرج

ــة توظيــف أحــد حاملــي الشــهادات الجــدد مــن طــرف شــركة  يتضمــن هــذا الجهــاز فــي حال

ــي الشــهر مــن طــرف  ــي حــدود 15.000 دج ف ــر ف ــع أجــر الشــاب األجي ــل بدف أو مؤسســة التكف

nالســلطات العموميــة.  البنــات أكثــر قبــوال مــن الذكــور للتوظيــف مقابــل هــذا المســتوى مــن األجر

العنف ضد النساء



العنف ضد النساء
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العنف ضد النساء العنف ضد النساء

العنف ضد النساء

العنف:

لــم يرتفــع عــدد إيــداع الشــكاوى بدافــع العنــف تجــاه المــرأة بيــن 2012 و 2013 : بــل اســتقر 

عنــد 8500. قــد يبــدو هــذا العــدد مرتفعــا لكنــه ضئيــل بالنســبة إلــى عــدد النســاء ضحايــا العنــف. 

فــي الواقــع، أظهــر تحقيــق التفشــي أنـّـه خــالل ســنة واحــدة، %10 مــن النســاء كــن ضحيــة عنــف 

جســيم ومتكــرر. فلــو أّن جميعهــن أودعــن شــكوى لبلــغ عــدد الشــكاوى 1.300.000 شــكوى.

إيداع الشكاوى بداعي العنف لدى المديرية العامة لألمن 
الوطني )9 أشهر األولى 2013(

ــل و 200  ــة قت ــن محاول ــنة، 27 منه ــن 18 و 75 س ــن بي ــراوح أعماره ــرأة تت 7.010 ام
ــارم، تحــرش جنســي( ــا مح ــف جنســي )حــاالت اغتصــاب، زن عن

 الحالة العائلية للنساء ضحايا العنف اللواتي أودعن شكاوى

متزوجات عازبات مطلقات  أرامل

3.872 1.953 688 439

نشاط النساء ضحايا العنف اللواتي أودعن شكاوي

ماكثات في البيت موظفات طالبات إطارات سامية متقاعدات أخرى

4.713 1.330 103 374 67 87

صلة المعتدي بالضحية

الزوج االبن األخ الجيران، الزمالء، مجهولون

1.608 538 418 3.316
املصدر: إحصائيات املديرية العامة لألمن الوطني
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العنف ضد النساء

تشــر هــذه النتيجــة لبعــض التضييــق يف إجــراءات الحــد مــن العنــف. يف الواقــع، طاملــا أن نســبة 
محــددة فقــط مــن الضحايــا يقدمــن شــكاوي، يجــب اتخــاذ إجــراءات فعالــة للرفــع مــن عــدد إيــداع 
الشــكاوي. وتفــر هــذه الوضعيــة بأســباب اجتاعيــة واقتصاديــة. يف الواقــع، هنــاك نســبة عاليــة 
مــن التســامح فيــا يتعلــق بالعنــف األرسي وخاصــة الزوجــي حتــى مــن طــرف الضحايــا )التحقيــق 
MICS2( باإلضافــة إىل ذلــك فــإن اآلفــاق املفتوحــة للنســاء الراغبــات يف الهروب مــن العنف محدودة 
جــدا: غيــاب الحايــة الفوريــة للضحايــا؛ نقــص فــادح يف مراكــز اإليــواء؛ مشــاكل الشــغل والســكن.

بالرغــم مــن ذلــك وبفضــل تحــرك الجمعيــات والتــزام الســلطات العموميــة والعمــل اإلعالمــي 
)اإلذاعــة والصحافــة املكتوبــة( أصبــح العنــف ضــد املــرأة ظاهــرة معــرف بهــا.

