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 مقدمة

 

  اإلرادة بفضل  ، مسجلة أتلقا يف العديد منها االت احلياة العامةشىت جم إقتحاماملرأة اجلزائرية  متكنت
فلسفة   ، ضمنبرامج احلكومات املتعاقبةيف  هامةة مكانة أترقية املر  إذ حيتل حمور ، للدولة املتواصلةالسياسية 

 متكاملة تضمن ترقية املواطن واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. 

دساتري اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية على املساواة بني املواطنني   كافةنّصت  ، يف هذا السياق
جلزائر  كما انضمت ا .السيما القائم على أساس اجلنس ،التمييز كافة أشكال يف احلقوق والواجبات ونبذ 

 ابملرأة.   املتعلقة مبا فيهاملختلف املواثيق واإلتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، 

  بكني عمل  وخطة منهاج وهي ابألخصالدولية املتعلقة ابملوضوع  املسارات تبنت اجلزائر خمتلف  قد 
بغرض تكريس حقوق املرأة والنهوض  ، وأهداف التنمية املستدامة أهداف األلفية للتنمية  كذاو  لتمكني املرأة 

السيما املرأة  ، املرأةترقية متشعبة امليادين لصاحل و نتهاج سياسة متعددة اإلجتاهات إمت  ،عليهو  .بقضاايها
اجتماعي وثقايف و من خالل توفري حميط قانوين خمتلف الفاعلني جهود بتكاثف  بلوغ أهدافهايتم الريفية، 

،  يف مسار تنمية البالدأينما كانت وإقتصادي وسياسي من شأنه ضمان املسامهة الفعلية للمرأة اجلزائرية 
 . السيما املناطق الريفية

 الرامية لرتقية النساء والفتيات   واملبادرات  هذا التقرير أهم وأبرز أطر السياسات والربامجويستعرض  
      السنوات األخرية. خالليف املناطق الريفية خاصة املتواجدات منهن 
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I.  املرأة  اإلطار القانوين حلماية وترقية : 

 

 الدستور  -

سيما القائم على أساس ال بدأ املساواة بني املواطنني يف احلقوق والواجبات ونبذ التمييزمل اس يكر ت
مببدأ ضمان التناصف بني الرجال والنساء يف الولوج  2016جاء الدستور اجلديد املعدل سنة ، اجلنس

إىل سوق الشغل وتشجيع ترقية املرأة يف مناصب املسؤولية يف اهليئات واإلدارات العمومية وعلى مستوى 
 .املؤسسات 

 قانون العقوابت:  - 
حاربة خمتلف أشكال التمييز وفقا  املتعلقة مبيف إطار تعزيز املنظومة القانونية يف جمال حقوق اإلنسان 

يف بعض احلاالت  ، السيما لمرأة لمت تعديل قانون العقوابت إلقرار محاية قانونية  اي، دستور  املكرسة للمبادئ 
      واالقتصادي أو وضعها و/أإما حبكم وضعها االجتماعي  ، اليت تكون فيها املرأة أكثر عرضة للعنف

 أو املهين.  العائلي
إن تكييف قانون العقوابت من خالل تعديله واستحداث مواد جديدة جترم مجيع أشكال العنف  
أبنواعه سواء كان يف األماكن العمومية أو يف مكان العمل، وهو يوفر محاية أكثر للمرأة من أشكال العنف  

 ي و اللفظي و اجلنسي و االقتصادي الذي يستهدفها بسبب جنسها. اجلسد
 قانون األسرة:  -

 لتعزيز حقوق املرأة، السيما من خالل:  2005مت تعديل قانون األسرة سنة              
 عاما لكل من الرجل و املرأة،   19حتديد سن الزواج إىل  -
 الزوجني،استعادة التوازن يف احلقوق والواجبات بني  -
 .ا الئقا لطليقته احلاضنة لألطفالواجب الزوج أن يوفر يف حالة الطالق سكن -
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 قانون اجلنسية: -
      تفاقية القضاء إمن  2الفقرة  9جتسيدا ملبدأ املساواة الذي نص عليه الدستور وجتسيدا للمادة 

واليت صادقت عليها اجلزائر سنة  1979على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة اليت أقرهتا األمم املتحدة سنة 
لتمكني األم من إعطاء جنسيتها ألبنائها. ومسح التعديل  2005، مت تعديل قانون اجلنسية يف سنة 1996

 ية. أيضا ابكتساب اجلنسية اجلزائرية عن طريق الزواج مع شخص جزائري اجلنس 
 صندوق النفقة: -
إبنشاء صندوق النفقة  قصر ألطفال املرأة املطلقة احلاضنة تعززت اآلليات القانونية الرامية إىل محاية  

، من خالل ختصيص مبلغ مايل هلا يف حال ختلي 2015يناير  4املؤرخ يف  01-15مبوجب القانون رقم 
 الزوج السابق عن دفع النفقة، أو لعدم قدرته على دفعها.  

يضمن حق  :املتعلق بنظام اإلنتخاابت 2012يناير  12املؤرخ يف  01-12العضوي رقم  القانون  -
 (، 7و 6التسجيل ابلقوائم االنتخابية لكل مواطن و مواطنة يتوفرون على الشروط املطلوبة قانوان )املادتني 

املتعلق بتوسيع حظوظ متثيل املرأة يف   2012يناير  12املؤرخ يف  03-12القانون العضوي رقم  -
يقرر عملية إدراج أمساء (، و طةعلى مبدأ نظام احلصص)الكو  أحكام هذا القانون نصت :اجملالس املنتخبة

 .٪50٪ و   20مرشحات ضمن القوائم االنتخابية ليرتاوح حسب عدد املقاعد ما بني 
تضمنت   :املتعلق ابألحزاب السياسية 2012يناير  12املؤرخ يف  04-12القانون العضوي رقم  -

(، وحفاظا على هذا طةنظام احلصص)الكو  مل تتضمن أحكام هذا القانون مبدأ رفض أية قائمة انتخابية إذا 
 2املبدأ، يتم تعويض املرشح الذي ال ميكنه أداء مهامه االنتخابية من قبل شخص من نفس اجلنس )املادتني 

 (. 3و 
II. والتدريب  حتقيق املساواة يف احلصول على التعليم اجليد : 

 

 

 تكريس وجتسيد حق التمدرس:  - 
 

تحقيق املساواة والعدالة االجتماعية  بتعمل وزارة الرتبية الوطنية، إبستمرار على توفري الوسائل الكفيلة  
       وتكافؤ الفرص بني اجلنسني يف جمال التمدرس يف مجيع املستوايت التعليمية ويف مجيع أحناء الوطن، 

  .سواء يف املدن أو القرى أو الصحاري
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    بصفة شاملة  من املضامني املدجمةثقافة حقوق اإلنسان بصفة عامة، مبا فيها حقوق املرأة، وتعد   
تعمل على ترسيخ القيم اخلاصة  ليف املناهج املدرسية للمراحل التعليمية الثالث )اإلبتدائي، املتوسط والثانوي( 

كما    . تلقينهم قواعد احلياة والعيش معا  ، معةسن املبكر مح والتعاون لدى التالميذ منذ  ابملساواة والعدل والتسا
تعمل على تنمية احلس املدين لديهم وتنشئتهم على قيم املواطنة ومبادئ العدالة واإلنصاف وتساوي املواطنني 
يف احلقوق والواجبات، وكذا إكساهبم مبادئ النقاش وقبول رأي األغلبية، وتفادي التمييز والعنف وتفضيل 

 احلوار.
 

