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Abstract: 

Among the studies that may be carried out on women are those interested in the evolution 

and change in their role social status, lifestyle and education. Therefore, the 

economic empowerment of women in the world, the Arab world and Algeria in particular, 

is based on several criteria, including gender equality in rights and duties in various fields. 

Perhaps the first step towards women's economic empowerment requires providing their 

right to the training and knowledge that will enable them to achieve the financial 

and economic status they aspire to. In this context, this intervention is based on the extent 

to which the Algerian public sector contributes to women's formation and training, 

considering her an effective element in family and society construction. 

As the poet said: Mother is a school. If you prepare her, you would be preparing people of 

good races. This training consists on improving the individuals living standards, 

by providing free and accessible education for everyone, especially women. the factors that 

helped eliminate women’s illiteracy rapidly in Algeria were the compulsory education before 

the age of 16, and the imposition of financial fines on parents who forbid their children from 

primary education, which allowed the female gender to engage intensively at high rates 

in education, hence high school and university, especially after they manage to achieve 

higher grades and rates of success and accessing various disciplines at the university. Thus, 

women's education has contributed to their economic and social empowerment, which 

may appear in the employment rates of women in Algeria based on educational level, which 

is considered as a hopeful reflective vision for founding and properly raise the rest of the 

social groups. 
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ن المرأة الجزائرية اقتصاديا ي ذلك تمكي 

ن
 والعوامل المساهمة ف

 

يفة بلعروسي    شر

 إلجزإئر ، 2وهرإن جامعة  ،د 

 بوراجة أمال 

 جزإئرإل، 2جامعة وهرإن ، إلباحثة

 

 

 :الملخص

ي تعتن بمدى تغير مكانتها إالجتماعية ونمط حياتها 
ي قد تجرى حول إلمرأة تلك إلت 

ن إلدرإسات إلت  ومستوإها  من بير

 
 
ن إلمرأة إقتصاديا . لذإ يرتكز موضوع تمكير ي وإلجزإئر بشكل خاص عىل  إلدرإسي ي إلعالم وإلوطن إلعرب 
عدة نقاط، من  فن

ن  ي مختلف إلمجاالت. ولعل أول خطوة لتمكير
ي إلحقوق وإلوإجبات فن

ن فن ن إلجنسير   بينها إلمساوإة بير
 
 إلمرأة إقتصاديا

ي إلتدريب وإلمعرفة إللذإن يمكنانها من إلوصول ؤىل تحقيق إلمكانة 
ي  تستوجب إلحصول عىل حقها فن

إالقتصادية إلت 

  تطمح ؤليها. 

ي   
ي تكوين وتدريب إلمرأة، إلت 

ي هذإ إلسياق ترتكز هذه إلمدإخلة عىل مدى مساهمة إلقطاع إلعام إلجزإئري فن
تعتي   فن

 
 
  عنرصإ

ا
ي بناء إألرسة و  فعال
 فن

 
  إألعرإق.  طيب  إلمجتمع، كما قال إلشاعر: إألم مدرسة ؤن أعددتها أعددت شعبا

ي للجميع وإلمرأة   
ي للفرد، ذلك بتوفير إلتعليم إلمجابن

ن إلمستوى إلمعيش  ي إلعمل عىل تحسير
بوجه  يتجىل هذإ إلتكوين فن

ي إلجزإئر هو خاص، ما عمل عىل إلقضاء عىل أ
وفرض غرإمات مالية  إلعمر من  66يم قبل جبارية إلتعلؤمية إلمرأة برسعة فن

، سمح هذإ إلقانون للفتاة بالدخول عىل إل  ي
إىل إلمدرسة إالبتدإئية وبنسب  باء إلذين يمنعون أبنائهم من إلتعليم إالبتدإب 

 ألعىل معدالت إلنجاح وإقتحامها  عالية وبعده تمكنت من موإصلة إلدرإسة إلثانوية وإلجامعية، خاصة بعد تحقيقها 

ي تمكينها 
ي إلجامعة. فقد ساهم تعليم إلمرأة فن

  لمختلف إلتخصصات فن
 
  إقتصاديا

 
، وهو ما قد تبينه معدالت وإجتماعيا

، هذإ إألخير  ي إلجزإئر حسب إلمستوى إلتعليمي
ي إلفئات  تشغيل إلنساء فن

إلذي يعتي  بمثابة رؤية تأملية لتكوين باف 

 .إالجتماعية وتنشئتها تنشئة سليمة

، إلمجتمع إلنسوي إلنشيط: المفتاحيةالكلمات  ن إالقتصادي، إلمرأة، إلمستوى إلتعليمي  .إلتمكير
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 :إلمقدمة

