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يقــدم دليــل "المــرأة باألرقــام" 

نموذجــا للتحليــل علــى المســتوى 

نحــو مســألة  الوطنــي، موجهــا 

ــين. ــن الجنس ــاواة بي المس

ــراز  ــة اب ــذه المقارب ــح ه وتتي

ــن  ــر م ــي الجزائ ــرأة ف ــع الم وض

علــى  الضــوء  تســليط  خــالل 

حيــث  مــن  المحــرز  التقــدم 

المســاواة فــي مختلــف المجــاالت 

الواضــح  اإلظهــار  خــالل  ومــن 

ــى  ــاء عل ــجلة بن ــرات المس للتأخي

معطيــات مشــفوعة بأرقــام مثبتة.

تتضمــن المنهجيــة فــي البداية 

جمــع معطيــات األرقــام المتعلقــة 

الجزائــر،  فــي  المــرأة  بوضــع 

ــة  ــات الحالي ــي اإلحصائي ــواء ف س

ــوزارات  ــف ال ــا مختل ــي أعدته الت

التعليــم  الوطنيــة،  )التربيــة 

العالــي، التكويــن المهنــي، الصحة، 

أو  إلــخ(،  االجتماعيــة،  الشــؤون 

فــي نتائج الدراســات االســتقصائية 

التــي أجراهــا الديــوان الوطنــي 

المســح  ونتائــج  لإلحصائيــات، 

المؤشــرات  متعــدد  العنقــودي 

ــوزارة الصحــة  ــع ل )MICS6( التاب

فــي  وأخيــرا  واليونيســيف... 

ــا  ــدا ولكنه ــر تحدي ــات األكث البيان

ــث  ــرأة. إن البح ــع الم ــل وض تمث

الجنســانية،  اإلحصائيــات  عــن 

ــا  ــرة كورون ــي فت ــادرة أصــال، ف الن

قــد قلــص مــن مســاعينا وتنقالتنــا 

بحكــم وجــود كــم قليــل جــدا مــن 

هــذه اإلحصائيــات. 

تتمثــل الخطــوة الثانيــة فــي 

األنســب  المعطيــات  تحديــد 

ــي  ــق الت ــل الوثائ ــا داخ بموضوعن

تــم جمعهــا.

مقدمة

3



بعــد ذلــك، تُدخــل المعطيــات 

شــكل  فــي  وتحلــل  المختــارة 

جــداول ورســوم بيانية، مشــفوعة 

ــق موجــز. بتعلي

ــي  ــر الت ــض العناص ــر بع تظه

أبرزهــا هــذا العمــل أن وضــع 

ــي  ــي التحســن ف المــرأة آخــذ ف

ــيما: ــة، وال س ــب معين جوان

- تعميــم تمــدرس الفتيــات، 

المدرســي  النجــاح  وتحســين 

متوســط  وزيــادة  للفتيــات، 

المتوقــع، العمــر 

وفيـات  نسـبة  انخفـاض   -

فـي  طفيـف  انخفـاض  الرضـع، 

وتغطيـة  الخصوبـة،  نسـبة 

اجتماعيـة جيـدة للمـرأة العاملة.

هنـاك  أخـرى،  ناحيـة  مـن 

عناصـر معينة مقلقـة فيما يتعلق 

المسـاواة: نحـو  بالسـير 

اإلنـاث،  تشـغيل  ركـود   -

بيـن  البطالـة  نسـبة  وتدهـور 

النسـاء، وانخفاض نسبة استخدام 

موانـع الحمـل، وانتشـار األمـراض 

nالمزمنة بشـكل أكبر من الرجال
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الديموغرافيا
تطور سكان الجزائر
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وفيات الرضع
حاالت الزواج
حاالت الطالق
النساء المسنات



الديمـوغـرافـية

شرح المؤشرات في الصفحة 21 :
للمراهقات  المواليد  -معدل  المؤشرات  متعدد  العنقودي  المسح  1. مؤشر 
التنمية  أهداف  مؤشر  عاما(؛   19 إلى   15 )السن   )Indicateur MICS TM.1(

.3.7.2 أ.ت.م  المستدامة 

2. مؤشر الخصوبة الكلي )FCI( هو مجموع معدالت الخصوبة حسب عمر النساء 
عدد  متوسط  إلى  المؤشر  هذا  يشير  سنة.   49 و   15 بين  أعمارهن  تتراوح  التي 
األطفال الذين ستنجبهم المرأة بنهاية سنوات اإلنجاب )سن 50( إذا كانت معدالت 

الخصوبة الحالية سائدة. يتم التعبير عن المؤشر عن كل امرأة.

في  المواليد  عدد  الكلي هو  الخصوبة  معدل   :  )GFT( العام  الخصوبة  معدل   .3
السنوات الثالث األخيرة مقسوما على عدد النساء الالئي تتراوح أعمارهن بين 15 
و 49 سنة خالل نفس الفترة، معبرا عنه عن كل 1000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 

15 و 49 سنة.

آخر 3 سنوات مقسوما  المواليد في  : هو عدد   )NBT( الخام المواليد  4. معدل 
على إجمالي عدد السكان خالل نفس الفترة. يتم التعبير عنه عن كل 1000 نسمة.



7 النسـاء الجـزائـريـات  بدليل األرقـام 2020

1الديمـوغـرافـية

بتاريخ 1 جويلية 2020، قدر عدد السكان المقيمين في الجزائر بنحو 44.244.000 نسمة. 
يُظهر توزيع سكان الجزائر حسب الجنس، عند 1 جانفي 2021، تفوقا طفيفة للسكان الذكور 

والذي يمثل ٪50.7 من عدد السكان اإلجمالي مقابل 49.3 ٪ من السكان اإلناث.

على غرار بلدان العالم المتضررة من الوباء، أثرت زيادة الوفيات سلبا على متوسط العمر 
انخفاضا قدره 1,6 سنة، ووصل إلى 76.3 سنة، وهو نفس  الوالدة، حيث سجل  المتوقع عند 
المستوى الذي كان عليه في 2009. وبالتفريع حسب الجنس، يبدو أن متوسط العمر المتوقع 

عند الوالدة يؤثر أكثر على الرجال ألنه يقدر بـ 74.5 سنة بينما يقدر بـ 78.1 سنة عند النساء.

تطور سكان الجزائر

 التطور الملحوظ والمتوقع 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 2011-1962  
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الديموغرافيا
43,4 مليون نسمة في 1 يوليو 2019	;

44,3 مليون نسمة في 1 يوليو 2020	;

44,6 مليون نسمة في 1 يناير 2021	;
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نحو المساواة

الديموغرافياالديموغرافيا

الوالدات والوفيات

شهد الوضع الديموغرافي في عام 2020 انخفاًضا في عدد المواليد األحياء التي استمرت 

في االنخفاض دون عتبة المليون خالل عام 2020 بواقع 992 ألف والدة حية، وألول مرة منذ 

2014، أثرت على معدل المواليد الخام الذي انخفض من 23.80 باأللف عام 2019 إلى 22.42 

باأللف عام 2020.ارتفع عدد الوفيات بمقدار 38 ألف وفاة مقارنة بعام 2019، وبذلك بلغ عدد 

المتوفين 236 ألًفا، كما ارتفع معدل الوفيات الخام، مسجالً ارتفاًعا طفيًفا من 4.55 سنتًا إلى 

5.33 سنتًا خالل هذه الفترة.



9

1

النسـاء الجـزائـريـات  بدليل األرقـام 2020

الديموغرافيا

تطور عدد المواليد والوفيات منذ عام 1975
197519801985199019952000200520102015201820192020

1034992 73879786477571158970388810401038الوالدات

249203183151180140147157183193198236الوفيـات

النمو 
489594681624531449556731857845719756السنوي

المصدر : الديوان الوطني لإلحصائيات و الديموغرافيا )نشرة رقم 853(
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315
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تطور عدد الموال�د والوف�ات 1975-2020 (�اآلالف)

وفيات الرضع
تطور وفيات الرضع 2020-1980

1980199020002010201820192020الجندر

98,545,835,322,219,519,416,6البنات

10749,238,425,222,522,521,0األوالد

102,846,836,9232120,918,8معا
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نحو المساواة

الديموغرافياالديموغرافيا
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تطور وفيات الرضع 2018-1980

شهد عام 2020 انخفاضا في نسبة وفيات الرضع إلى 18.700 حالة وفاة مقارنة بـ 21.030 حالة 

في 2019، مع تراجع بأكثر من 2.330 حالة وفاة. منذ 2016، نالحظ أن نسبة وفيات الرضع راكدة عند 

حوالي ٪21.0. وبالتوزيع حسب الجنس، تصل إلى ٪22.5 عد الذكور و٪19.4 عند اإلناث.