كما أصبحت الكتب املدرسية املؤلفة حديثا، يف إطار اإلصالح الذي عرفته املنظومة الرتبوية الوطنية،   
 ،  تقليديني خالية من الصور النمطية التقليدية اليت كانت تظهر فيها املرأة يف مكانة ودور إجتماعيني 

ارك الرجل يف بناء اجملتمع  بل تعززت صورهتا وحتسنت من خالل األدوار اليت أعطيت هلا، حبيث صارت تش 
 . مبختلف مكوانته

 

 حلّق أو الريفية، اببغض النظر عن تواجدهم ابملناطق احلضرية  ،يتمتع كل األطفال ،يف هذا الشأن  
 سنة واجملاين طوال املسار الدراسي.   16اإلجباري إىل غاية يف الّتعليم 

 

    املتضمن القانون التوجيهي للرتبية الوطنية، ، 2008 يناير 23املؤرخ يف  04-08أقر القانون رقم و 
تعميم و  لكل جزائرية وجزائري دون متييز قائم على اجلنس أو الوضع االجتماعي أو اجلغرايف احلق يف التعليم

 ما خيص ظروف التمدرس ومواصلة الدراسة بعد التعليم األساسي. يم األساسي وضمان تكافؤ الفرص في التعل 
ملناطق املعزولة،  يف االريفيات والقاطنات وتشجيعا وحتفيزا لتمدرس األطفال، وابألخص الفتيات  

ساعدات من شأهنا أن تساهم يف حتسني ظروف  ملدراسة، تقدم الدولة عن ااملبكر  موتفاداي لتوقفه
 ما يلي:  ، وتتلخص فيمتام تعليمهمإو  التمدرس، وحث التالميذ وخاصة الفتيات، على مواصلة الدراسة

 ضمان جمانية التعليم؛ ▪
مية، قصد يتنظيم حصص املعاجلة البيداغوجية لفائدة التالميذ الذين يعانون من صعوابت تعل  ▪

 تداركها، ومتكينهم من مواصلة مسارهم الدراسي بصفة عادية؛ 
املستوى األعلى، مل يتحصلوا على املعدل املطلوب لإلنتقال إىل  إعطاء فرصة اثنية للتالميذ الذين ▪

 وذلك من خالل تنظيم اإلختبارات االستدراكية يف مجيع املستوايت التعليمية؛ 
 ؛ اء الرغبة يف العودةدبسنة، تتم مبجرد إ 16إعادة إدماج التالميذ الذين تركوا الدراسة دون بلوغ سن  ▪
 لألطفال املعوزين؛واألدوات املدرسية جمانية الكتاب املدرسي  ▪
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 املدرسي واإلطعام والصحة املدرسية. توفري النقل  ▪
 

 الرتبية التحضريية
تشكل الرتبية التحضريية مقّوما قاعداي يف تربية األطفال وحتضريهم لاللتحاق ابلتعليم االبتدائي،   

ترمي إىل تطوير  و إباتحة الفرصة هلم للتعلم وتطوير قدراهتم البدنية والذهنية واالبتكارية والنفسية االجتماعية. 
         ميدة اليت تعدهم للحياة اجلماعية شخصيتهم وجعلهم يكتسبون املهارات احلسية احلركية والعادات احل

 العناصر األوىل للقراءة والكتابة واحلساب. تلقينهم  و

 التعليم والتكوين عن بعد 

اليت ال ميكنها  ات من اجملتمع فئل تعليم لإمكانية ال توفرييتوىل الديوان الوطين للتعليم والتكوين عن بعد  
ربني ستفيد منها ابألخص املتس يفهو مبثابة فرصة اثنية  ،ألسباب خمتلفة  دراستها بشكل عادي حضوراي متابعة 

   .خرمن مقاعد الدراسة لسبب أو آل
 

 :حمو األمية
 بتسجيل أكثر  2016-2007لقد مسح تنفيذ اإلسرتاتيجية الوطنية حملو األمية املسطرة للفرتة  

  %  87انث املستوايت، حيث متثل اإللكل  2014-2007دارس خالل الفرتة  ليونم 3,5من 
بلغ عدد الدارسني الذي ختلصوا من األمية غي هناية  . و العدد اإلمجايل، السيما القاطنات ابملناطق الريفية من 

%   22,3 ماليني شخصا. مسحت هذه العملية بتخفيض نسبة األمية اليت انتقلت من 2، أكثر من 2014
 ، 2018بداية سنة  %10 حوايل واخنفضت إىل، 2014يف هناية % 15,15إىل  2008 سنة

 حسب إحصائيات الديوان الوطين حملو األمية وتعليم الكبار. 

 املتخصصوالتعليم   التعليم 

ة  املعاجلمها وضعت وزارة الرتبية الوطنية تنظيمني ملعاجلة صعوابت التعلم املالحظة عند التالميذ  
يف حني يوجه التعليم املكيف    ،ذ الذين يعانون عجزا يف االكتسابختص التالمي التعليم املكيف،البيداغوجية و 

 نون من أتخر دراسي عميق وإمجايل.للتالميذ الذين يعا
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   طبقا للمستجدات يف علوم الرتبية وتوصيات منظمة اليونسكو، يقوم قطاع الرتبية الوطنية ابلتعاون  
كل            مع قطاع الصحة والسكان وإصالح املستشفيات وقطاع التضامن الوطين واألسرة وقضااي املرأة، 

 . اصةللتالميذ من ذوي االحتياجات اخل متخصصةتربوية فيما خيصه، بضمان خدمات 
 

يف املراحل التعليمية الثالث خالل السنة الدراسية   الفتيات تمدرسأهم اإلحصائيات املتعلقة ب 
2017- 2018 : 

 عدد الفتيات اجملموع الكلي املرحلة
 نسبة الفتيات

 من جمموع املتمدرسني

 %47.76 2.088.860 4.373.459 اإلبتدائي 

 %48.04 1.350.862 2.811.648 املتوسط 

 الثانوي 
 

1.227.055 655.699 53.37% 

 

      ، األساتذة  ثلثي ميثل األساتذة الذين يدرسون يف املؤسسات الرتبوية املتواجدة يف الوسط الريفي 
مشاركة الفتاة  نسبة كما تقدر   يف املناطق الريفية. من جمموع األساتذة املدرسني % 66.5يعادل نسبة  أي ما
 %.  48 بـ  ابلفتيان مقارنة يف التعليم الريفية

 

ويف إطار اجلهود الرامية لتحسني متدرس األطفال من خالل إرساء بىن حتتية وبرامج من شأهنا أيضا  
 فقد مت حتقيق العديد من االجنازات أمهها: ،ختفيف العبء على النساء العامالت وابألخص الريفيات منهم

إلستقبال الطفولة الصغرية  امركز  487 مت إجنازإجناز املؤسسات املكلفة إبستقبال الطفولة الصغرية:  ▪
 ."دور حضانة األطفال" جديدة لفائدة البلدايت الريفية 

، حيث  ذات طابع ريفي ابهلياكل القاعديةبلدية  603مت تدعيم  هتيئة وصيانة املدارس اإلبتدائية: ▪
مطعم مدرسي خالل املوسم الدراسي   15830و  19313بلغ عدد املدارس اإلبتدائية 

 يف البلدايت الريفية.  نسبة منها مدرسة على املستوى الوطين  402كما جيري إجناز   .2018/2019
حافلة لتسهيل  12161تسخري  2017/2018خالل املوسم الدراسي  مت  تعزيز النقل املدرسي: ▪

  . تلميذ عرب املناطق الريفية واحلد من العزلة وبعد املسافة عن أماكن متدرسهم 716.017تنقل 
واجلبلية  املناطق الصحراوية ، حيث حظيتحافلة للنقل املدرسي 3500إىل برانمج توزيع  هذا إضافة

 .على مراحل 2019حافلة سنة  1500وستوزع ص، صاحلابألولوية من 
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 3.373.800ما يزيد عن  ةمطعم مدرسي لفائد 15087جناز إمت املطاعم املدرسية: تعزيز  ▪
القاطنني   ، السيماضمان تغذية سليمة وتنمية قدرات التالميذهبدف على املستوى الوطين متمدرس 
 دراستهم.  ريفية والنائية البعيدة ملواصلةابملناطق ال

 

مكتبة و قاعة مطالعة  1174جتهيز مت إجناز و  واملكتبات البلدية:إجناز وجتهيز قاعات املطالعة  ▪
 بلدية أغلبها ذات طابع ريفي وشبه حضري. 1115لفائدة 

الفتيان   قبلتتس ، ساحليةالوالية  14 الـ ةصيفي ات يمخمإقامة  تتم سنواي املخيمات الصيفية:  ▪
 .  والريفية، السيما القادمني من املناطق الداخلية والفتيات 

 التعليم العال 
أدوات التمكني  كإحدىاجلامعية  حلةاملر غاية مواصلة تعليم الفتيات إىل إصرار الدولة على تشجيع إن 

لتعزيز دور النساء يف حتقيق التنمية املستدامة والسعي املعتمدة لتحقيق املساواة بني اجلنسني يف بالدان 
 من خالل: يظهر ، واملشاركة يف صنع القرار

بلغت نسبة الطالبات مبؤسسات   ضمان مقعد بيداغوجي لكل فتاة حاصلة على البكالوراي:  ▪
 .2018-2017السنة الدراسية  خالل % 62.22التعليم العايل 

 : األطوارتشجيع وفسح اجملال للفتاة على مواصلة دراستها يف مجيع  ▪
 .%  53.87، التدرج من فئة اإلانث طور ما بعد املتخرجني يف  نسبة 2018خالل سنة بلغ   
 

     إن العناية بظروف حياة الطالب ابعتباره حمور العملية التعليمية وحتسني نوعية اخلدمات املقدمة له  
اجلامعية   اإلقامات ويف هذا الشأن، بلغ عدد  .  جمانية اإلطعام والنقل واإليواء والضمان االجتماعيريتوفمن 

السيما  إقامة خمصصة للطالبات،  219منها  2019-2018إقامة خالل  378على املستوى الوطين 
         340.566ووصل عدد اجلامعيات املقيمات يف نفس الفرتة القادمات من املناطق الداخلية والريفية. 