ي تصبو ؤليها يجب أن يقوم كل 
حت  تتمكن إلبإلد من تحقيق مختلف جوإنب إلتنمية خاصة إالقتصادية منها وإلت 

ي موإطنيها بدورهم باختإلف أعمارهم وجنسهم. وباعتبار إلمرأة موضوع 
هذإ إلعمل إلذي يتناول إألدوإر إلجديدة إلت 

 أرإدت أن تتقمصها، بما فيها ولوجها لمختلف مجاالت إلعمل وإلنشاط إالقتصادي. 

ي 
ضها أثناء أدإئها لمهمة إلمشاركة فن ي تعي 

لذلك إستوجب عليها إلتكوين وإلتحضير قصد موإجهة إلصعاب إلت 

 إلعملية إلتنموية، ولم يكن للمرأة إلعربية عا
 
من بؤرة إلتخلف سوى إلعلم، من أجل  مة وإلجزإئرية بشكل خاص مخرجا

ي كل إلمجاالت لن تحقق ذلك باالعتماد 
ي تأمل ؤىل إلتطور فن

ذلك أولت إلجزإئر أهمية بالغة بالتعليم، ألن إلمجتمعات إلت 

ي إلذكور. 
ية إلمتمثلة فن  عىل نصف موإردها إلبرس 

 
 
ي يفوق فيها ؤنتاج إلحاجيات إستهإلكها أو عىل إألقل يكون   هي  فالدول إلمتقدمة وإلمزدهرة إقتصاديا

تلك إلت 

ي إلعملية إلتنموية إلحل إلذي رأت فيه إلعديد من إلدول منها إلجزإئر 
ي نفس إلمستوى، فكانت مشاركة إلمرأة فن

كإلهما فن

 
ا
ي للسكان وترقية إلمرأة عىل وجه  حل

ن إلمستوى إلمعيش  إلخصوص، سنت للخروج من دإئرة إلتخلف قصد تحسير

ي 
ع إلجزإئري)إلدستور( يضمن للموإطن إلحق فن ي إلعيش إلكريم، فالمرس 

ن تمنح للموإطن إلحق فن إلحكومة إلجزإئرية قوإنير

ها من إلحقوق إألخرى، دون أي إستثناءإت جنسية أو إلتعليم، ها.  إلسكن، إلصحة وإلعمل وغير  عرقية أو غير

ن عىل أرض إلوإقع من خإلل ي هذإ إلمجال  تجسدت هذه إلقوإنير
برإمج متعددة كمجانية إلصحة وإلتعليم، فن

ي مختلف إلمستويات إلتعليمية. 
ي معدالت إلتمدرس أو معدالت إلنجاح فن

حققت إلمرأة إلجزإئرية نتائج مرضية سوإء فن

ي مختلف إلمجاالت، فبعد تحقيق هدف تعليم إلمرأة بدء إلعم
ن وضع إلمرأة فن ي إلعمل عىل تحسير

ل إستمرت إلحكومة فن

 
 
 .عىل تمكينها إقتصاديا

 

 :مشكلة البحث

ي تولتها إلمرأة إلجزإئرية 
ي حالة إلمرأة عىل كل مستويات، فاألدوإر إلت 

ي إلتغيير إلكبير فن
مشكلة هذإ إلبحث تمكن فن

 
 
ي  مؤخرإ

، كون إلمشكلة قابلة للبحث تبلورت فن ي هذإ إلتغيير
ي إلعوإمل إلمساهمة فن

ي مجتمعها، إستوجب إلبحث فن
فن

 :  إلتساؤل إلتاىلي

 
 
ي يعتمد عليها لبلوغ الهدف؟كيف تمكن المرأة اقتصاديا

 ؟ وما هي العوامل الت 

 

 أهداف البحث: 

 إلتالية: ن تحقق إألهدإف أإلمطروحة يمكنها إإلجابة عىل إإلشكالية 

 ؤ .6
 
ي بلغتها إلمرأة إلجزإئرية حاليا

 .برإز إلمكانة إالجتماعية وإالقتصادية إلت 

2.  
 