انخفضت وفيات الرضع المقدرة بـ 21.0 لكل 1000 مولود حي في 2019، مقارنة بسنة 2012، 

بنسبة 1.6- نقطة سنويا، وهذا سواء عند االناث أو الذكور.

حاالت الزواج
يمكننا أن نعاين التراجع المستمر للزواج على مدى السنوات الست الماضية. تباطأ حجم الزواج نسبيا 

مقارنة بسنة 2013 حيث بلغ عدد حاالت الزواج بـ 388.000، وخالل سنة 2019، سجلت مكاتب الحالة 

المدنية 315.000 قرانا، أي بانخفاض بأكثر من ٪5 مقارنة بسنة 2018 و283.399 قرانا في سنة 2020، 

أي بانخفاض نسبته ٪10. يستمر معدل الزواج الخام في االنخفاض حيث انتقل من ٪7.26 إلى 6.41٪.

يُظهر تطور الفئة السكانية التي تتراوح أعمارها بين 20 و34 سنة )وهي الفئة السكانية المعنية 

 10.997 من  انخفضت  2015، حيث  سنة  من  ابتداء  في حجمها  تراجعا  الزواج(  بعقد   80٪ بنسبة 

إلى 10.606 مليون بين سنتي 2015 و2019. وعلى الرغم من انخفاض داللة الزواج التي تبدو أكثر 

مقبولية من تلك الخاصة بانخفاض هذه الفئة السكانية، فإن العالقة بين تطور حجم السكان الذين 

تتراوح أعمارهم بين 20 و34 سنة وحجم حاالت الزواج ثابتة بشكل واضح. ومع استمرار االنخفاض 

في حجم السكان في السنوات المقبلة، من المرجح أن يستمر االنخفاض في حجم حاالت الزواج 

حتى عام 2030.



11

1

النسـاء الجـزائـريـات  بدليل األرقـام 2020

الديموغرافيا

عدد الزواجات 2002-2020 )باآلالف(
2002200320042005200620072008200920102011

219240268279,5295325331341345369

201220132014201520162017201820192020

371388386369357340332315283

194 000

279 500
345 000 369 000

315 000

31 021 49 845 59 909 65 967

0

100 000

200 000

300 000

400 000
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تطور عدد الزواجات والطالق 1980-2020

األعمار عند الزواج األول
المتوسط في سن 33 والجزائريات في سن 27 )كان متوسط سن  اليوم في  الجزائريون  يتزوج 

الزواج 18 سنة للفتيات في 1966( ". ويُفسُر تراجع سن الزواج بتحسن مستوى تعليم المرأة التي 

الفتيات  ارتفاعا حادا، وقد واكب سن زواج  الفتيات  ارتفع سن زواج  استقاللية. وقد  أكثر  أصبحت 

الريفيات سن الشابات في المناطق الحضرية.

الريفالحرضيمجموعالجندر

27,127,327,0النساء
 33,934,333,3الرجال

الزواج المبكر وتعدد الزوجات
في 2019، عقدت ٪3.8 من النساء المتزوجات-التي أعمارهن ما بين 20-24 سنة، قرانهن ألول 

عاما،   15 سن  قبل  مرة  ألول  قرانهن  النساء  من  فقط   0.1٪ عقدت  بينما  عاما،   18 سن  قبل  مرة 

وجميعهن من بيئة ريفية. وبلغت نسبة الفتيات المتزوجات حاليا والتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 



12

1

نحو المساواة

الديموغرافياالديموغرافيا

و19 سنة ٪3.3. يبدو أن الزواج المبكر يؤثر بشكل خاص على األجيال السابقة بحكم أن نسبة )النساء 

المتزوجات قبل سن 18( تزداد مع تقدم عمر المرأة.

يعتبر تعدد الزوجات غير شائع نسبيا، حيث تقدر نسبة النساء المتزوجات من رجال متعددي 

الزوجات بـ ٪3.2 بينما كانت هناك زيادة ملحوظة في نسبة النساء المتزوجات حاليا اللواتي يكبرهن 

أزواجهن بـ 10 سنوات أو أكثر )من 15 إلى 19 عاما ٪53.6 -ومن 20-24 عاما 37.3٪(.

الخصوبة
بعد االنخفاض السريع في معدل المواليد في الثمانينيات والتسعينيات، مما أدى إلى انخفاض 

الخصوبة من 4.5 طفل لكل امرأة سنة 1990 إلى 2.4 طفل لكل امرأة سنة 2000، ارتفعت الخصوبة 

بشكل ملحوظ منذ ذلك الوقت، حيث تقدمت بشكل منتظم وتجاوزت 3 أطفال لكل امرأة منذ سنة 

2012 )3.1 طفل لكل امرأة سنة 2015(، وهو تطور غير عادي إلى حد ما. وارتفع عدد المواليد من 

600.000 مولود سنويا في سنوات 1990-2000 إلى مليون مولود سنة 2015.

وتميزت سنة 2020 بتراجع عدد المواليد األحياء إلى ما دون عتبة مليون والدة ألول مرة منذ 

2014، وهي زيادة "معتبرة" في الوفيات تعزى بالخصوص إلى وباء كوفيد19-، وإلى استمرار التراجع 

في الزواج منذ ستة سنوات. 

معاريفيحضريالفئة العمرية
العمر: تحسب معدالت الخصوبة حسب العمر بعدد المواليد األحياء خالل السنوات الثالث الماضية مقسوما على متوسط 

عدد النساء في هذه الفئة العمرية خالل نفس الفترة، معبرا عنه لكل 1000 امرأة.

15-191 9 18 12
20-24  6411281
25-29  148181161
30-34  138169150
35-39  105111107
40-44  414743
45-49  545

ICF22 2,63,22,8
TFG3 78,0104,087,5
TBN4 18,424,420,6

المصدر : المسح العنقودي متعدد المؤشرات MICS6 2019 - 6 - وزارة الصحة
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النسـاء الجـزائـريـات  بدليل األرقـام 2020

الديموغرافيا

الطالق
خالل سنة 2019، تم اإلعالن عن 65.967 حالة طالق. وبلغ معدل الطالق الخام معبرا عنه بالعالقة 

بين عدد حاالت الطالق ومتوسط عدد الفئة السكانية للسنة 1.52 ٪ وهو ما يعتبر انخفاضا بالنسبة 

لسنة 2018 حين بلغ ٪1.54. باإلضافة إلى ذلك، انتقل معدل الطالق، المحدد على أنه العالقة بين 

إلى 20.94 بين سنتي  السنة من 19.80٪  المبرمة خالل نفس  الزواج  الطالق وداللة عمليات  داللة 

2018 و 2019.

لما ذكرته وزارة  أكثر من 100.000 حالة طالق خالل سنة ونصف لعدة أسباب طبقا  وسجلت 

العدل. وسجل ما يقرب من النصف، أي أكثر من 44.000 حالة طالق خالل األشهر الستة األولى من 

سنة 2021، ومنها أكثر من 10.000 طلب خلع من قبل النساء. ويقع ما يقرب من 200.000 طفل 

ضحية لهذا التفكك في النواة االسرية.

ومن هذا العدد من حاالت الطالق، يتصدر التطليق الذي هو حق للزوج، القائمة بـ 106.614 

امرأة مطلقة في خمس سنوات. كما أن العديد من النساء طالبن هن أيضا بالطالق، بحيث أصبحت 

الحاالت التي تكون فيها المرأة هي المطالبة بالطالق أكثر وأكثر شيوعا في المجتمع الجزائري.