 . % 69.15طالب أي بنسبة  492.457من جمموع 
واصلت السياسات املالية يف دعم التعليم العايل من خالل دعم الطلبة مبنحة دراسية بصفة غري تكما   

 . 2018-2017خالل العام الدراسي%69.27متييزية بني الذكور والفتيات حيث بلغت نسبتهن 
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 : التكوين والتعليم املهنيني
    تعزيز قدرات النساء عن طريق التكوين بغية متكينهن اقتصاداي وزايدة مسامهتهن يف التنمية،  وبغرض

 للمتمدرسنيقامات داخلية  إكافة املناطق وختصيص  يفمؤسسات ومراكز ومعاهد التكوين املهين  تفتح
جمانية التدريب  جذب أكرب عدد منهم بفضلالعمل على  ويتم السيما الريفية.مناطق بعيدة  القادمني من

 والدعم احملصل عليه كمنحة خالل فرتة التكوين يف إطار يكفل املساواة بني اجلنسني.
     التعليم املهنيني، و لقطاع التكوين  أمهية خاصةلفائدة املرأة  التكوين والتعليم املهنينيتكتسي ترقية و   

الذكور يف اإللتحاق ابلتكوين و ترتكز على مبدأ املساواة بني اإلانث اليت تدابري ال العديد منوضع  الذي
ناطق النائية ويف الوسط  ي يقطن يف املئمت ختصيص جهاز تكوين يف الوسط الريفي للفتيات الال وقد  .املهين
إبستعمال إبنشاء مراكز وملحقات تكوين وفتح فروع منتدبة  تقريب التكوين من مكان إقامتهنل الريفي

   واحلرفية والفالحة.  اهلياكل احمللية لغرض تنظيم التكوين لفائدة سكان األرايف، خاصة املرأة املاكثة ابلبيت
   2014وقد سجل عدد املتحصالت على شهادات مهنية تزايدا كبريا حيث بلغ من سنة  

 . 2018فتاة سنة   120.089فتاة، من بينهن   600.909،  2018إىل 
ال متيز بني اختيارات  و وتوفر هذه املنظومة العديد من أشكال التكوين لفائدة فئات معينة من النساء    

 نذكر منها:  ،التكوين يف أي جمال حسب رغبة أي من اجلنسني
يتم خالله ضبط   ،الكتساب التأهيل والكفاءة املهنية التكوين لفائدة املرأة املاكثة ابلبيت ▪

 .برانمج يتالئم مع أوقات رابت البيوت 
اليت تعاين من صعوبة يف االلتحاق مبؤسسات التكوين  التكوين لفائدة الفتاة يف الوسط الريفي ▪

ناطق  امليف       فتح فروع ومراكز ملحقة ب امينح هذا الربانمج الفرصة هل ، إذاملهين بسبب البعد
ات والسلطات احمللية عن احتياجات التكوين يف جماالت تتعلق تعرب فيها النساء والفتياليت 

 واحملاسبة واإلعالم اآليل وغريها. ابحلرف التقليدية حفاظا على الرتاث الثقايف
 امرأة.   6636امللتحقات هبذه الدورات  عدد  2018سنة وقد بلغ 

 لفئة من النساء هو شكل من أشكال التأهيل املهين ، التأهيل املهين -جهاز حمو األمية ▪
األمية واكتساب مهارة  للقضاء على يهدف  ،إطالقا مبراكز التكوين املهين نمل تلتحقالالئي 

 امرأة.  787عدد النساء اللوايت إلتحقن ابلتكوين  2018سنة . بلغ يف آن واحدممارسة مهنة 
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مقاعد الدراسة التكوين لفائدة الفتيات ذات املستوى الدراسي احملدود واللوايت غادرن  ▪
يتيح هلن هذا اجلهاز فرصة متابعة تكوين مهين بعد مزاولة فرتة إعادة أتهيل ما قبل  مبكرا

 التكوين.
وهو جهاز يعطي الفرصة للرفع من املستوى التأهيلي لفئة النساء   التكوين املتواصل لفائدة الفتاة ▪

مسائية لالرتقاء من مستوى آلخر حتصلن على شهادة يف إطار تكوين إقامي أو دروس اللوايت 
:  2018-2014بلغ تعداد الفتيات يف هذا الصنف خالل و  تكريسا ملبدأ التكوين املستمر.

 . 2018سنة   6397فتاة من بينهن   32 915
ناطق  امليف تكوينية لفائدة النساء أتطري دورات وبرامج يف ابملرأة اجلمعوية املهتمة  ةاحلركمسامهة  ▪

 ريفية.الضرية و احل
  

III. حة للجميع مبا يف ذلك الصحة واحلقوق  اة الصحية وامليسورة التكلفة واملتايالرع
 . واإلجنابية اجلنسية 

، قسما كامال حلماية صحة األم و الطفل، 2018جويلية  2املؤرخ يف  11/18كرس قانون الصحة رقم 
الصحة العمومية، كما تتضمن الرعاية الصحية اخلاصة   يف امج مكافحة الوفيات لألم أولوية حيث تشكل بر 

سنة كل اخلدمات اليت  49-15ابلنساء والفتيات خاصة منها املتعلقة ابلنساء يف سن اإلجناب يف سنوات 
 .  حماور الصحة اإلجنابية والتنظيم العائلي تدخل ضمن 

أنشطة الصحة اإلجنابية إىل توسيع نطاق احلصول على خدمات ورعاية جيدة يف جمال تنظيم   هتدف
الرامية إىل األمومة اآلمنة والوقاية والعالج من العقم  تلك األسرة فضال عن األنشطة اليت تستهدف األمهات و 

 واألمراض اليت تنتقل ابإلتصال اجلنسي والكشف عن سرطان األعضاء التناسلية. 
 

         1708عيادة للخدمات من جمموع  1407تقدم أنشطة التنظيم العائلي حاليا على مستوى     
            ( تقدم طريقتني ملنع احلمل )حبوب منع احلمل واللولب(%62)  879، منها %82.4أي 

للعالج قاعة  1372( تقدم ثالث طرق ملنع احلمل )حبوب منع احلمل واللولب واحلقن(، %23)  326و
(  %14)  193( تقدم على األقل طريقتني ملنع احلمل و %38منها ) 518( و %22) 6226من جمموع 

 .تقدم ثالث طرق ملنع احلمل
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 :تعد محاية صحة األم والطفل أولوية للصحة العمومية من خالل
التكفل الفعال ابألمراض املنتشرة خالل فرتة احلمل مثل مرض السكري وارتفاع  الوقاية والكشف و  -

فريق طيب متعدد اإلختصاصات ونظام  ومحاية الطفولة من خالل تدخل  اإلجنابيةوالصحة الضغط الدموي، 
 كشف وتوجيه على املستوى القاعدي،  

مركز   221لتكفل هبن واملقدرة بـ متابعة احلمل اخلطر يتم عن طريق التوجيه إىل املراكز املرجعية ل -
  40ابملؤسسات اإلستشفائية للصحة اجلوارية و  181مرجعي يف حالة نشاط على املستوى الوطين )

 ابملؤسسات اإلستشفائية العمومية(، 
تعزيز احلصول على اخلدمات الطبية ما قبل وبعد الوالدة، لتقليص نسبة وفيات األمهات النامجة عن  -

 الذي يعد السبب األول لوفيات األمهات،النزيف عند الوضع 
قاعات األشعة( وتوحيد قاعات الوالدة وترتيب مستوايت -تكييف القاعدة التقنية للخدمات )املخابر -

 العناية املكثفة املركزة(،  -إنعاش الرضع حديثي الوالدة -الرعاية الصحية حلديثي الوالدة )العالجات العامة
حيث قامت هذه الدراسة بعرض   2013الصحة اإلجنابية ابجلزائر إجناز دراسة حول نوعية اخلدمات  -

يتم من خالله حتديد األسباب املرضية وإقرتاح إطار اسرتاتيجي للتكفل هبا، و اليت مت   حال لصحة األمهات 
 . 2014جانفي  22اإلعالن عن نتائجها يف  

تعكس  2019-2015للفرتة خطة وطنية للتعجيل ابحلد من وفيات األمهات مت وضع  لإلشارة  
 التزام اجلزائر ابملبادرات اإلقليمية مبا يف ذلك احلملة الرامية إىل التعجيل بتخفيض وفيات األمهات يف إفريقيا.