ي لعبت دورإ

ي إلعوإمل إلت 
  إلبحث فن

 
 فيها.  مهما

ن إلمرأة. ؤي .3 ي إستوجبت إلعمل عىل تمكير
 ضاح أهم إألسباب إلت 
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ي كونه يندرج ضمن أحد محاور إلمؤتمر أهمية البحث: 
إلعلمي إلدوىلي إلثالث للعلوم تتمثل أهمية هذإ إلبحث فن

 درإسات إلمرأة.  إالجتماعية وإإلنسانية، وهو محور 

ي إلمجتمع إلجزإئري. 
ي عملت عىل تغيير مكانة إلمرأة فن

ي إلبحث عن إألسباب وإلعوإمل إلت 
 يعتي  محاولة جادة فن

ي إلدول إلعربية وإلعمل عىل مقارنة إلنتائج
ي إلموضوع عىل مستوى باف 

 فيما بعد.  يفتح باب إلبحث فن

 

 : ن  نشأة مفهوم التمكي 

ن ؤ ترجع جذور مصطلح» ، ؤإلتمكير ي
إرتبط ظهوره بالحركات إالجتماعية إلمنادية  ذ ىل إلستينيات من إلقرن إلماصن

ي وفق مجاالت 
خدم هذإ إلمصطلح ليحمل عدة معابن

ٌ
بالحقوق إلمدنية وإالجتماعية للموإطن، ومنذ ذلك إلوقت إست

ن إلمرأة، وحل  ي إلتسعينيات تبنت إلمؤسسات إلدولية مصطلح تمكير
متعددة إجتماعية إقتصادية وسياسية. أما فن

، ال  ن ن إالقتصادي، محل مصطلحات إلنهوض وإلرفاهية، ومكافحة إلفقر وإلمشاركة مصطلح إلتمكير سيما إلتمكير

 .(2222)دوإبة،  «إلمجتمعية

 : ن  تعريف التمكي 

ن
ّ
ي إللغة إلعربية هو مصدر للفعل " مك

ن فن ء أي تم تقويته  " إلتمكير ي
ي عديدة من بينها مكن إلش 

وقد ورد بمعابن

 
 
 وقدرة، و إستمكن منه أي قدر عليه وظفر به.  وتمتينه وترسيخه، وأمكنه منه أي جعل له عليه سلطانا

ن ) ية مستمد من إلكلمة إلإلتينية "Empowermentأما مصطلح إلتمكير ن ي إللغة إالنجلير
ي أن potere( فن

" تعتن

 يصبح إإلنسان 
 
ي ؤعطاء إلقوة إلقانونية أو إلسلطة إلرسمية أو إالستطاعة أما" empower، وإلفعل "قادرإ

" ment" يعتن

 . ن  فهي نتاج لعملية إلتقوية أو إلتمكير

ي مفهومpowerتبدو إلقوة "
" بأنه  ،" هي إلكلمة إلمحورية وإلمركزية فن ن زيادة »وتعرف إلموسوعة إلحرة "إلتمكير

 عجتماعية وإالقتصادية، وهو ما يقوة إألفرإد إلسياسية وإال 
 
ي غالبا

ي قدرإته تن
، «أن إلشخص إلمتمكن يطور إلثقة فن

ي إلتنمية،
ي إخذ إلفرد فرصته فن

ن إالقتصادي يعتن فمن خإلله ينتقل إلفرد من وضع إلحاجة وإلمساعدة ؤىل وضع  وإلتمكير

 إالستقإلل وإلتنمية. 

ن إالقتصادي هو إكتساب إألفرإد إلمعارف وإلقي ي تؤهلهم للعمل، وبذلك يخرج إلفرد من إلتمكير
م وإلمهارإت إلت 

ي إلتنمية
 .(2222)دوإبة،  دإئرة إلعالة عىل إلمجتمع ؤىل دإئرة إلمساهمة فن

ن االقتصادي للمرأة:   التمكي 

ي تستطيع إلمرأة من خإللها إالنتقال »
ن إالقتصادي للمرأة هو إلعملية إلت  ي إلتمكير

من موقع قوة إقتصادي أدبن فن

إلمجتمع ؤىل موقع قوة إقتصادي أعىل، وذلك من خإلل إزدياد سيطرتها وتحكمها بالموإرد إالقتصادية وإلمالية إألساسية، 