نسبة الطالق حسب النوع
اإلجماليالخلعتطليقبالتراضيطالقالسنة
200818794140723320321039396
200919996129944050446541505
201024663144185135562949845
201125275167595479731354826
201225956154965884764954985
201327169159085721866357461
201428779179374888924060844
2015288981557041261131559909
2016298021634243231166162128
2017315151754640481252865637
2018307331714341011371365690
201965967
2020+1000044000

المصدر : وزارة العدل
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نحو المساواة

الديموغرافيا

طالقبالتراضي تطليق الخلع

17 175 
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17 733 
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تطور عدد حاالت الطالق حسب الطريقة

ما ال يمكن إحصاؤه ولكن وزنه ثقيل

حول يوميات النساء

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

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

باألطفال. ومع ذلك، فإن وضع المرأة المطلقة ليس سهالً دائًما، كما هو مفصل في مقال 

بقلم سارة ريموش في جريدة  2009/30/01( الطالق )ولكن أيًضا الترمل( 

غالبًا ما يمرر من االستقالليةإلى الوالية. عن النساء العائدات عند أهاليهن،و حتى النساء 

أنه "ال يتردد الجميع في  والمساهمات في نفقات األسرة، يشكون من  المستقالت مادياً 

مراقبة تحركاتي ". تقول مستجَوبة مطلقة: "استئجار شقة سيكون أفضل لي، لكني ال أملك 

الشجاعة للقيام بذلك ألن األسرة والضغوط االجتماعية ثقيلة للغاية". وقالت أخرى، وهي 

في  الحق  شخص  "لكل  المقالة  نفس  في  عائلتها،  عند  للعيش  عادت  قد  و  لطفلين  أم 

الحصول على رأي في تعليم أطفالي. أنا أعتبر نفسي طفلة. أشعر وكأنني أراقب من قبل 

فيما  عليه عندما كنت عزباء  أكبر كمطلقة مما كنت  لدي ضغط  أيضا.  الجميع. رحالتي 

يخص سمعتي. يبدو أن الجميع يعتقدون أنه يمكنني اللجوء إلى الفجور في أي وقت."
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النسـاء الجـزائـريـات  بدليل األرقـام 2020

الديموغرافيا

النساء المسنات
عند تاريخ 2020/07/04، يزيد سن أكثر من مليوني )2.183.043( امرأة 60 عاما، وتبلغ 595.582 

وبالنظر  أخرى،  ناحية  من  المسنين.  الرجال  عدد  من  بقليل  أعلى  وعددهن  فأكثر.  عاما   75 امرأة 

إلى فارق السن الملحوظ بشكل عام بين الزوجين، يعيش كثير منهن بعد وفاة أزواجهن. ويعيش 

األشخاص المسنون عمرا أطول أكثر فأكثر.

كبار السن حسب الفئة العمرية
معاالنساءالرجالالفئة العمرية

60-64 687 137689 8791 377 016
65-69 546 301536 3951 082 696
70-74 353 266361 187714 453
75-79 239 848259 955499 803
80-84 171 933190 501362 434

909 126282 783145 85137 سنة وأكثر
311 319 0434 183 2682 136 2مجموع

60 & +2 136 2682 183 0434 319 311

75 & +549 564595 5821 145 146
المصدر : الديوان الوطني لإلحصائيات - ديموغرافيا الجزائرية 2020
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نحو المساواة

الديموغرافياالديموغرافيا

إسقاط لعدد األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاًما فأكثر 
تظهر التوقعات التي قدمها 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 سنة و+
3113416524545359898169681.784مجموع 

المصدر : بحسب الديوان الوطني لإلحصائيات و الديموغرافيا الجزائرية 2018

إسقاط عدد األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 80 سنة وما فوق
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ومع ذلك، فإن الهياكل التي من شأنها أن تستقبل المسنين الُمعالين، على الرغم من ازديادها 

خالل السنوات العشر الماضية، ال تزال محدودة العدد. وال توجد مرافق الرعاية النهارية. كما ال يوجد 

وضع مرافقة المسنين )مساعد للسن( وقد تم تكوين بعض المهنيين فقط من قبل الوسط الجمعوي. 

تؤثر هذه الوضعية سلبا على استعداد المرأة للبحث عن الشغل ألن رعاية القريب المسن تقع عليها.

التي أجراها  التشغيل  الدراسة االستقصائية حول  الواردة في  تنعكس هذه المشكلة في األرقام 

والمتاحات  سنة(،   59-15( العمل  سن  في  النساء  بين  من  وهكذا،  لإلحصائيات:  الوطني  الديوان 

أسباب  منهن   415.000 ذكرت   ،)2019 )ماي  االستقصائية  الدراسة  أثناء  يبحثن  لم  ولكنهن  للعمل 

nعمل عن  بحثهم  عدم  في  السبب  هذا  الوضعية  نفس  في  رجل   7.000 فقط  ويذكر  عائلية. 



الديموغرافيا

الصحة
متوسط   العمر المتوقع عند الوالدة 

متوسط األعمار المتوقعة عند الوالدة 2020-2010
وفيات األمهات
وفيات الرضع والفترة المحيطة بالوالدة
منع الحمل
الحمل المبكر
الوفيات
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النسـاء الجـزائـريـات  بدليل األرقـام 2020

2

متوسط   العمر المتوقع عند الوالدة 

على غرار جميع البلدان تقريبا، أثرت الزيادة في مستوى الوفيات، بسبب وباء كوفيد 19، سلبا 

على متوسط العمر المتوقع عند الوالدة، والذي سجل انخفاضا قدره 1.6 سنة، ووصل إلى 76.3 سنة 

)أي نفس المستوى المسجل في عام 2009(. وبالتوزيع حسب الجنس، يقدر هذا المتوسط بـ 74.5 

سنة للرجال و78.1 سنة للنساء. ويبدو أن االنخفاض في متوسط العمر المتوقع أثر على الرجال أكثر 

من النساء.

متوسط   العمر المتوقع عند الوالدة 2020-2010
20102011201220132014201520162017201820192020الجندر

75,675,675,876,576,676,477,176,977,177,274,5الرجال
77,077,477,177,677,877,878,278,278,478,678,1النساء

76,376,576,47777,277,177,677,677,777,876,3معا

المصدر : المسح العنقودي متعدد المؤشرات MICS6 2019 - 6 - وزارة الصحة

الصحة
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2
وفيات األمهات
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تطور معدل وفيات األمهات

المصدر: المسح العنقودي متعدد المؤشرات MICS6 2019 - 6 - وزارة الصحة

وقد شهد انخفاض عدد الوفيات بين األمهات واألطفال تقدما كبيرا في الجزائر في العقود األخيرة. 

ومع ذلك، ال تزال تحدث وفيات يُمكن وقاية األمهات منها )نزيف مع حالة صدمة(، ويجب على 

الجزائر أن تتحرك بحزم نحو تحقيق الهدف اإلنمائي الخامس لأللفية.

ومع ذلك، يتم ضمان المتابعة السابقة للوالدة إذ أنه حسب المسح العنقودي متعدد المؤشرات 

6 الذي أجرته وزارة الصحة في 2019، بدعم تقني ومالي من اليونيسف، استفادت ٪95.3 من النساء 

 )EASME من زيارة واحدة على األقل قبل الوالدة، مقارنة بـ ٪58 في 1992 )الدارسة االستقصائية

و ٪81 في 2002. أجريت معظم هذه الزيارات لدى طبيب بنسبة ٪90.2، وانخفضت الفروق بشكل 

معتبر بين النساء في المناطق الحضرية )٪95.9( والريفية )٪94.4(. جرت الوالدة بنسبة 6.89٪ في 

بيئة تتوفر فيها الرعاية الطبية )MICS6(، وجرت 2.78٪ منها في منشآت عمومية.

79,0 90,3 92,7 95,392,0 95,3 97,3 98,6

32,0 30,6

86,5 87,6

MICs2-2000 MICs3-2006 MICs4-2012-2013 Mics6-2014-2019

تطور يف النسبة املئوية للنساء اللوا� يتلق� املتابعة

استشارة ما قبل الوالدة استشارة ما بعد الوالدة والدة تحت المراقبة الطبية

.
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وفيات الرضع والفترة المحيطة بالوالدة

ال يزال معدل وفيات الرضع مرتفعا، وظل بالخصوص راكدا نسبيا في السنوات األخيرة )20.9 في 

2016، و21.0 في 2017(.