ــنة  ــة س ــا الحكوم ــي تبنته ــرأة الت ــد امل ــف ض ــن العن ــد م ــة للح ــراتيجية الوطني ــت االس حقق
2007 والتــي قدمــت إجــراءات حايــة ومســاعدة للنســاء ضحايــا العنــف وإجــراءات إعــادة إدمــاج 
الضحايــا واتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة املناســبة، بعــض النتائــج رغــم غيــاب وســائل ماليــة مخصصــة 

لهــذه االســراتيجية:

ــاء• ــات•والنس ــتقبال•الفتي ــة•الس ــرف•الســلطات•العمومي ــن•ط ــاين•م ــي•ث ــز•وطن ــح•مرك ــّم•فت  •ت
ــة  ــة الوطني ــر الســنوي 2013 للجن ــة. حســب التقري ــوايت يعشــن حــاالت مزري ــف والل ــا العن ضحاي
االستشــارية لرقيــة وحايــة حقــوق اإلنســان حــول وضعيــة حقــوق اإلنســان يف الجزائــر، اســتقبل 
هــذان املركــزان املتواجــدان ببوســاعيل )واليــة تيبــازة( و مبســتغانم 157 امــرأة يف ســبتمر 2013. 

ــة وتلمســان وآخــر يف طــور الدراســة. مركــزان آخــران بعناب

 ••و•يف•الشأن•القانوين،•من•الرضوري•اإلشارة•إىل•عدة•مسودات•مشاريع•قانون•:
ــاق  ــيع نط ــه توس ــرض من ــات،  الغ ــون العقوب ــم قان ــدل ويتم ــون يع ــروع قان ــودة م  - مس
العقوبــات فيــا يخــص العنــف ضــد املــرأة: هجــر الزوجــة )ولــو دون طفــل(، العنــف االقتصــادي، 

ــة. ــن العمومي ــن الزوجــن، التحــرش يف األماك ــة ب الرق

-  مســودة مــروع قانــون يتضمــن إنشــاء صنــدوق النفقــة الغذائيــة والهــدف منــه، يف حالــة 
تقصــر الــزوج الســابق، متكــن النســاء املطلقــات مــن الحصــول عــى مبلــغ النفقــة الغذائيــة الــذي 

منــح لهــن مبوجــب حكــم؛

- مســودة مــروع قانــون يعــدل القانــون رقــم 90-11 املتعلــق بعالقــات العمل بوصــف التحرش 
nالجنــي كخطــأ جســيم دون اإلخــالل بالعقوبــات القضائيــة املنصــوص عليهــا بالنســبة لهــذه الجنحة



النساء الجريئات
النساء العامالت في العدالة

كرة القدم النسوية
نساء طيار خط وقائد طائرة
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النساء الجريئات

النساء الجريئات
النساء العامالت في العدالة

%41  من القضاة و %42 من المحامين نساء

ــن مجمــوع القضــاة. وتنخفــض نســبة  ــل %41 م ــا يمث ــات هــو 2063، م ــدد النســاء القاضي ع
ــن القضــاة  ــم، %45 م ــي المحاك ــذا ف ــة : وك ــي الســلطة الســلمية القانوني ــا ف النســاء كلمــا صعدن
نســاء؛ أمــا فــي المحكمــة العليــا فنســبتهن %24. غيــر أن هنــاك اســتثناء فــي مجلــس الدولــة، ألنــه 

مــن جهــة تحــت رئاســة امــرأة، ومــن جهــة أخــرى %43 مــن القضــاة فيــه نســاء.

عدد النساء القاضيات في مستوى مختلف الهيئات بتاريخ 2014/02/24

نسبة النساء الرجالالنساء
مالحظاتالقاضيات

%4113323,6المحكمة العليا
نساء رئيسات أقسام؛ 07 محاميات 

عامات

01 رئيسة المجلس؛ 02 رئيستي غرفة%202742,6مجلس الدولة

12 رئيسة محكمة%5911334,3المحاكم اإلدارية

%43473437,2المجالس القضائية
04 رئيسة مجلس قضائي؛ 131 رئيسة 

غرفة

%1.4701.77845,3المحاكم االبتدائية
وكيل جمهورية؛ 40 رئيسة؛ 52 قاضي 

تحقيق

%2063291841,4مجموع القضاة

 المصدر: وزارة العدل
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النساء الجريئاتالنساء الجريئات

ألول مــرة فــي تاريــخ العدالــة الجزائريــة، تــم تعييــن امــرأة كنائــب 
ــدى مجلــس قضــاء ببومــرداس يــوم 10/07/2014 عــام ل

جريدة الوطن الصادرة بتاريخ 2014/10/08

نسبة النساء القضاة في مختلف الهيئات

مهنــة المحامــاة أيضــا توجــد فيهــا النســاء بكثــرة، ألن النســاء يمثلــن فيهــا %42. المهــن األخــرى: 
موثقــات، محضــرات قضائيــات، نســبتهن فيهما قليلة والقليل من النســاء من يمارســن مهنة الوســيط.