حول   2019-2015تتمحور اخلطة الوطنية لتعجيل التقليص من معدل وفيات األمهات للفرتة 
 مخس تدخالت إسرتاتيجية:

 ز التنظيم العائلي و إقتناء اخلدمات املرتبطة به، تعزي  :1اهلدف االسرتاتيجي  ▪
 : حتسني نوعية اخلدمات أثناء احلمل و الوالدة و ما بعد الوالدة،2اهلدف االسرتاتيجي  ▪
 الوصول إىل كل إمرأة للتقليص من أوجه عدم املساواة،: 3اهلدف االسرتاتيجي  ▪
ماحني العالجات للتأثري على اجملتمعات تعزيز مشاركة النساء و األسر و : 4اهلدف االسرتاتيجي  ▪

 احمللية،
 : حتسني احلكومة ملكافحة وفيات األمهات.5اهلدف االسرتاتيجي  ▪

حالة   57.7نسبة  تاخنفاضا معتربا حيث وصل  مستوى وفيات األمهات يف اجلزائر وقد سجل           
 .  1999سنة  100.000/ 117.4مقابل  2016ألف والدة حية سنة   100وفاة أم لكل 
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 من خالل:  توسيع التغطية و التوعية للكشف املبكر عن سرطان عنق الرحم -
إجراء دورات تكوينية سنواي لألطباء املختصني يف أمراض النساء و التوليد يف جمال اجلراحة  .1

 ابملنظار، 
 كونني يف الكشف املبكر عن سرطان عنق الرحم،تكوين امل .2
 تكوين العاملني يف مصاحل الصحة اإلجنابية حول تقنيات أخذ العينات، .3
حتسني تقنيات مجع املعطيات و مراجعة نظام تسيري و تقييم عمليات الكشف عن سرطان  .4

  يف خمتلف  مسح، 141.126مت إجراء  2018سبتمرب  30عنق الرحم حيث أنه و إىل غاية 
 الوطن مبا فيها املناطق الريفية. مناطق

          تنظيم أايم دراسية لتقييم الربانمج الوطين للكشف املبكر عن سرطان عنق الرحم حيث  .5
     للمشاركة يف هذه األايم الدراسية هبدف متابعة الربانمج كل مناطق الوطنمت استدعاء ممثلي 
 مردودية وحدات الكشف. و الكمي للتغطية الصحية له وحتسني و التحسني النوعي 

 

 النشاطات اخلاصة برتقية صحة النساء يف املناطق الريفية 
 عدة نشاطات  تنظيم مت ،الريفيةقية املرأة القطاعية املشرتكة لرت  تنفيذا ملخطط عمل اللجنة الوطنية 

 : أمههاعلى مستوى البلدايت الريفية  
أبواب مفتوحة، موائد مستديرة، حصص إذاعية السيما عرب اإلذاعات احمللية، أايم  تنظيم  ▪

إعالمية على مستوى املؤسسات التعليمية ومراكز التكوين املهين موجهة لألساتذة والطلبة وأوليائهم  
 . للموضوع خطب دينيةو  مقاالت صحفيةوكذا ختصيص  يف آن واحد

التنظيم العائلي: يتم التدخل عرب توفري حزمة واسعة من وسائل منع احلمل لتلبية   عزيزت ▪
إلستعمال وسائل للتنظيم  رشادهنإاإلحتياجات اخلاصة للنساء الريفيات يف سن اإلجناب وعرب 

 . بيئتهن خاصةاألكثر مالئمة لوضعيتهن و  الغرز(العائلي احلديثة والطويلة املدى )اللولب و 
مم املتحدة  املسامهة يف ختفيض وفيات األمهات اليت متثل أحد أهداف برانمج األو  ومةحتسني صحة األم ▪

 والذي التزمت اجلزائر بتحقيقه يتم التدخل يف هذا اجملال عرب  2030فاق للتنمية املستدامة آل
ملبكرين وخماطر زواج األقارب والوالدات املتعددة واملتقاربة  إعالم النساء حول خماطر الزواج واحلمل ا

حسيس حول أمهية املتابعة الصحية للحمل قبل وبعد الوالدة تن وصحة أطفاهلن وكذا العلى صحته
 للحفاظ على صحة األم والطفل معا.
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 التدخل املباشر للفرق الطبية املتعددة االختصاصات لدى األسر عن طريق:   ▪
 إحصاء النساء احلوامل ووضع سجل خاص هبن؛  .1
 معاينة النساء احلوامل يف بيوهتن خاصة تلك اللوايت مل يقمن ابملتابعة الطبية حلملهن؛ .2
 إحصاء النساء ذوات احلمل اخلطر وتوجيههن إىل مصاحل الوالدة املؤهلة؛ .3
 لقيح النساء واألطفال غري امللقحني.ت .4

سرطان عنق الرحم والثدي خاصة يف جمال الوقاية والتحسيس وإعالم النساء الريفيات مكافحة  ▪
  صابة كالعوامل الوراثية والسوابق العائلية اليت تزيد من خطر اإله حول العوامل املؤدية لإلصابة ب

        هذين املرضني جتاه النساء يف سن اإلجناب، القيام حبمالت حتسيسية حول ذا املرض هب
توجيه ومرافقة النساء املصاابت حنو مؤسسات التكفل فيتم لعالج، ل ابلنسبة سنة. أما  15-49

 ووضع سجل خاص ملتابعة تطور مرضهن الصحي. 
الريفيات مكافحة فريوس نقص املناعة املكتسبة )السيدا(: يف هذا اجملال حتسني معارف النساء  ▪

 حول طرق تنقل هذا  املرض وحول أماكن الكشف والتكفل به. 
ترقية الرضاعة الطبيعية: عرب حتسيس النساء الريفيات خاصة الشاابت منهن حول  أمهية الرضاعة   ▪

        أشهر كمصدر رئيسي لتغذية الطفل وكوسيلة حلمايته   6الطبيعية املبكرة والوحيدة ملدة 
 ز على املدة الضرورية لذلك.ضد األمراض مع الرتكي

 

احلواجز االجتماعية والثقافية وكل أشكال  هذه النشاطات للتعرف بشكل دقيق علىإغتنام  ويتم 
املقاومة السائدة يف املناطق الريفية واليت متنع النساء الريفيات من اإلخنراط يف شىت الربامج الصحية والسكانية  

املعلومات املغلوطة حبيث ميكن هلذه املواضيع أن تكون موضوع نقاش كاألفكار املسبقة، األحكام القيمية و 
 .الفاعلني احملليني املعنينيمبشاركة كل وغريها  وحتسيس على مستوى املدارس واملساجد

 

 : اهلامة اإلحصائيةبعض املؤشرات 
والدة حية   100000لكل   60.5إخنفض معدل وفيات األمومة من  معدل وفيات األمومة: ▪

 . 2017والدة حية سنة   100000لكل  57.7إىل   2015سنة 
الوالدة  نسبة تإنتقلمعدل الوالدات ابلوسط املرافق من طرف مستخدمي الصحة املؤهلني:  ▪

املتعدد  حسب املعطيات املبدئية للتحقيق الوطين  2012سنة  %96.7اخلاضعة للمرافقة، من 
 . 2017سنة   %97( إىل MICS4)املؤشرات 
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IV.  زيالتمي أشكالالقضاء على مجيع : 
 

أولت الدولة إهتماما كبريا هبذه املسألة  لذا قوق اإلنسان، انتهاكا حلالعنف املمارس ضد املرأة  يعترب
 يـــــــــظَر أّي عنف بدنحيُ انتهاك ُحرمة اإلنسان، و ضمن عدم الذي يكمبدأ مكرس يف الدستور اجلزائري 

   .املعاملة القاسية أو املهينة  ،ابلكرامةأو معنوّي أو أّي مساس  
 

  مرتكيب العنف بكافة أشكاله  جترمي ومعاقبة للتأكيد على 2015كما مت تعديل قانون العقوابت سنة 
)جسدي، لفظي، نفسي، إقتصادي(، وكذا العنف املمارس على املرأة يف األماكن  أنواعه الزوجي مبختلفك

العمومية والتحرش اجلنسي يف مكان العمل. ويشمل التجرمي والتخويف واملعاملة املهينة والعنف االقتصادي  
  . واإلكراهبتزازها عن طرق التخويف إوحرمان الزوجة من ممتلكاهتا ومواردها املالية و 

 

 التنفيذي العمل وتقوم وزارة التضامن الوطين واألسرة و قضااي املرأة مبتابعة جتسيد خمطط    
  وتنسيق كل األنشطة املرتبطة هبذا اجملال تهومكافح العنف ضد املرأة  من للجنة الوطنية للوقاية

 .بني كل القطاعات الوزارية املعنية واهليئات الوطنية واجلمعيات  على املستوى الوطين
 

 : هي املخطط على ثالث حماور أساسيةهذا  رتكزوي 
 ؛ حتسني نوعية التكفل ابلنساء يف وضع صعب  ▪
 ؛الوعي لدى خمتلف فئات اجملتمع للوقاية واحلد من الظاهرة زايدة اإلعالم والتحسيس هبدف ▪
 إدماجها  و دعم اجلانب الوقائي لتمكني املرأة يف خمتلف امليادين من خالل التأهيل الذايت هلا  ▪

 يف احلياة االجتماعية و االقتصادية.  
 