معدل وفيات الرضع 2020-2018
201820192020سنوات

املجموعأنثىذكراملجموعأنثىذكراملجموعأنثىذكر )‰ (

17,114,816,017,714,716,216,812,814,8حديثي الوالدة

14,111,412,814,510,712,613,510,111,8حديثي الوالدة املبكر

4,74,84,84,84,74,754,23,84,0ما بعد الوالدة
المصدر : المسح العنقودي متعدد المؤشرات MICS6 2019 - 6 - وزارة الصحة

تحدث معظم الوفيات خالل الشهر األول من الحياة )وفيات حديثي الوالدة( وتتركز بشكل رئيسي 

في األسبوع األول )وفيات حديثي الوالدة المبكرة(. وبالنسبة لحاالت المواليد األموات، 13.686 في 

2020، المرتفعة مقارنة بعام 2019 )12.540( فهي تدعو إلى التساؤل عن جودة رعاية التوليد وطب 

األطفال، ويعزى جزء من هذه الوفيات إلى األجنة غير القابلة للحياة، ال سيما بسبب الطفرات الضارة 

أو المشاكل الخطيرة التي تحدث أثناء الحمل.

منع الحمل
تطور نسبة النساء الالئي يستخدمن وسيلة منع الحمل

132019-198619921995200220062012موانع الحمل

26,438,743,446,845,943,039,0حبوب منع الحمل

2,144,13,12,32,22,4اللولب

0,50,70,80,82,31,92,1واق ذكري

2,11,30,71,10,31,62,0طريقة حديثة أخرى

31,343,149,051,852,047,945,5مجموعة الطريقة الحديثة

4,47,77,95,29,49,28,1الطريقة التقليدية

35,550,856,95761,457,153,6مجموع موانع الحمل

المصدر : المسح العنقودي متعدد المؤشرات MICS6 2019 - 6 - وزارة الصحة
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المصدر : المسح العنقودي متعدد المؤشرات MICS6 2019 - 6 - وزارة الصحة

الالئي  للنساء  المئوية  النسبة  تأخذ  المنتظمة،  الزيادة  بعد  أنه  إلى  البياني  الرسم  هذا  يشير 

يستخدمن وسيلة لمنع الحمل في التناقص، ونالحظ بالخصوص انخفاض في استخدام وسيلة حديثة 

لمنع الحمل )السيما حبوب منع الحمل ٪39 في 2019(، في حين أن استخدام الطرق التقليدية بدأ 

في االنخفاض بنحو ٪1.1 لكنه ال يزال مرتفعا نسبيا. وتعتبر نسبة النساء اللواتي يستخدمن وسيلة 

 2013-2012 في  الحظناه  ما  مع  مقارنة   )45.5٪( منخفضة   2019-2014 في  الحمل  لمنع  حديثة 

)٪47.9( وهي بدورها أقل من تلك التي كانت في عام 1995 )٪49(. وهذا يدل على أن الوصول إلى 

وسائل منع الحمل الحديثة آخذ في الراجع و/ أو أن مراكز حماية األمومة والطفولة تلعب دورا أقل 

فأقل في هذا المجال.

في  الصحة  وزارة  أجرتها  التي  والطفولة،  المرأة  االستقصائية حول وضع  الدراسة  تظهر  بالتالي، 

الجزائر في 2019-2020 بدعم من اليونيسف )MICs6(، أن ٪46.4 من النساء المتزوجات اللواتي 

ممن   45.5٪ مقابل  في  الحمل،  لمنع  وسيلة  أية  يستخدمن  ال  سنة  و49   15 بين  أعمارهن  تتراوح 
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يستخدمن وسيلة حديثة لمنع الحمل، في الغالب حبوب منع الحمل )٪39 من الحاالت( و8.1 طريقة 

تقليدية. ومن المهم أن نشير إلى أن معدل عدم استخدام وسائل منع الحمل يتزايد باطراد منذ 2006 

وأن ٪7.3 من النساء في 2019 يعارضن تنظيم األسرة.

الحمل المبكر

في سنة 2019، على الرغم من تحديد الحد األدنى لسن الزواج بـ 19 سنة كاملة للرجال والنساء، 

كانت ٪1.3 من النساء المتزوجات الالئي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 سنة قد وضعن صبيا أصال، 

تتراوح  اللواتي  النساء  من  و1.1٪  الخصبة،  حياتهن  بدأن  و2.3٪  أول،  بطفل  حوامل   0.9٪ وكانت 

أعمارهن حاليا بين 20 و24 سنة ولدن أطفاال أحياء قبل سن 18.

الوفيات

 األمراض المزمنة ;

تتأثر النساء بنسبة ٪24.1 أكثر من الرجال ٪15.9 باألمراض المزمنة )وفقا للدراسة االستقصائية 

MICS6(. وال تزال الفجوة مستمرة في االتساع لتصل إلى 8.2٪.

 النسبة المئوية للسكان الذين تبلغ أعمارهم 15 عاًما فأكثر
األشخاص المصابون بمرض مزمن

مجموعامرأةرجلاألمراض المزمنة
5,1107,5ضغط مرتفع
4,65,45,0داء السكري

1,11,31,5أمراض الجهاز التنفيس
1,41,61,5االضطرابات العصبية والنفسية

0,61,61,2أمراض القلب واألوعية الدموية
0,20,41,1أمراض املفاصل

1,61,30,3الرسطان )أي نوع(
0,20,20,2الفشل الكلوي

0,10,10,1األمراض الوراثية )الهيموفيليا، الثالسيميا، االضطرابات الهضمية(
12,21,6آخرون

15,924,120مجموع 
المصدر : المسح العنقودي متعدد المؤشرات MICS6 2019 - 6 - وزارة الصحة
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النسبة املئوية للسكان الذين تبلغ أع�رهم 15 سنة وأك� واملصابون �رض مزمن
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السرطان ;

ال يزال مرض السرطان في تقدم واضح، ويقوم المتخصصون بتقييمه انطالقا من سجالت السرطان 

)المحفوظة في كل والية(. بلغ العدد اإلجمالي للحاالت الجديدة 50.000 في عام 2021 منها 26.972 

امرأة. ويعتبر سرطان القولون والمستقيم أكثر أنواع السرطانات انتشارا وتموضعا، ويحتل المركز األول 

عند الرجال والثاني عند النساء، بينما يحتل سرطان الثدي اآلن المرتبة األولى بين النساء مع ما ال يقل 

عن 14.000 حالة جديدة حسب وزير الصحة.

قال البروفيسور مختار حمدي شريف، مدير مركز سجل السرطان بسطيف أن أزمة كوفيد 19- 

أثرت بشكل سلبي على التكفل بمرضى السرطان.

وبالتالي، فإن معظم فرق سجالت الواليات وضعت لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مما كان له 

تأثير سلبي على جمع البيانات وتحليلها. وأوضح على هامش الطبعة الخامسة من صالون معلومات 

أن  العاصمة،  الجزائر  البحري في  الصنوبر  المعارض  أقيم في قصر  الذي   )SICAN2021( السرطان

للوباء تأثير كبير على الوقاية بسبب الحجر الصحي والتأخير في الكشف والتشخيص المبكر".
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وأضاف أيضا أن األزمة الصحية دفعت المرضى أصال إلى الفرار من المستشفيات. ونتيجة لذلك، 

السنوات  في  الوفيات  في  زيادة  مع  المرضى  عدد  في  كبيرة  زيادة  حدوث  المتوقع  من  أنه  قدر 

القادمة. وبحسب البروفيسور، يمكن أن تحدث أكثر من 61.000 حالة كل سنة بحلول عام 2025. 

واقترح المسؤول بالتالي المتابعة المنتظمة لجميع جوانب هذه الشريحة من مرضى السرطان بين 

nعامي 2020 و2021 لمدة خمس سنوات

توقع العدد السنوي للرسطان 2025-2015





التربية
تعليم تعليم البنات
األمية
التعليم العالي
شبكة الجامعة

العدد اإلجمالي للطالب 2020-2019
تطور أعداد الملتحقين بالتخرج حسب الجنس

تطور خريجي التخرج )ممستوى-1( )الفترة 2020-2010(
توزيع المعلمين حسب الصف والجنس
توزيع أساتذة المستشفيات الجامعية حسب الدرجة والجنس
تطور التجمعات الرئيسية لقطاع التعليم العالي



التربية
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تعليم البنات
كقاعدة عامة، يتزايد باستمرار ومن سنة إلى أخرى تطور عدد التالميذ في مراحل التعليم المختلفة. 

بعنوان السنة الدراسية 2020/2019، بلغ إجمالي المتمدرسين 9.561.350 تلميذا في جميع األطوار، 

مقابل 9.211.640 تلميذا في 2019/2018، وبزيادة قدرها ٪3.8 )349.710 تلميذا إضافيا( وبنسبة 

إناث ٪49 أي 4.718.548 فتاة. ومن هذا المتوسط، نالحظ بداية التوازن بين الفتيات والذكور والذي 

وجه  على  المدرسة  من  التسرب  جزئيا  يبرره  ما  وهذا  الثانوية،  المرحلة  في  الفتيات  لصالح  يتعزز 

الخصوص لدى الذكور الذين ينجحون أقل من الفتيات.