ة  .(2269)عامر،  «وهي إألجور ورأس إلمال، وهو ما يمنحها بالدرجة إألوىل إستقإللية مادية مبارس 

 
 
: يعتبر بعدا ن االجتماعي  من أبعاد  التمكي 

 
ن إلمرأة إجتماعيا : اذ  تمكير  يتجسد فيما يىلي

ن   .ضد إلمرأة رفع مستوى إلوعي للقضاء عىل كافة أشكال إلتمير
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ي تساعد إلمرأة عىل
ي مسؤوليتها ودورها إلتنموي إلعمل عىل توفير إلخدمات إلت 

ين،  )غرإز  ؤحدإث إلتوإزن فن و بوقي 

2226) 

 

 4102إىل  0611سنوات من  01تطور نسب تمدرس الفتاة وتراجع األمية ألقل من 

ي مست مختلف إلمجاالت، إلسياسية، إالقتصادية وكذإ 
ي إإلصإلحات إلت 

بعد إالستقإلل دخلت إلجزإئر فن

ي إالجتماعية، قصد إلتخلص من شبح إلفقر وإلخروج من بوتقة إلتخلف بالعمل من 
ة فن أجل إلقضاء عىل إألمية إلمنترس 

 
 
ه، كان قطاع إلتعليم من  أوساط إلكبار وإلصغار دون إستثناء، وألن إلموإطن إلمتعلم يكون أكير ؤنتاجا ومردودية من غير

ي مستها إلعديد من إإلصإلحات بحكم أنه أحد إلقطاعات إلفعالة وإلمحركة لتقدم إلمجتمع. 
 إلقطاعات إلت 

إيدة عىل إلتعليم بتوفير مقاعد لهذإ إلغرض تم تشي ن
يد إلعديد من إلمنشئات إلتعليمية لتغطية إلحاجة إلمي 

 
 
ة من موإليد إالستقإلل ؤىل سن إلتمدرس بسبب إلخصوبة  إلدرإسة للعديد من منتظري  ها، تزإمنا مع وصول أعدإد كبير

ي تلك إلونة، كما إستوجب عليها صياغة وبلورة إلنظام إلتعليمي ت
 إلمرتفعة فن

 
مع هذه إلظروف إلجديدة كالتعريب  ماشيا

ي ثم إلكىلي لقطاع إلتعليم. 
 إلجزب 

 
 
 بالرغم من إنتشار إلمؤسسات إلتعليمية و ؤجبارية إلتعليم ؤال أن دخول إلمرأة حقل إلعلم وإلمعرفة لم يكن أمرإ

 
 
إ   يسير

ا
  وال عمل

ا
إلمتناقضة منها إلمعارضة لكل ، بل وإجهت إلكثير من إلمصاعب وإلعديد من إلتوجهات وإلرإء سهل

ي إلتعلم وإلعمل فهذإ إلتوجه يرى أن مهمة إلمرأة هي إالنجاب فحسب. 
ي إألصل آ حقوق إلمرأة كالحق فن

رإء أخرى هي فن

غربية وغريبة عن إلمجتمع إلمسلم، هذه إلرإء تمنح للمرأة إلحرية إلمطلقة بالرغم من أن حق إلفرد ينتهي عند بدإية 

 ذ تجؤحق إلخر، 
 
كي حق  عل منها ندإ

ن للرجل وإلرب إلذي خلق إلجميع خص كل وإحد منهما بقدرإت. أما إلرأي إلثالث فير

ي مجتمعات دينها إإلسإلم إلذي 
ي مختلف إلموإفق، فبقاء إلمرأة دون تعليم فن

ي إلتعلم وإلعمل وإتخاذ إلقرإرإت فن
إلمرأة فن

 
 
  جعل طلب إلعلم وإجبا

 
ء  قبل جعله حقا ي

 يثير إلكثير من إلتساؤالت. وإلعمل عبادة، س 

ي إلتعليم من طرف إلدولة أعىط نتائج إيجابية وبشكل خاص لدى إلمرأة، فنسبة إلتمدرس لدى 
إالستثمار إلكبير فن

 
 