إجتماعي صعب   ، يتم التكفل ابلنساء والفتيات ضحااي العنف والنساء يف وضعة العملي ومن الناحية
من خالل خمتلف الربامج اليت مت وضعها من قبل الدولة وجتسدها مديرايت النشاط االجتماعي والتضامن 

 .متعددة االختصاصات  اإلستقبال، اإلصغاء والتوجيه و املرافقة، بتعزيز عمل فرق ت الوطنوالايلكل 
، هلنوتقدمي النصائح واملرافقة  هن توجيهو لنساء ضحااي العنف، ابيف التكفل النفسي  هذه الفرق تتمثل مهام

 . وتعمل خاصة على إعادة إدماجهن يف احلياة اإلجتماعية واملهنية
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ملراكز الوطنية  اب  االجتماعينيكذا العاملني، و فرقال من طرف هذههبدف حتسني اخلدمات املقدمة و 
                دعم القدراتمت تنظيم دورات ، صعبااي العنف ومن هن يف وضع إلستقبال النساء ضح

"هيئة األمم  ، ابلتعاون مع2017و  2016متدخل سنيت  63، ولفائدة 2014متدخل سنة  37لفائدة 
، إعداد 2015". كما مت سنة ONUFemmesاملتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ابجلزائر 

 .  املتدخلني لفائدة هذه الفئةدليل ألفضل إعادة إدماج إجتماعي ومهين وتوزيعه على 
 

  إدراج ، مت مستقبال وتعزيزا للعمل اإلجتماعي وضماان لتوفري موارد بشرية متخصصة يف هذا اجملال
" يف الربانمج الدراسي لطلبة املراكز وأطفاهلناإلستقبال، التوجيه ومرافقة النساء ضحااي العنف " مقياس

الوطنية لتكوين املوظفني املختصني الدارسني لتخصصات يف النشاط اإلجتماعي التابعة لقطاع التضامن 
 من دورة تدريب املدربني يف هذا اخلصوص.األساتذة املكونني  واستفادالوطين. 
 

 واملواطنات، توفر   املوضوع حتت تصرف املواطنني خدمة اخلط األخضر اجملاين كما مت إطالق  
  حالة اإلخطارالدعم النفسي واإلعالم والتوجيه حسب  نوالتضام من خالهلا مديرايت النشاط اإلجتماعي 

 .واألطفالحاالت العنف ضد املرأة  وابألخصاملتعلقة ابلفئات اهلشة 
 

التكفل ابلنساء املتواجدات يف وضعية إجتماعية   املراكز واملؤسسات املتخصصةتضمن من جهتها، و 
تتمثل  ،راهقات يف خطر معنوي، ومسنات ونساء يف وضعية إعاقةاملفتيات الصعبة سيما املعنفات منهن، و 

ر الرمحة،  ايمن هن يف وضع صعب، مؤسسات دو والفتيات ضحااي العنف  يف املراكز الوطنية إلستقبال النساء
  (، املراكز املتخصصة يف احلماية SAMU Socialلإلسعاف اإلجتماعي اإلستعجايل ) مراكز اإليواء 

كما توجد مراكز إليواء .لة املسعفة، دور األشخاص املسننيوإعادة الرتبية للمراهقات، مؤسسات الطفو 
خدمات تضمن كل هذه املؤسسات  . النساء والفتيات  يف وضع صعب مسرية من قبل مجعيات وطنية

 .  تقدمي املساعدة النفسية و الطبيةإلصغاء و اإليواء، ا
 

اجلائزة الوطنية ملكافحة " إطالق، مت ي العام وكافة املتدخلني يف ذات اجملالأحشد الر ضمن إطار و 
، تشجيعا لكافة وقضااي املرأة واألسرةمن طرف وزارة التضامن الوطين  2015" سنة العنف ضد املرأة

 .  فتاةأبعمال إبداعية يف جمال مكافحة العنف املمارس ضد املرأة والاملواطنني على القيام 
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عدة نشاطات يف ذات اجملال ابلتعاون مع اهليئات األممية املعتمدة ابجلزائر، كتنظيم ورشة  كما أجنزت  
 للمرافعة من أجل إشراك كل الرجال من خمتلف املستوايت للتعبري والتحدث علنا   2016عمل سنة 

وضع شريط  بلرجال والشباب، شارك فيها بكثافة ا محلة الشريط األبيض""عن مناهضة العنف، وإطالق 
 أبيض على ألبستهم، يعربون عن رأيهم والتزامهم بعدم ارتكاب أفعال عنف ضد املرأة و الفتاة. 

 

ممثلي القطاعات  رتكاز النوع االجتماعيإلفائدة نقاط  قدرات الدريبية لتعزيز كما مت تنظيم دورات ت 
              ، حول أهداف التنمية املستدامةالوزارية واهليئات الوطنية وأعضاء اجمللس الوطين لألسرة واملرأة 

وكذا امليكانيزمات  حول التعريف مبصطلح النوع اإلجتماعي وكيفية إدراجه يف السياسات العمومية، ودورة
إتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة   مبا فيهاوق املرأة القانونية الدولية والوطنية ذات العالقة حبق

 . 2018خالل سنة 
 

 : والتكنولوجيا املستدامة والبىن التحتية  ساسية ىل اهلياكل األ إالوصول 
ــىن التحتيــــــــــــة    تكنولوجيــــــــــــا الو  حققـــــــــــت اجلزائــــــــــــر أشـــــــــــواطا كبــــــــــــرية يف جمــــــــــــال التنميـــــــــــة احملليــــــــــــة والبـــــــــ

ــرية الــــــــيت تســــــــتهدف  ــن خــــــــالل االســــــــتثمارات العديــــــــدة الــــــــيت قامــــــــت هبــــــــا علــــــــى مــــــــر الســــــــنوات األخــــــ مــــــ
ــا وتقـــــــــوم هـــــــــذه املنـــــــــاطق الريفيـــــــــة لتضـــــــــمن حتســـــــــني ظـــــــــروف العـــــــــيش وحتقيـــــــــق التنميـــــــــة املســـــــــتدامة  أساســـــــ

ن تكفـــــــــــــل مبـــــــــــــدأ فئـــــــــــــات اجملتمـــــــــــــع أباملـــــــــــــوارد بـــــــــــــني كافـــــــــــــة  إىلوصـــــــــــــول السياســـــــــــــات علـــــــــــــى ضـــــــــــــمان ال
 .املساواة وعدم التمييز بكافة أشكاله يف تنفيذ الربامج واملخططات واملشاريع

 

 : الوصول إىل اهلياكل األساسية  والبىن التحتية  و تعزيز التنمية احمللية
 

عن طريق برامج تحقيق تنمية متجانسة و متوازنة للمناطق الريفية معتربة لميزانية  ختصص الدولة      
 وإجراءات إدارية عدة، السيما منها:  

 مساعدات إلجناز أكثر  الذي خصصبرانمج التجديد الريفي والتنمية الزراعية:  -          
من ظاهرة النزوح الريفي إىل املدن، كما دعمته بربانمج السكن الريفي  سكن ريفي للتقليل 900.000من 

        مليار دينار لبناء  630الذي خصصت له الدولة ميزانية موزعة يف شكل إعاانت مباشرة قدرها 
 سكنات ريفية. 
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والايت منتدبة جديدة لتقريب  10ستحداث مسح إبالتنظيم اإلداري اجلديد لوالايت اجلنوب:   -       
اإلستجابة  فق العمومية القاعدية دون عناء و اإلدارة من املواطن ومتكني املرأة الريفية من الولوج إىل املرا

 وفري السكن اإلجتماعيالسيما فيما يتعلق بتحسني ظروف التمدرس و التغطية الصحية وكذا ت ،لتطلعاهتن
 والريفي الالئق.  