األطفال المتمدرسون حسب المستوى 2019-2020

البنات % المجموع الذكور البنات المستوى

48,79% التحضيري 802 246  055 259  857 505 

47,92% االبتدائي 716 237 2  701 431 2  417 669 4 

48,13% المتوسط 247 503 1  188 620 1  435 123 3 

57,88% الثانوي 783 730  858 531  641 262 1 

49,35% المجموع 548 718 4  802 842 4  350 561 9 

المصدر : وزارة التربية الوطنية

259 055

2 431 701

1 620 188

531 858

246 802

2 237 716

1 503 247

730 783

 -  500 000  1000 000  1500 000  2000 000  2500 000

التربية
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يوجد عدد فتيات أقل بقليل من الذكور في المرحلتين االبتدائية والمتوسطة، وعدد فتيات أكثر 

بقليل من الذكور في المرحلة الثانوية -وتم تحقيق التكافؤ بين الفتيات والذكور عمليا على مستوى 

التربية الوطنية.

توزيع المعلمين حسب المستوى 2020-2019

المجموع %البنات الذكور البنات المستوى

 17 927 48,79% التحضيري 784 14  143 3 

 187 921 47,92% االبتدائي 632 153  289 34 

 162 733 48,13% المتوسط 154 118  579 44 

 104 585 57,88% الثانوي 021 69  564 35 

 473 166 49,35% المجموع 591 355  575 117 

المصدر : وزارة التربية الوطنية

من ناحية أخرى، يتألف الهيكل التعليمي بشكل كبير من اإلناث في جميع األطوار، على الرغم من 

أن نسبة المعلمات تتناقص تدريجيا من التحضيري إلى الثانوية لتصل إلى 66٪.

3 143

34 289

44 579

35 564

14 784

153 632

118 154

69 021

-5 000  15 000  35 000  55 000  75 000  95 000  115 000  135 000  155 000

2019-2020
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المعلمين حسب المستوى

البنات % البنات المجموع المستوى

48,79% 246 802 505 857 التحضيري

47,92% 2 237 716 4 669 417 االبتدائي

48,13% 1 503 247 3 123 435 المتوسط
57,88% 730 783 1 262 641 الثانوي

49,35% 4 718 548 9 561 350 المجموع

82
,4

7%

81
,7

5%

72
,6

1%

66
,0

0%

17
,5

3%

18
,2

5% 27
,3

9%

34
,0

0%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

طفل / معلم طفل / معلمة المستوى عدد األطفال / معلم

التحضيري 28,2  23,3  4,9 

االبتدائي 24,8  20,3  4,5 

المتوسط 19,2  13,9  5,3 

الثانوي 12,1  8,0  4,1 

المجموع 20,2  15,2  5,0 

في عام 2021، تقدم مجموع 731،723 مرشًحا المتحان البكالوريا، بما في ذلك 459،545 مرشًحا  

و 132،079  أوالد   140،099( مرشًحا حرًا  و 272،178  بنات(  و 278،712  أوالد   180،833( متمدرًسا 

بنات(.
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وخضع 5.084 معتقال لهذه االختبارات، بزيادة قدرها ٪59 عن الطبعة السابقة. وباألرقام، 4.977 

رجال و107 امرأة، موزعين على 47 مؤسسة عقابية حددتها وزارة التربية الوطنية كمراكز امتحان.

في   5.9٪ قدرها  )زيادة   61.17٪  )2021 )طبعة  البكالوريا  المتحان  الوطني  النجاح  معدل  بلغ 

معدل النجاح الوطني(، منهم أكثر من ٪65 من الفتيات، بمعدل قبول 9.5 / 20 مقرر ألسباب صحية 

ونفسية متعلقة بانتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد 19-(.

األمية

1962 1955 1948 قبل عام 1830 السنة

85% 92% 94% 14% النسبة المئوية

المصدر : المركز الوطني للدراسات و التحاليل الخاصة بالسكان و التنمية

الوطنية في محاربة األمية من خالل وضع برامج مختلفة. بدأت  منذ 1963، شرعت السلطات 

المناطق  في  سيما  ال  والفتيات،  النساء  لتشمل  عقود  ثالثة  بعد  لتمتد  المهني  الوسط  في  الحملة 

الفتيات  البالد، وخاصة  الداخلية من  المناطق  المدن في  أن سكان  الواقع  أرض  الريفية. وثبت في 

إلزامية  قانون يفرض  الرغم من وجود  المدرسة، وهذا على  إلى  الوصول  الصغيرات، محرومون من 

الكبار  األمية وتعليم  الوطني لمحو  الديوان  قام  إلى 16 سنة. في2007،  بين 6  ما  األطفال  تمدرس 

تتراوح  اللواتي  والفتيات،  النساء  أساسي  بشكل  تستهدف  األمية  لمحو  خطة  بتجربة   )ONAEA(

أعمارهن بين 15 و49 سنة.

اليوم في 2021، انخفض معدل األمية في الجزائر )الجدول أدناه( إلى ٪7.94. وتعتبر األمية أكثر 

شيوعا بين النساء المسنات، حيث لم تتح الفرصة لمعظمهن للذهاب إلى المدرسة.

2021 2018 2008 1998 1987 1977 1966 السنة / الجنس

11,31 15,60 23,65 30,75 48,20 3, 62 رجل

9,00 29,00 40,27 56,30 74,30 4, 85 امرأة

7,94 10,00 22,30 31,90 43,62 58,10 6, 74 معا

المصدر : الديوان الوطني لمحو األمية وتعليم الكبار التعليم العالي
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بالنسبة لهذا العام، يستعد الديوان الوطني لمحو األمية وتعليم الكبار إلطالق مشروع "عصرنة 

واالتحاد  الجزائر  بين  شراكة  اتفاقية  تنفيذ  إطار  في  الريفية"  للمرأة  الموجهة  األمية  محو  برامج 

األوروبي، والتكفل بحوالي 1.620.000 مسجل جديد في أقسام محو األمية )1.222.124 في المستوى 

األول و397.876 في المستوى الثاني(.

لـ 2.011.809  األمية  التسعينيات، في محو  إنشائها في  اقرأ من جهتها، منذ  وساهمت جمعية 

شخص، ٪88.4 )1.778.444( من النساء و٪11.6 )234.365( رجال.

التعليم العالي

في 1962، اقتصر التعليم العالي في الجزائر على جامعة الجزائر العاصمة وملحقتين في وهران 

وقسنطينة. وبعد االستقالل لم يكن في الجزائر سنة 1963 أكثر من 2500 طالب، 1 ٪ منهم من النساء.

إلى   2022-2021 الجديد  الدراسي  للعام  العالي  التعليم  مؤسسات  في  الطالب  عدد  ارتفع 

1.696.000 بينهم 88.000 من الحاصلين الجدد على البكالوريا. ووصلت شبكة الجامعة الحالية مع 

افتتاح مدرستين وطنيتين )الرياضيات والذكاء االصطناعي( إلى 111 مؤسسة موزعة على النحو التالي:
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العدد نوع المنشأة العدد نوع المنشأة

9 المراكز الجامعية  54 الجامعات

11 المدارس األساتذة العليا 37 المدارس  العليا

14 القطاع الخاص 55 قطاعات أخرى

1 جامعة التكوين المتواصل

العدد اإلجمالي للطالب 2020-2019

المجموع األوالد البنات الفئة

1 469 984 505 821 964 163 الطالب المسجلين في التخرج

76 259 35 178 41 081 الطالب المسجلين في مرحلة ما بعد التدرج

1 546 243 541 000 1 005 243 إجمالي المسجلين
المصدر : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

النساء  44,18% 277 61 عدد المعلمون

25 طالبا / مدرس متوسط   معدل اإلشراف

البنات 68,81% 427 353 N-1 خريجي التخرج
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التوزيع العام للطلبة حسب الجنس
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على  الحاصلين  من   69٪ من  يقرب  ما  أن  حيث  األول  الطور  في  األوالد  من  أفضل  الفتيات  تنجح 

شهادات من الفتيات، وهن عمليا ضعف عدد الذكور ممن يسجلن في التدرج، ثم العودة إلى حالة 

التوازن في مرحلة ما بعد التدرج )٪54 مقابل 46 ٪ للذكور(.