   إإلناث عرفت تطورإ

 
إ % خإلل إلسنة إلدرإسية  97.3( ؤىل6966-6965% خإلل إلسنة إلدرإسية )36,9ؤذ إنتقلت من كبير

 قطة خإلل نصف قرت من إلزمن. ن 58.4بزيادة  2264/2265
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ة 0611تطور نسب تمدرس البنات و تراجع نسبة أمية البنات لفئة عشر سنوات فأكبر   (ONS ،4102) 4102-خالل الفب 

 

 

ن إلتعدإد إألول للسكن وإلسكان  ة إلزمنية إلفاصلة بير
ة،  2264وسنة  6966ؤن إلفي  لكن ما وصلت تبدو معتي 

 
 
،  إلمرأة ؤىل تحقيقه أكير أهمية، فاالنتقال من معدل تمدرس ؤىل آخر مساويا ن ثإلث أضعاف ما كان عليه ليس باألمر إلهير

ي ال طالما حرمت إلفتاة 
ة إلت  ي دولة فتية من إلناحية إلسياسية وعريقة من ناحية إلعادإت وإلتقاليد، هذه إألخير

خاصة فن

 من أنبل حقوقها. 

 من إلر 
 
ن يتضح جليا ن إلسابقير ن إلبيانيير ي ؤقبال إلفتيات عىل مقاعد إلدرإسة إلذي يفرس  سمير

إلتقدم إلمسجل فن

 
ا
سنة، بالموإزإة مع تقدم وتطور نسب تمدرس إلبنات نسجل  66ثم بمجانية إلتعليم و إجباريته حت  سن  باالستقإلل أول

 
 
  ترإجعا

 
ي سن إلعارس   وإضحا

ي صفوف من هن فن
ي نسب إألمية فن

 فن
 
للدور إلذي لعبته مرإكز محو إألمية  ة فما فوق نظرإ

ي هذه 
ن أبنائهم من إلتعلم فن ي بدإيته فان ؤجبار إلدولة لآلباء عىل تمكير

ء يصعب فن ي
باإلضافة ؤىل تعميم إلتعليم، وألن إلش 

ة من أعمارهم كان بمثابة خطوة ؤيجابية بالنسبة للفتاة من أجل موإصلة درإستها.   إلفي 

 بالعودة ؤىل 
 
ي دإئما

ي إلسنوإت إألوىل لإلستقإلل  إلتمثيل إلبيابن
ة ؤقبال إلفتاة عىل مقاعد إلدرإسة فن هو تسارع وتير

ن  ي هذه إلزيادة  23ؤذ قاربت  6977و 6966إلذي سجل أعىل زيادة له فيما بير
ن سجلت أدبن إلمستويات فن ي حير

نقطة، فن

ن  ة إلممتدة بير
ي معدالت تمدرس إلفتيات نقا 8فلم تتجاوز عتبة 6998و  6987خإلل إلفي 

ط، يمكن ؤرجاع هذإ إلتأخر فن

ي إلمناطق إلنائية 
ي إلمدإرس خاصة فن

ة إلمأساة إلوطنية حيث أن إلعديد من إلباء تغاضوإ عن تسجيل بناتهم فن ؤىل في 

ي وربما ألسباب أخرى. قد تعدد إألسباب لكن إلنتيجة وإحدة فالمجتمع إلذي تكون فيه إلنوإة إألوىل ال تملك إل
حرية فن

 
 
ي تسمح بدفعه ؤىل إألمام يكون عاجزإ

عن تحقيق أي تقدم،  إكتساب إلمؤهإلت، وال تخضع لمقاييس جودة إلحياة إلت 

 
 
  مما يجعله مجتمعا

ا
  مشلول

 
  نصفيا

 
ي أحسن أحوإله.  أو ساكنا
 فن

ي عدد إلمتمد
ي لقد كافحت إلفتاة من أجل موإصلة درإستها وخير دليل عىل ذلك إالرتفاع إلمسجل فن

رسات فن

ي من ثإلثة آالف تلميذة سنة 
ي إالبتدإب 

 2ؤىل ما يقارب  6963جميع أطوإر إلتعليم، حيث إنتقل عدد إلبنات إلمسجإلت فن

ي 
  2228مليون تلميذة فن

 
ي حققتها خإلل  ما هو ؤال صورة وإضحة للتقدم إلذي أحرزته إلفتاة وتأكيدإ

لؤلنجازإت إلهامة إلت 

 .  مشوإرها إلدرإسي

ي حدود فعىل سبيل إل
ي إلطورين إألول وإلثابن

% خإلل إلسنة إلدرإسية  52مثال بلغت نسبة تمدرس إلفتاة فن

2223-2224  ، ي
ي إلطور إلثالث، بعد أن بلغت 49وتجاوزت نسبة مشاركة إلبنات  (2265)طفيابن