% من المجموعالنساء 
8.75941,6المحاميات

48926,7كتابات العدل

37622,8محضرات

3406,6خبرات

1014,5وسطاء

%250مفوضات بالمزايدات
املصدر: وزارة العدل
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النساء الجريئات

كرة القدم النسوية

المنتخب الوطني للنساء

أول نــادي كــرة قــدم للنســاء تــم تأسيســه فــي الجزائــر هــو COS تيــارت ســنة 1975. ومنذ ســنة 
1990، بــدأت العديــد مــن األنديــة النســوية فــي الظهــور. األنديــة الكبــرى لكــرة القــدم النســوية 
 APDSF ،بلــوزداد CLT ،انتصــار وهــران AS ،الجزائــر وســط، آفــاق غليــزان ASE :بالجزائــر هــي

تيــزي وزو )شــبيبة القبائــل ســابقا(، COTS تيــارت...

صــرح رئيــس رابطــة كــرة القــدم النســوية : "تســعى رابطتنــا لكــرة القدم النســوية إلــى الحصول 
ــة  ــر ومضاعف ــين وتطوي ــى تحس ــول إل ــل الوص ــن أج ــة م ــة والمالئم ــائل الالزم ــى الوس ــا عل أيض

المنافســات ورفــع عــدد الفــرق لتجــاوز المائــة )100( نــادي ســنة 2014".
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يتشــكل المنتخــب الوطنــي لكــرة القــدم للنســاء 
فــي الطبعــة التاســعة لرابطة إفريقيــا لألمم كان-

2014، المزمــع إجراؤهــا مــن 11 إلــى 25 أكتوبــر 
ــة،  ــكوان فطيم ــات: س ــن الالعب ــاوك، م بوينده
فتحيــة،  بخــدة  نعيمــة،  زيــان  بــن  بوهنــي 
عربــي عــودة كلتــوم )آفــاق غليــزان(، بوتشــيش 
ســهام، خليفــوش خديجــة، لعيفــة نشــيدة، آفــاق 
ــط(،  ــر وس ــة )ASE الجزائ ــارة فطيم ــة، ب حوري

األمــن   AS( تاكنينــت كهينــة، ســادو حبيبــة
 FC( بكــوش محبوبــة، معــزوز ناديــة ،)الوطنــي
قســنطينة(، هاجــر كنــزة )USF بجايــة(، ميــراوي 
ليديــة مونيــة )كالكــس كــرة القــدم(، بــن لزعــر 
ــة  ــض صبرين ــوز(، لبي ــمين )FC تول ــم ياس مري
ــوري(. ــروز )AS م ــوب في ــن ي ــوري(، ب )AS م
ــابقات  ــات الس ــن الالعب ــد م ــنة 2014، العدي س
شــرفن الجزائــر وحصلــن على وســام االســتحقاق 

لكــرة القــدم الجزائريــة :

 •العــوادي نعيمــة : قائــدة الفريــق الوطنــي 
للنســاء ســابقا.

ــابقة  ــة س ــراء: العب ــة الزه ــري فاطم  •باكي
ــاء. ــدم للنس ــرة الق لك

: العبــة ســابقة فــي    لغواطــي نســيبة 
الوطنــي. الفريــق 

 •دلهــوم صبرينــة : قائــدة الفريــق الوطنــي 
للنســاء ســابقا.

نساء طيار خط وقائد طائرة
هنــاك نســاء جزائريــات طيــار خط وقائــد طائرة.

ــار  ــا 22 طي ــة لديه ــة الجزائري ــوط الجوي الخط

مــن النســاء 07 مــن بينهــن قائــد طائــرة؛ 07%  

ــاري الشــركة نســاء. مــن تعــداد طي

الطاســيلي للطيــران لديهــا 07 طيــار مــن النســاء 

و واحــدة منهــن تــم تعيينهــا مؤخــرا كقائــد 

ــرة. طائ