تطور عدد الملتحقين بالتخرج حسب الجنس
أرقام التخرجاألوالدالبناتالسنة الجامعية

2014-2013677 018306 5911 119 515

2015-2014711 927321 1921 165 040

2016-2015821 677342 1241 313 694

2017-2016822 155390 2101 356 081

2018-2017900 457429 2511 447 064

2020-2019964 163505 8211 469 984

2022-20211 101 540 567 460  1 669 000

المصدر : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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تطور عدد امللتحق� بالتخرج حسب الجنس

تطور خريجي التدرج )الفترة 2020-2010(

السنة 
الجامعية

النظام 
الكالسييك

L.M.D النظام  ل.م.د
املجموع البنات % البنات

ليسانس مـاستـر املجموع
2011/2010 908 143 143 49 716 6 859 55 767 199 878 129 65%
2020/2019 469 16 035 209 923 127 958 336 427 353 196 243 69%
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البنات االوالد
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تطور خريجي التدرج (م-1)

في 10 سنوات، تضاعف العدد اإلجمالي للطالب من الجنسين بـ 4 وعدد الطالبات بـ 5.

باإلضافة إلى ذلك، نجحت الطالبات في دراستهن أكثر من الطالب الذكور، مثلت الفتيات 65.6٪ 

من الحاصلين على شهادات في 2017 و٪69 في 2020.

ارتفع عدد األساتذة من 17.460 في 1999-2000 إلى 60.000، منهم ٪47 نساء في 2019-2018 

ثم إلى ما يقرب من 61.000 في 2020-2021 بنسبة ٪44.22 من النساء في الهياكل الجامعية و56.84 

في هياكل المستشفيات الجامعية.
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توزيع األساتذة حسب الصف والجنس

النساءاملجموعالدرجة
بما في ذلك المناصب العليا

املجموعالنساءالرجال

 130 2  378  752 1  960 1  465 8 أستاذ التعليم العايل

 001 3  829  174 2  543 4  894 11 أستاذ محارض أ

 583 2  931  652 1  806 7  531 15 أستاذ محارض ب

 155 2  622  533 1  167 8  644 16 أستاذ مساعد أ

 200  88  112  588 1  085 3 أستاذ مساعد ب

PFES 783  333  128  118  244 

 4   -  4  29  102 مساعد

  -   -   -  1  13 أستاذ التعليم الثانوي

 317 10  966 2  355 7  427 24  517 56 املجموع
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توزيع أسا تذة المستشفيات الجامعية حسب الدرجة والجنس

النساءاملجموعالدرجة
بما في ذلك المناصب العليا

املجموعالنساءالرجال

Prof H.U8253168860148

M/C H.U B416247152843

M/C H.U A62532453124100

M/AS.H.UNIV258716444472116

44532531200284407املجموع

بروفيسور مستشفى
جامعي

توزيع أساتذة املستشفيات الجامعية حسب الصف والجنس

ال�ساء الرجال
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فيما يتعلق بالمناصب العليا، هناك تمييز كبير ضد المرأة حيث أنه في المؤسسات الجامعية، 

تعين ٪9.24 فقط من المعلمات )أكثر من ٪44 من السلك( في مناصب عليا مقابل أكثر من 90٪ 

لنظرائهن من الذكور، ونالحظ نسبة طفيفة من التحسن في قطاع المستشفيات الجامعية )11.22٪( 

حيث يجب أن يكون أعلى بكثير ألن نسبة النساء ٪56.84، أي أكثر بـ ٪13 مقارنة بالمعلمات في 

nالمؤسسات الجامعية
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تطور التجمعات الرئيسية لقطاع التعليم العالي

السنوات
عدد الطالب المسجلين

الخريجني 
إجاميل

مجموع 
املعلمني 
الدامئني

نسبة املوظفني )تخرج( 
)X( طالب / مدرس يف التخرج

ما بعد 
إجاميلالتخرج

1962 -19632 7251562 881932989

1969 -197012 24331712 56075984215

1979 -198057 4453 96561 4106 9637 4978

1989 -1990181 35013 967195 31722 91714 53612

1999 -2000407 99520 846428 84152 82217 46023

 2009 -20101 034 31358 9751 093 288199 76737 68827

2017-20181 447 06476 9211 523 985303 10058 64725

تطور املجاميع الرئيسية لقطاع التعليم العايل (2018-1962) باآلالف
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مكانة المرأة العاملة حسب المهنة
البطالة
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زعزعت جائحة كوفيد 19- ميزان االقتصاد العالمي، وأثر ذلك بالتالي على عالم الشغل. تبنت 

الجزائر استراتيجية لمكافحة انتشارها، وال تخلو من عواقب على عالقات العمل. بمجرد اإلعالن عن 

أول حالة وفاة بسبب كوفيد19-، أصدرت السلطات العمومية سلسلة من اإلجراءات التي تهدف إلى 

منع انتشار فيروس كورونا ومكافحته. تركز هذه التدابير على التباعد االجتماعي وتسعى إلى تجنب 

االتصال الجسدي بين المواطنين في األماكن العامة، ولكن أيضا في مكان العمل. لقد عطلت هذه 

اإلجراءات عالم الشغل، مما أدى إلى تعليق هائل لعالقات العمل وفقدان العديد من مناصب الشغل، 

النتيجة اإليجابية الوحيدة - تطور العمل عن بُعد. لألسف، نشجب النقص  ولكن أيضا- وهذه هي 

التام في المعطيات المتعلقة بوضع الشغل في الجزائر، مما يجبرنا على تركيز عملنا على إحصائيات 

الديوان الوطني لإلحصائيات لسنة 2019.

مكانة المرأة في سوق العمل

يقدر معدل الشغل )أو نسبة عمالة السكان(، المحدد على أنه عالقة السكان العاملين بالسكان 

الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر، بـ ٪37.4 على المستوى الوطني. وبالتوزيع حسب الجنس، يبلغ 

٪60.7 للرجال و٪13.8 للنساء.

التشغيل
هو   2019 عام  في  النشطين  السكان  عدد 
12.730.000 نسمة. وبلغت قوة العمل النسائية 
إجمالي  من   20.4٪ نسبته  ما  أي   2،591،000

القوى العاملة.
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التشغيلالتشغيل 4

تطور مكانة 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(

من 1.912.000 في 2016، ارتفع عدد النساء العامالت في الجزائر إلى 2.062.000 في 2019، 

أي بزيادة قدرها 150.000 منصب شغل في 4 سنوات. ومع ذلك، بعد الزيادة المطردة بين عامي 

2005 و 2016، سواء من حيث الحجم أو في نسبة إجمالي الشغل، ظلت عمالة اإلناث متقلبة منذ 

سبتمبر 2016.

وال تزال حصة عمالة اإلناث في إجمالي العمالة متواضعة بنسبة ٪13.8 في 2019 )٪60.7 للرجال( 

مقابل ٪13.2 في 2018. ونحن بعيدون جدا اليوم بشكل عام عن هدف التكافؤ.

ومع ذلك، على الرغم من أن بعض الرجال يشعرون أن النساء "يحلن محل الرجال" في سوق الشغل، إال 

أن المعطيات تظهر أنه بينما يتزايد عددهن، ال يمثلن سوى شخص واحد من أصل خمسة أشخاص. وهو ما 

ال يزال بعيدا جدا عن التكافؤ الذي تعمل الدولة على ترقيته، المادة 68 1من الدستور الجديد لسنة 2020.

1. المادة 86 من الدستور الجديد لسنة 2020 : تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل.
تشجع الدولة ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات واإلدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات.
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المرأة العاملة

على مدى فترة طويلة، نرى أن عدد العاملين أو الباحثين عن عمل )النساء الناشطات( آخذ 

في االزدياد.

وصل عمالة اإلناث في عام 2019، وفًقا لمكتب اإلحصاء الوطني، إلى 2،591،000 مقارنة 

بـ 1،767،000 في عام 2009. تنمو نسبة النساء في إجمالي التوظيف ببطء من ٪15 في عام 

2009 إلى ٪18 في عام 2019.