 

توازن بني املناطق الريفية بتعزيز البىن التحتية للبالد املوزعة اخلاصة بأهم املؤشرات احليوية           
 واحلضرية
ما يسمح برفع معدل التزويد  ، عرب الرتاب الوطين %98وصل حاليا معدل الربط ابملياه الشروب  ▪

يف اليوم للمواطن الواحد، بنهاية هذه السنة ما سيليب  لرت  180إىل لرت  123 منابملادة احليوية 
كلم من قنوات التوزيع   95.000. كما مت إجناز 2035مليون نسمة خالل آفاق  47إحتياجات 

 . 2018اية إىل غ 2010كلم خالل الفرتة املمتدة من   127.000ليصل طوهلا إىل 
كما أصبح مبقدور بالدان معاجلة   %95وصلت نسبة ربط املنازل خبدمات الصرف الصحي إىل  ▪

           حمطة ملعاجلة مياه الصرف الصحي  177كما تتوفر اجلزائر على  من املياه املستعملة، 80%
طريق إجناز . كما إستمر القطاع يف التوجه لتحلية مياه البحر عن %85ستكمل منها ما يقارب إو 

 يوميا./كعبرت ممليون م 2.1حمطة لتصفية مياه البحر إلنتاج  11
اليت هتدف  ،  2022-2017املساحات املسقية ضمن برانمج الري لسنوات ن تبلغ أمن املرتقب  ▪

  ويتم مليون هكتار.  1هكتار أي بزايدة تصل  2.136.000إىل  2022آفاق يف إىل الوصول 
سعى إىل تعبئة املياه الصاحلة للزراعة هبدف ضمان األمن الغذائي وتعزيز دور املواطن الريفي للعمل ال

 على ترقية اإلقتصاد الوطين و تطويره. 
كلم،  133741حيث بلغت  اإلفريقيةكرب الشبكات يف القارة أتعترب شبكة الطرق يف اجلزائر من  ▪

 .  ة بلدي طرقكلم   70908بينـــــــــــــها من 
 

 تسهيل بلوغ التكنولوجيا الرقمية املستدامة 
 

على جتسيد توصيات والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ة قطاع الربيد واملواصالت السلكي يعمل  
تحقيق أهداف التنمية  لعالم واالتصال اإل تكنولوجيات خاصة منها املتعلقة بتعميم استخدام األمم املتحدة 

بشبكة األنرتنت وبتكلفة   ابلربطتدابري ملموسة وعلمية مسحت للعائالت اجلزائرية  ختذت ا ،وعليه. املستدامة
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 مما ساهمإلتصاالت وإيصاهلا إىل مجيع الوالايت واملناطق الريفية واحلضرية، ا توسيع شبكات مع معقولة، 
 . فرصة الولوج إىل شبكة األنرتنت للجميع وبفرص متساوية متيحةتقدمي خدمة ذات نوعية لزابئنها،  يف 
 

  تربز مسامهة  ،خص الريفيات تغالهلا من طرف النساء وابألسإو التكنولوجيا  إىلالوصول  يف جمالو   
قصد التكفل إبحتياجات  اراي من بينها مخسة متنقلةمركزا جو  13 ءنشاإب التعليم املهنينيو التكوين قطاع 

اإلعالم، التكوين،  توفر هذه املراكز اجلوارية خدمات يف جماالت  . النساء القاطنات يف املناطق النائية واملعزولة
التحكم يف احلواسيب واالتصال ابلشبكة العنكبوتية وإستعمال الوسائط  اإلتصال والتبادل وتلقني مبادىء 

إلتصال ابلعامل ابوتسمح هذه املبادرة للمرأة   ،بيع املنتوج وكذا بناء القدرات و  يف عرض التكنولوجية واستغالهلا،
 اخلارجي وفك العزلة عنها، وتبادل التجارب مع نساء من خمتلف مناطق الوطن. 

 على تكثيف التوعية والتحسيس  الوطنية لتسيري القرض املصغر عملت الوكالة ويف نفس اإلطار،  
من طرف املستفيدين من القروض،  تنموية الشاريع املتعزيز القدرات والتكوين واملرافقة لصياغة و واإلعالم 

موقعها   على تيةإنشاء شبكة وطنية للمرأة املقاوالالسيما النساء الريفيات منهن على وجه اخلصوص وكذا 
 كرتوين.لاال

إحداث مواقع وبواابت إلكرتونية جتارية وطنية ملنتوجات الصناعة التقليدية مت  ،خرآومن جانب   
دليل إلكرتوين وطين  تصميممع  احلرفيات لعرض منتوجاهتن وترقيتها وتسويقها عرب النت، وتسخريها لفائدة 

 للحرفيات لعرض خدماهتن مباشرة. 

وبغرض دعم دراسة الفتيات والفتيان وحماربة اللجوء إىل الدروس اخلصوصية   زايدة على ذلك،  
قام الديوان الوطين للتعليم والتكوين إبنشاء أرضيته للتعليم عن بعد عرب األنرتنت لفائدة كل  الباهضة الثمن

ويف إطار   كما أطلق طريقة التعليم بواسطة مشرف على اخلط لصاحل تالميذ أقسام االمتحاانت. .الدارسني
 .تالميذل الدعم البيداغوجي ل

 املبادرات اليت مت إطالقها بغية توسيع استخدامات االنرتنت  تعترب هذه بعض األمثلة من  
تم تونشري هنا أن االستفادة من كافة اخلدمات املشار إليها  ابلنسبة للعائالت والنساء الريفيات ابألخص

 .  بصفة جمانية
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 : اقتصاداياملرأة الريفية   متكنيو  العمالة النسوية يف الريف

 

 ،التنمية املستدامةيف إطار حتقيق أهداف  هتمام خاصاالقتصادية للنساء إبحتظى املسامهة   
  على اخلدمات الصحية والرتبوية  لصو احلتساهم يف تقليص مستوى الفقر وسوء التغذية وتسهيل إذ 

 . ويف هذا السياق، مباشرة يف النمو االقتصاديشكل املسامهة بو  ختاذ القرارإشاركة يف املوزايدة 
 العمل مينع أي نوع   خاصة وأن تشريع ،ائر تشجيع إدماج املرأة يف االقتصاد الوطيناجلز  تواصل

 .ابجلنس املرتبط من أنواع التمييز 
ومبا أن الدور االقتصادي للمرأة يف الوسط الريفي ابرز وحموري يف عملية التنمية احمللية املستدامة ويف  

هبا، كوهنا   نإحتياجات السوق احمللية، فهي متثل قوة اليستهاحتقيق األمن الغذائي ألسرهتا ويف تلبية 
 عامل إستقرار مادي وإجتماعي ابلنسبة لعائلتها و للوسط الريفي. 

وقد انتهجت الدولة اجلزائرية سياسة لتطوير اجملتمع الريفي وخاصة املرأة من خالل تسطري   
للعائالت الريفية واملرأة بصفة خاصة حيث  مشاريع جوارية للتنمية الريفـية لتحسني املستوى املعيشي 

 ساعدت هذه املشاريع على تنمية أعمال املرأة يف جمال الزراعة والنشاطات احلرفية. 
حول  ات نتائج التحقيق عرفت مشاركة املرأة يف سوق العمل تقدما ملحوظا، إذ سجلت  

لفرتة املمتدة من سبتمرب  البطالة املنجز من طرف الديوان الوطين لإلحصائيات، خالل او التشغيل 
(  %16.81)  1.722.000ارتفاعا يف عدد النساء املشتغالت من  2018إىل سبتمرب  2014

وبلغ عدد   ،% 14( أي بفارق إجيايب لعدد النساء يقدر حبوايل %17.81) 1.961.000إىل 
امرأة  80.000عامل من بينهم  1.007.000اإلحصائيات املشتغلني يف قطاع الفالحة حسب 

   .-2018سبتمرب  -شتغالت ابملئة من جمموع النساء امل 4.1وهو ما يشكل 
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   :وتبني اجلداول التالية تطور نسب اخلاصة ابلعمالة النسوية يف الوسط الريفي

 

 

 

 النساء العامالت يف اجملال الفالحي يف الوسط الريفي.زايدة يف عدد    2يتبني من خالل الرسم البياين   
 

متالك إالفالحة و  العمل يف جمالدور النساء يف التالية بوضوح  اإلحصائياتتظهر بعض من و 
 :راضي خنص ابلذكر منهااأل

 . إمرأة حائزة على بطاقة فالح 56.416 -
احلقوق لألراضي الزراعية  بلغت حصة النساء من ملكية األراضي الفالحية أو صاحبات  -

 شريكة مستثمر.   35.442  و مستثمرة،  49.830
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نسبة النساء املستفيدات من قروض الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر ومن جهة أخرى، تبلغ 

 منحت للمرأة الريفية  %32.30، منها نسبة 877.526 البالغمن جمموع املستفيدين  % 63.34
 يف خمتلف النشاطات )الفالحة، الصناعة الصغرية والصناعة التقليدية(.  

 
 

 رتقية املرأة يف الوسط الريفي:الرامية ل الوطنية اجلهودخمتلف 
رتقية املرأة الريفية  ل مت تنصيب جلنة وطنيةلنساء الريفيات، ل املستهدفة تنسيق اجلهود القطاعية وهبدف 

، وهي تنسق عمل اللجان الوالئية  القطاعات الوزارية واهليئات اليت هلا صلة ابملوضوعمثلي خمتلف من مكونة 
نشغاالت اهلدف من إنشاء هذه اللجنة يف التكفل إبتمثل وي .مع اجملتمع املدين اليت تعمل ابلتنسيق احمللية

اليت أطلقتها   ربامجمن خالل تعزيز خمتلف اآلليات وال واالقتصاديةاملرأة الريفية وحتسني ظروفها اإلجتماعية 
   ةاألولوي ذات أربعة جماالت  حيدد  2019-2015للفرتة برانمج عمل  طرسُ وقد . اجملاالت  شىت يفالدولة 

         وهي اإلعالم والتحسيس والتكوين وبناء القدرات ودعم جتسيد املشاريع وتسويق املنتجات احمللية 
 . للمرأة الريفية

 

 نذكر منها:  مستمرةيتم القيام بعدة نشاطات بصفة  ،و ابملوازاة مع ذلك 
اإلدماج اإلقتصادي واملهين للمرأة اليت   برامجحول خمتلف  رشادية وتوعوية إو تنظيم قوافل إعالمية 

عارض امل تنظيم صحة األم و الطفل حتت إشراف املؤسسات العمومية للصحة اجلوارية،و  توفرها الدولة،
 .تنسيق مع غرف الصناعات التقليديةنتوجات املرأة الريفية ابل مل
 

وابألخص  جمال األعمال واملشاريعدعم أنشطة تطوير رايدة املرأة يف وبغية  ،يف ذات السياق           
واملبادرات  والسياسات مت إطالق العديد من الربامج ، االقتصادي ها متكين حتقيقو  ، يف املناطق الريفية

 : نوجزها فيما يلي الوطنية

مجعت  ، 2017تدريبية لتشجيع املقاوالتية النسوية سنة الإطالق القافلة اإلعالمية والتحسيسية و  ▪
إعالمية   ات أايمنضم، ت ال إنشاء املؤسسات وترقية املرأةاملتدخلني الناشطني يف جمالعديد من 

 ن قدراهتتدعيم من استفادت خالهلا النساء، السيما الريفيات ، ومعارض تروجيية ودورات تدريبية 
 .يف جمال خلق املشاريع وتسيري املؤسسات 
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،   2018أكتوبرمنذ إطالق برانمج وطين لدعم روح املقاوالتية النسوية والتمكني االقتصادي للنساء،  ▪
وأنشطة متعددة حول   للنساءتدرييب إعالمي و ذات الطابع نشاطات ال العديد من يتضمن الذي 

الربانمج ابلتنسيق مع خمتلف  هذا ينفذ و . املقاوالتية النسوية واخلدمات املقدمة للنساء من قبل الدولة
،  وأظهرت النتائج األولية هلذا الربانمج املتواصل .واجملتمع املدين الشركاء على الصعيد احمللي واملركزي

إمرأة من احلمالت اإلعالمية واإلرشادية أغلبهن من الريف كما استفادت   6805إستهداف 
ؤسسات واملشاريع تشمل اجلوانب الذاتية  من دورات تدعيم القدرات يف جمال تسيري امل، إمرأة 2018

امرأة، رغبتها يف التقدم للحصول على قروض حسب  1973واإلدارية واملالية، وقد أظهرت زهاء 
 نوعية النشاط الذي تزاوله. 

، ألحسن املشاريع املقاوالتية  2016سنة هناية وطنية لتشجيع املقاوالتية النسوية الائزة اجل إطالق ▪
اليت مت   2018الطبعة الثانية لسنة  تصصخُ األفكار لدى النساء احلامالت للمشاريع، و وأحسن 

ألحسن املشاريع الفالحية واملبادرات  طالقها يف خضم االحتفاالت ابليوم العايل للمرأة الريفية، إ
       الرامية لتحقيق التنمية املستدامة تشجيعا إلسهامات النساء الريفيات ودعم احلركية االجتماعية 

ألحسن املشاريع النسوية   2019الطبعة الثالثة لسنة  صتصوخُ ، وخلق مناذج اجيابية  يف عامل الريف 
 يف ميدان اإلبداع واالبتكار.

املشاريع املوجهة للمرأة الريفية من خالل القروض املصغرة املمنوحة من طرف الوكالة   جتسيد يتم ▪
 ة ض املصغر و عدد النساء املستفيدات من القر بلغ  فقد الوطنية لتسيري القرض املصغر،

 النساء الريفيات   استفادة و قدرت نسبة ، % 63.34امرأة وهو ما يقابل نسبة   555542 بـ
   . % 32.30من هذه احلصة بـ  

 تقنيات حول  تدعيم القدرات املرافقة و  القروض املصغرة للنساء الريفيات املستفيدات منومتنح       
 شاريع تربية النحلوض، اليت تتعلق عموما مباإلدخار قصد تسديد مبلغ القر و تسيري األنشطة الصغرية 

 .وغريها من اجملاالت  صناعة الفخارو  والتحويل الغذائيإنشاء مشاتل واحلالقة و 
         

تدعم الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر النساء الريفيات املستفيدات يف تسويق منتوجاهتن كما          
صالون الوطين للنشاط التنظيم ك من خالل الصالوانت احمللية واجلهوية والوطنية، وحىت املعارض الدولية

 . 2018مارس  يفمكاسب وحتدايت"،  : املرأة الريفيةاملصغر حتت شعار " 
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مساواة الفرص يف حتقيق مبدأ  متكينهن اقتصاداي وو اإلعاقة ويف جمال االهتمام بفئة النساء ذوات  
بتدريب إطاراهتا على لغة  الوطنية لتسيري القرض املصغر، الوكالة تقوم ،االستفادة من خمتلف اخلدمات 

كما ترمجت   ،اإلشارة لتسهيل التواصل مع فئة الصم والبكم بغرض عدم اإلقصاء إلجناح مسار املرافقة
نه مت  أ ل املقاول، ونشريخمتلف املطبوعات اإلعالمية بلغة الرباي لتوجيهها لفئة املكفوفني من بينها دلي 

من   %40.99ما يعادل نسبة  أيوات املاضية عاقة خالل اخلمس سنامرأة مصابة إب 132متويل 
من سنة  60يفوق عمرها  امرأة 11696 ت ستفادإ ، خرآومن جانب  .جمموع املعاقني املستفيدين

 .   من جمموع املستفيدين املسنني %  73.13خالل السنوات اخلمس الفارطة أي بنسبة  قروض الوكالة

يف املناطق الريفية وحتقيق  يمتويل هدفه دعم األمن الغدائإطالق برانمج األسرة املنتجة وهو برانمج  ▪
وقد سجلت استفادة  .االستقرار االقتصادي ودفع التنمية االقتصادية اخلاص ابلفئات اهلشة أساسا

مشاريع يف إطار برانمج األسرة املنتجة وهي هبات عينية عبارة عن أجهزة موجهة خللق  أسرة من 5410
 منصب شغل. 6970مكن هذا الربانمج من إنشاء ، درة للدخلنشاطات م

بلورة رؤية جديدة وفعالة حول متكني املرأة الريفية اقتصاداي من على  التضامن الوطينقطاع  حيرص ▪
خالل التعرف الدقيق على احتياجات النساء الريفيات يف كل ربوع الوطن، آخذين بعني االعتبار 

موزعة   يةوارية تضامنجخلية   269قبل لتحقيقات املنجزة من ابخصوصية كل منطقة منها ابالستعانة 
 .عرب الرتاب الوطين

منذ سنة   املعهد الوطين لإلرشاد الفالحي يقوم، الظروف املعيشية للنساء الريفيات  سنيحت بغرض ▪
 : اليت تتكفل بـ،اخلالاي احمللية اخلاصة ابملرأة الريفية تفعيل عملب، 2016

 . تقدمي الدعم التقين واالستشاري للمرأة الريفية -
 .التدريب والتكويناالستجابة الحتياجات املرأة الريفية فيما خيص  -
 . مشاريع لصاحل املرأة الريفيةاملساعدة على جتسيد  -
  عنصرا فعاالالعمل على مساعدة املرأة الريفية على اخلروج من عزلتها وجعلها  -