٪28.6 من الشابات بين 15-24 سنة ال 

يندرجن ال في اليد العاملة وال في المتمدرسات، و٪32.1 ال 

يعملن وال يدرسن.
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التشغيلالتشغيل 4
تطور التوظيف من 2009 إلى 2019 )باآلالف(

مجموع%المستخدمين*المستخدمين%المستخدماتالمستخدماتالسنة

20091 76716,76%8 77783,24%10 544

20101 82216,85%8 99083,15%10 812

20111 88517,68%8 77782,32%10 662

20122 14218,75%9 28181,25%11 423

20132 27519,02%9 68980,98%11 964

20142 07818,14%9 37681,86%11 454

20152 31719,41%9 62380,59%11 940

20162 39219,74%9 72580,26%12 117

20172 47920,16%9 81979,84%12 298

20182 43519,54%10 02880,46%12 463

20192 59120,35%10 14079,65%12 731

المصدر: وفًقا لـلديوان الوطني لإلحصائيات، النشاطات، العمل والبطالة في ماي 2019، بيانات إحصائية رقم879
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تطور السكان النشطات من 2009 إىل 2019 (باآلالف)

إذا نظرنا إلى نسبة النساء العامالت )من بين النساء في سن العمل فوق 15 سنة(، فإننا نرى أن 

هذه النسبة، على الرغم من ازديادها، تظل منخفضة: ٪13.8 في 2019.
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الجدول السينوبتيكي للسكان النشطين

باآلالف
مايو 2019سبتمبر 2018

المجموعالنساءالرجالالمجموعالنساءالرجال

90401961110019219206211281السكان العاملين حاليا

2985397338230853883473أرباب العمل والعاملين لحسابهم الخاص

315910254184331311414454الموظفين الدائمين

2741483322326944803174الموظفون والمتدربون غير الدائمين

1555721212753180مقدمي الرعاية

98847414629205291449السكان العاطلين عن العمل

1002824351246310140259112730السكان العاملون الحاليون

150441483329877151901496730157السكان من سن 15 وما فوق

60,113,236,860,713,837,4معدل التوظيف )٪(

9,919,411,79,120,411,4معدل البطالة )٪(

66,716,441,766,817,342,2معدل النشاط االقتصادي )٪(
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التشغيلالتشغيل 4
توظيف اإلناث في القطاع القضائي

القطاع
المجموعالنساءالرجال

%العدد%العدد%العدد

300732,6126061,1426737,8قطاع العام

621267,480238,9701462,2قطاع الخاص - مختلط

9219100,02062100,011281100,0المجموع

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

٪61.1 من النساء العامالت يعملن في الهيئات العامة.

مقابل ٪32.6 من الرجال.

توزيع السكان العاملين حسب الفئة العمرية والجنس

المجموعالنساءالرجالالمجموعالنساءالرجال الفئة العمرية

153312835920,21,811,2-19 سنة 

201058223128162,113,638,4-24 سنة 

251603561216485,733,961,4-29 سنة 

301583516209992,830,561,7-34 سنة 

351461414187592,825,558,6-39 سنة 

401224335155990,423,756,4-44 سنة 

451098260135890,219,953,9-49 سنة 

50863150101378,613,746,1-54 سنة 

555917566660,88,535,9-59 سنة 

603272835515,91,48,6 سنة & +

1014025911273066,817,342,2 المجموع

المصدر: وفًقا للديوان الوطني لإلحصائيات، النشاطات، العمل والبطالة في ماي 2019، بيانات إحصائية رقم 879
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النسبة املئوية للنساء يف السكان النشط� حسب العمر

20-24 سنة 

25-29 سنة 

30-34 سنة 

35-39 سنة 

40-44 سنة 

45-49 سنة 

50-54 سنة 

55-59 سنة 

60 سنة & +

يشير الرسم البياني أعاله إلى أن نسبة النساء في الفئة النشطة )أي تعمل أو تبحث عن عمل( 

تبلغ ذروتها بين سن 25 و29 )٪26( لكنها ال تنخفض كثيرا بعد ذلك )٪25 لـ 30 و34 عاما، ٪22 لـ 

35-39 عاما و٪21 لـ 40-44 عاما(. وينحو هذا إلى إثبات أن الزواج واألمومة لهما تأثير ضئيل على 

المرأة العاملة في وقف نشاطها.

معدل النشاط االقتصادي ومعدل العمالة

معدل النشاط هو نسبة الفئة النشطة بالنسبة للفئة في سن العمل، وتصنف هذه الفئات هنا 

حسب الشهادة المحصل عليها.

معدل النشاط االقتصادي ومعدل العمالة حسب الجنس،
مستوى التعليم ودرجة

معدل العاملةمعدل النشاط االقتصادي

المجموعالنساءالرجالالمجموعالنساءالرجالاملستوى

املستوى التعليمي

37,34,115,336,33,814,8غري متعلم

69,88,041,165,37,138,3إبتدايئ
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التشغيلالتشغيل 4

76,111,351,667,79,045,6متوسط

65,518,842,960,015,338,3ثانوي

64,445,453,157,534,643,9التعليم العايل

الدرجة املحصل عليها

61,46,733,856,55,730,9ال درجة

83,037,966,273,430,157,3خريج تدريب مهني

79,262,268,970,547,356,5خريج تعليم عايل

معدل النشاط االقتصادي حسب الجنس ومستوى التعليم
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معدل النشاط االقتصادي حسب الجنس والدرجة
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المصدر: وفًقا للديوان الوطني لإلحصائيات، النشاطات، العمل والبطالة في ماي 2019، بيانات إحصائية رقم 879

تعتبر الشهادة عامال أساسيا حتما في ميل المرأة الطبيعي للرغبة )أو ألن تكون مرخصة اجتماعيا( 

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

الشغل  في سوق   37٪ توجد  المهني،  التكوين  على شهادة  تحصلن  اللواتي  تلك  بين  ومن  الشغل؛ 

وأخيرا ٪62.2 من الحاصالت على شهادة التعليم العالي يعملن أو يبحثن عن عمل. وبعبارة أخرى، فإن 

الفتيات الصغيرات الالئي ال يتابعن دراستهن محكوم عليهن بأن يصبحن ربات بيوت.

مكانة المرأة العاملة حسب المهنة

معدل النشاط هو نسبة الفئة النشطة بالنسبة للفئة في سن العمل، وتصنف هذه الفئات هنا 

حسب الشهادة المحصل عليها.

توزيع السكان الموظفون حسب المجموعات المهنية الرئيسية والجنس

مجموعات المهنية
مجموعالنساءالرجال

النساء %
%عدد%عدد%عدد

3293,6361,73643,29,8مديرين، إطارات تنفيذية، مسيّرين

5285,764131,1116910,454,8مهن فكرية وعلمية
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التشغيلالتشغيل 4

3563,921310,3569537,5مهن وسيطيه

3083,340819,87166,356,9موظفين ذات طابع إداري

مستخدمي مصالح مباشرة لدى الخواص، 
تجار وبائعين

192120,82029,8212318,89,5

فالحين وعمال مهنيين مؤهلين في الفالحة 
وزراعة الغابات والصيد البحري

7037,6502,47536,76,6

161017,531515,3192517,116,3حرف مؤهلة في الصناعة والصناعة التقليدية

8989,7110,59098,11,2رئيس تركيب وآالت وعامالت تجميع

1939211818,8212018,88,5مهن ابتدائية

6276,860,36335,60,9غير محددة

18,30%11281100%2063100%9219100مجموع

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

في مجموعتين من المهن، يزيد عدد النساء عن عدد الرجال: مهنة الموظف اإلداري )57.0 في 

المائة من النساء( والمهن الفكرية )54.8 ٪(. من ناحية أخرى، ٪9.9 فقط من النساء يشغلن مناصب 

يزال  القيادية. وال  المناصب  المرأة  لتولي  الزجاجي  السقف  التغلب على  الصعب  يزال من  عليا. ال 

يتعين اتخاذ تدابير لتجسيد التزام الدولة بتشجيع ترقية المرأة إلى مناصب المسؤولية.

نسبة النساء حسب املهنة

8,5%

1,2%

16,4%

6,6%

9,5%

57,0%

37,4%

54,8%

9,9%ّ
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البطالة

بلغ معدل البطالة ٪11.4 من الفئة النشطة سنة 2019.