تفعيل دورها من خالل خمتلف الربامج املباشرة السيما مشاريع  من خالل  لتنمية املستدامة؛يف ا
الريفية يف جمال تربية النحل وتربية الدواجن وتكثيف النشاطات اجلوارية  االستثمار لفائدة املرأة 

 . الح األراضي الفالحيةاليت تغطي خمتلف جوانب احلياة الريفية كالبناء الريفي و استص
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الفالحي منذ سنة   لإلرشادرشاد الفالحي والدعم التقين قام املعهد الوطين تقوية جهاز اإل طارإويف  
منشطة   13من بينهم  عرب كل ربوع الوطنفالحي  إذاعيمنشط  48بتعيني وتكوين و مرافقة  2010

العنصر  إقحام ، نهنية وما بني املهتشكيل اجملالس امل تنظيم النشاط الفالحي ومت خالل  .إذاعية فالحية 
الشروع يف تنصيب اجملالس املهنية   مت  حيث 2018منذ سنة  ألول مرة من هذه اجملالس املهنية ضالنسوي 

 . على مستوى القطر الوطين مبرافقة الغرفة الوطنية للفالحة عبللشُ 
  2017/ 2016خالل سنيتة الريفية ألفائدة خالاي املر املعهد بتنظيم دورات تكوينية هذا قام كما  

إطار برانمج تعزيز  يف ،"التمكني الذايت واالقتصادي للمرأة الريفية"و"مقاربة النوع االجتماعي"  حول
 تنفيذ املشاريع  طريق عن الريفية املرأة دخل تحسني. كما يسعى املعهد لالقدرات البشرية والدعم التقين

 تبادل اخلربات عرب التشبيك.و  املصغرة
 

 القرار على املستوى الوطين واحمللي:  اختاذيف  وإشراكهنمتكني النساء سياسيا 
 

      اإلسهام بغرض  قواعد لتعزيز مشاركة النساء يف احلكم احمللي األخرية رست التعديالت الدستورية أ 
 وتبني ذلك من خالل: ،واملشاركة فيه القرارات  ختاذإيف مسارات 

 ووالة منتدبني. ربعة نساء والة أتعيني  .1
 رئيسة دائرة.   50تعيني  .2
 النظامية.  ابألسالكتشجيع االلتحاق والتعيني يف مناصب قيادية   .3
، من النساء يف اجمللس الشعيب الوطين  %26نسبة  2017سجلت االنتخاابت التشريعية لسنة  .4

ابجملالس    % 16.65نسبة متثيل النساء بفضل نظام احلصص ، بلغت ليةلى مستوى اجملالس احملوع
 .  2017ابجملالس الوالئية سنة   %29.69البلدية و

 

من خالل  ،2012يناير  12املؤرخ يف  06-12مت تكريس هذه املبادئ بصدور القانون رقم لقد  
نشاء اجلمعيات إل مبسطة إلجراءات السهر على ترقيتها وتطويرها من خالل وضعها و تشجيع احلركة اجلمعوية 

من هذا القانون اليت متنح  34مهاراهتا يف شىت اجملاالت السيما املادة و لتمكني املرأة من إبراز قدراهتا 
 اجلمعيات إعاانت ومساعدات مادية.

ية تناوهلا ابلتفصيل القرار الوزاري  تستفيد اجلمعيات من تسهيالت وإعفاءات مجركية وضريب حيث 
، الذي حيدد كيفيات اإلعفاء من الرسوم اجلمركية والرسم على القيمة 1994نوفمرب  22املشرتك املؤرخ يف 

 املؤسسات اخلريية ذات الطابع اإلنساين اليت ميكن أن تنتفع من هذا اإلعفاء.و املضافة وكذا قائمة اجلمعيات 
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مجعية وطنية تنشط يف جمال ترقية املرأة منها   30ليت تقدمها إىل بروز وقد أدت هذه التسهيالت ا 
مجعية والئية   182مجعية نسوية حملية من بينها  449مثانية تنشط يف جمال ترقية املرأة الريفية ابإلضافة إىل 

 . تنشط يف خمتلف امليادين اإلقتصادية واإلجتماعية و الرتبوية والثقافية وغريها

املشاركة الفعلية واملستدامة للمرأة املنتخبة ومتكينها من إختاذ القرار على املستوى الوطين  إطار تعزيزويف  -
 واحمللي وتفعيل املساواة يف احلقوق بني الرجل و املرأة يف اجلزائر. ورفع نسبة عمالة النساء والفتيات خاصة  

 . يف املناطق الريفية

ضمن   النساء املنتخبات احملليات دورات تكوينية لفائدة  نظمت الوزارة عدة ،ويف هذا الصدد   
 : التاليني  الربانجمني

نظمت ضمن هذا  : PNUDفيما خيص برانمج التعاون مع هيئة األمم املتحدة للتنمية  -1
إمرأة منتخبة حملية )اجمللس الشعيب الوالئي و اجمللس الشعيب  1193الربانمج دورات تكوينية لفائدة 

والية معظمها يغلب عليها الطابع الريفي، حيث تضمنت احملاور األساسية للدورات   12البلدي( يف 
التكوينية متكني املرأة يف ممارسة مهامها االنتخابية بصفة فعلية واإلستجابة لإلهتمامات اجلوارية  

 للمواطن و املواطنة مهما كانت صفتهم. 
  ومتكني املرأة   لمساواة بني اجلنسنيفيما خيص برانمج هيئة األمم املتحدة ل -2

ONUFEMMES : تضمن  ،والية  22نظمت ضمن هذا الربانمج عدة دورات تكوينية مست
ابلتمكني السياسي للمرأة وتعزيز قدراهتا يف املرافعة من أجل ممارسة فعلية ملهامها على  خاصة  حماور

لصقل الكفاءات النسوية ليصبحن من  مستوى اجملالس الشعبية البلدية والوالئية و اليت تعد خزاان
 إمرأة.  800النخبة اليت ستصل ملراكز صنع القرار  وقد بلغ عدد املنتخبات اللوايت تلقني هذا التكوين 

  : «CapDel» كابدال   برانمج تدعيم قدرات الفاعلني احملليني يف التنمية -

يهدف هذا الربانمج إىل تدعيم قدرات الفاعلني احمللني يف التنمية وترقية احلكامة احمللية يف إطار مقاربة        
 . تشاركية الغاية منها إرساء الشفافية يف التسيري لتعزيز التالحم اإلجتماعي وبروز إقتصاد حملي متنوع

         مج مت إختيارها وفقا لتنوعها السياحي بلدايت منوذجية عرب الوطن من هذا الربان 10وقد استفادت  
     ، ويستهدف الربانمج بلوغ ما يلي:و االجتماعي و الثقايف معظمها بلدايت ريفية 
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ة السيما املرأة الريفية يف برامج التنمية احمللية ابعتبار املرأة أكثر إستعدادا وقدرة أإشراف الشباب واملر  −
 مستدامة وشاملة لتحقيق املساواة بني اجلنسني يف تسيري الشؤون احمللية، على ترقية تنمية حملية 

دعم الفاعلني احملليني و اجملتمع املدين يف تفعيل وتسيري آليات احلكامة التشاورية من أجل التخطيط  −
 االسرتاتيجي ملسار التنمية احمللية املستدامة لبلديتهم، 

 عالية والنجاعة الذاتية يف تثمني التنمية احمللية،حتسني أداء اجلماعات احمللية وإكساهبا الف −

 دعوة اجلمعيات إىل املشاركة يف التنمية احمللية،  −

 عصرنة املرفق العمومي، −

تسيري املخاطر الكربى على املستوى احمللي من خالل إشراك السكان وتكوين الفاعلني يف تسيري  −
 املخاطر. 

 

 : نشاط احلريف واإلقتصادي على مستوى البلدايتاحملالت املوجهة للمتكني النساء من ملكية  -

إعطاء األولوية للنساء املؤهالت و ابلتكفل الناجع ابلشباب  املسعى الراميضمن هذا اهلدف يندرج        
 السيما ابملناطق الريفية. 

مت نقل ملكية هذه احملالت من األمالك اخلاصة للدولة إىل األمالك اخلاصة للبلدايت  وهلذا الغرض،       
وفقا للمتطلبات احمللية ومتاشيا مع اهتمامات الشباب  ،تمكني هذه األخرية من التصرف يف هذه احملالت ل
 .توجهاهتم املهنية لنساء الراغبات يف إستغالهلا حسب وا
 

ترقية العمل احلريف وخلق موارد مدرة للمداخيل للبلدايت، حيث استفاد من   إىليهدف هذا الربانمج  
 .  %30.60امرأة أي بنسبة  33173شخص من بينهم   108411هذه احملالت 

 

 