يوجد 1.449 مليون باحث عن الشغل، ٪53 منهم من النساء. يتركز أكبر عدد من النساء العاطالت 

عن العمل من بين البالغات 25 و 29 عاما، ويعتبر المعدل مرتفع جدا )44.8 للنساء و 29.1 للرجال( 

nلدى الفتيات الشابات، وقليل جدا هن النساء فوق سن الخمسين من يبحثن عن عمل

توزيع السكان العاطلين عن العمل
حسب الفئة العمرية والجنس )باآلالف(

مجموعالنساءالرجال الفئة العمرية
9313106تحت 20 سنة 
20235101336-24 سنة 
25247202449-29 سنة 
3013396229-34 سنة 
358252134-39 سنة 
40503585-44 سنة 
45411556-49 سنة 
50271037-54 سنة 
5513417-59 سنة 

9205291449 المجموع
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معدل البطالة حسب الفئة العمرية والجنس )٪(

مجموعالنساءالرجال الفئة العمرية

28,144,829,4تحت 20 سنة 

2022,245,126,2-24 سنة 

2515,436,120,8-29 سنة 

308,418,710,9-34 سنة 

355,612,77,2-39 سنة 

404,110,45,5-44 سنة 

453,85,74,1-49 سنة 

503,173,7-54 سنة 

552,15,92,6-59 سنة 

9,120,411,4 المجموع
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توزيع السكان العاطلين عن العمل

هيكل البطالة حسب الفئة العمرية والجنس )٪(

الترددات التراكميةالمجموعالنساءالرجال الفئة العمرية

10,12,47,37,3تحت 20 سنة 

2025,61923,230,5-24 سنة 

2526,838,33161,5-29 سنة 

3014,418,215,877,3-34 سنة 

358,99,99,386,5-39 سنة 

405,56,65,992,4-44 سنة 

454,52,83,996,3-49 سنة 

502,922,698,8-54 سنة 

551,40,81,2100-59 سنة 

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

العنف ضد النساء
العنف ضد النساء حسب الشكاوي الى المديرية العامة لألمن 
الوطني 2021-2020



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 

قاعدة بيانات للحاالت التي يتم توجيهها إلى هذه المراكز، مع تحليل سنوي للبيانات من 2010 

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

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

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

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

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 

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

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

المحرومة.
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بالنسبة لسنة 2020-2021، تفاصيل المعطيات المجمعة كالتالي :

 العنف ضد المرأة وفقا للشكاوى المقدمة إلى المديرية العامة لألمن الوطني في 2021-2020

العنف ضد النساء حسب الشكاوى لدى المديرية العامة لألمن الوطني

20212020أنواع العنف
النسبةالعددالنسبةالعدد

73,91376571,47 000 4 نف جسدي
0,0940,08 5اعتداء وجروح أدت إلى الوفاة

0,52240,46 28 القتل العمد
0,1750,09 9 الشروع في القتل

1,05701,33 57 العنف الجنسي
0,0000,00  - سفاح القربى

1,18490,93 64 التحرش الجنسي
1,68711,35 91 المضايقات على الطرق العامة

21,01127124,13 137 1 سوء المعاملة
0,3990,17 21 عمليات االختطاف

100,005268100,00 412 5 المجموع
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في 2021، نتأسف لـ 05 ضحايا أخرى مقارنة بعام 2020 إذا احتسبنا الشكاوى المتعلقة باالعتداء 

والضرب الذي أدى إلى الوفاة والقتل العمد )4 + 24 في 2020 و5 + 28 في 2021(.

أودعت الشكاوى بشكل أساسي ضد العنف الجسدي بنسبة ٪71.47 في 2020، بزيادة قدرها 

٪2.5 في 2021، يليها سوء المعاملة، يجمع هذان النوعان من العنف ٪95.6 من الشكاوى في عام 



61 النسـاء الجـزائـريـات  بدليل األرقـام 2020

5العنف ضد النساء
2020 و٪94.92 في 2021. ومع ذلك، تقدم المزيد والمزيد من النساء شكاوى تتعلق بالعنف الجنسي 

والتحرش الجنسي )57 + 64 في2021، +70 49 في 2020( وتبلغ النساء عن التحرش على الطريق 

العام، الذي يعود تاريخ تجريمه إلى عام 2015، بشكل متزايد، في حين تضاعف االختطاف في عام 

واحد، من 9 حاالت في 2020 إلى 21 شكوى في عام 2021.

عالقة المعتدي بالضحية

20212020عالقة المعتدي بالضحية
النسبةالعددالنسبةالعدد

53627,61 27,861 573 1 الزوج
0,90280,50 51 األب

5,083686,62 287 الشقيق
4,843025,43 273 االبن

14,4389316,05 815 أفراد األسرة اآلخرين
0,34280,50 19 الخطيب
2,981292,32 168 العاشق
27940,97 43,572 460 2 األجانب

563100,00 100,005 646 5 المجموع

في نصف الشكاوى، يكون المعتدي أحد أفراد عائلة الضحية، ومنهم قبل كل شيء الزوج المتورط 

في ٪27.86 من حاالت الشكاوى. في 273 حالة، يكون المعتدي هو ابن الضحية: ولم يعد العنف 

ضد األم حدثا استثنائيا.
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حسب الفئة العمرية للضحايا لعام 2021

النسبةالضحايا الفئة العمرية للضحايا

%17,98 973 25-19 سنة 

%31,54 707 1 35-26 سنة 

%25,85 399 1 45-36 سنة 

%13,53 732 55-46 سنة 

%6,82 369 65-56 سنة 

%3,05 165 75-66 سنة 

%1,24 67 أكثر من 75 سنة

%100,00 412 5 المجموع

تعتبر الشابات حتى سن 45 سنة األكثر تعرضاً للعنف حيث يمثلن ٪75.37 من ضحايا العنف 
وتنخفض هذه النسبة بعد سن الخمسين سنة وتمثل ٪4.30 من مجموع الشكاوى.
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بحسب الوضع العائلي لعام 2021

النسبةالمعتدينالنسبةالضحاياالوضع العائلي

%44,03 486 2 %22,60 223 1 عازب

%45,22 553 2 %59,22 205 3 متزوج

%0,69 39 %5,73 310 أرمل
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%0,34 19 %0,11 6 خطيب

%5,07 286 %11,47 621 مطلق

%0,05 3 %0,00  - متفرق

%4,61 260 %0,87 47 غير محدد

%100,00 646 5 %100,00 412 5 مجموع

يعتبر ما يقرب من 60 ٪ من الضحايا الذين تم تحديد وضعهم األسري من النساء المتزوجات؛ غير 

المطلقات يمثلن نسبة زائدة حيث يشكلن ٪11.47 من الضحايا.

حسب مستوى التعليم لعام 2021

النسبةالمعتدينالنسبةالضحايامستوى التعليم

%11,58 654 %9,83 532 ابتدائي

%39,99 258 2 %28,34 534 1 متوسط

%24,51 384 1 %27,05 464 1 ثانوي

%6,46 365 %16,06 869 جامعي

%4,78 270 %9,76 528 بدون مستوى

%12,66 715 %8,96 485 لم تحدد

%100,00 646 5 %100,00 412 5 مجموع

يمكن أن تكون النساء ضحايا العنف مهما كان مستوى تعليمهن. 

بحسب الوضع االجتماعي والمهني لعام 2021

النسبةالمعتدينالنسبةالضحاياالوضع االجتماعي

%36,74 044 2 %69,25 648 3 بدون مهنة

%38,56 145 2 %22,06 162 1 موظف

%0,25 14 %0,19 10 إطار متوسط

%0,00  - %0,02 1 إطار سام

%1,74 97 %2,90 153 طالبة
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%4,40 245 %0,34 18 تاجر

%4,53 252 %1,37 72 متقاعد

%6,24 347 %1,56 82 مهنة متحررة

%7,53 419 %2,32 122 آخرون

%100,00 563 5 %100,00 268 5 مجموع

حسب الفئة العمرية للمعتدين لعام 2021

النسبةالمعتدينالفئة العمرية للمعتدين

%2,36 133 أقل من 19 سنة

%12,40 700 من 19 إىل 25 سنة

%31,81 796 1 26 إىل 35 سنة

%29,10 643 1 من 36 إىل 45 سنة

%13,43 758 46 إىل 55 سنة

%4,37 247 56 إىل 65 سنة

%1,40 79 66 إىل 75 سنة

%0,43 24 أكرث من 75 سنة

%4,71 266 مل تحدد
%100,00 646 5 مجموع

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

2017، وهو أقل بقليل في عام 2018.

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

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

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

nفي المجالين الخاص والعام