 .6965% سنة 33% فن

36.9 
59.6 

71.56 79.93 
91.67 97.3 

1966 1977 1987 1998 2008 2014 

Source:ONS, annuaire statistique de l‘Algérie 
n°29 

تطور معدالت متدرس البنات يف : الشكل البياين االول
 2014-1966اجلزائر 

85.4 72.6 
56.7 

40.3 29 

1966 1977 1987 1998 2008 

 Source:ONS,collections statistiques,n°157 p13 

سنوات 10تراجع نسبة امية البنات : الشكل البياين الثاين 
 فأكثر يف اجلزائر 
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ي إلثانوي وصلت مشاركة إلفتيات 
،  2263% سنة 68أما فن ي 57بدال من  (2265)إلبنك إلدوىلي

% إلمسجلة فن

ي غياب معطيات أكير حدإثة ؤىل ما يفوق  2263-2262. فيما وصلت نسبة إلتمدرس خإلل إلسنة إلدرإسية 2224
فن

ي إلمتوسط وإلث97
، أما فن ي

ي إالبتدإب 
 % بالنسبة للذكور. 77.6% مقابل 86.3انوي فبلغت نسبة إلبنات % فن

إيدة باستمرإر  ن ي حياتها إلتعليمية هو أن إلبنات يحققن نجاحات متتالية ومي 
أهم ما يمكن أن يؤكد نجاح إلفتاة فن

ي 
 مقارنة بالذكور، فنسب رسوب  هن تسجل أدبن مستويات مقارنة بالذكور وكذإ نسب إلترسب إلمدرسي جد ضئيلة فن

ي سنة 
% عند إلذكور، مما يعن أن أغلب  6.8% مقابل  2.9سجل معدل ترسب إلبنات  2224صفوف إلمتمدرسات، ففن

ي نفس إلسنة إلجامعية كانت نسبة 
% من 55.8إلفتيات ينتقلن ؤىل إلثانوي ثم تتوجه إلناجحات منهن ؤىل إلجامعات، فن

ي طور إلتدرج ؤناث. 
ن فن  مجموع إلمسجلير

ي تطويرها ومنحها إلقدرة عىل فرض نفسها كعنرص هذه إلنجاحات إلمح
ققة من طرف إلفتاة إلجزإئرية ساهمت فن

ي كانت 
ي عانت منها، وذلك باقتحامها للعديد من إلمجاالت إلت 

ي إلمجتمع وإلتخلص من عقدة إلنقص إلت 
فعال ومنتج فن

 
 
 عىل إلرجل.  حكرإ

ي لالحصائيات، )الديوان تطور معدل نشاط النساء  
 (4102الوطتن

 

 

ن  ؤال أن هذه إلنسبة تبف  جد  2264و 6977بالرغم من تضاعف نسبة إلنساء إلناشطات حوإىلي أرب  ع مرإت بير

ي مجال 
ن إالعتبار إلتفوق إلذي حققته إلمرأة إلجزإئرية فن ي يشغلها إلرجال ؤذإ أخذنا بعير

منخفضة بالمقارنة مع تلك إلت 

. إلتعليم خاصة إلمستو   ى إلجامعي

 

 

 

 

 

 

 

5.2 
8.1 

16.8 19.5 

1977 1987 2008 2014 

   2014 - 2013ا حتقيقات الشغل .و.د:ادلصدر

   2014-1977تطور معدل نشاط النساء : الرسم البياين الثالث
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 .(4101)د.و.ا ،  (ONS ،0691) ،(ONS ،4100) تطور معدل العمل للمجتمع النسوي

 

 .4102تطور نسب اليد العاملة النسوية حسب قطاع السكن والمستوى التعليمي سنة 

 

يات و إلريفيات عند  إلمستوى دون إلمتوسط، ألن إلنساء  ؤن ن إلحرصن ي معدالت إلتشغيل تكاد تنعدم بير
إلفوإرق فن

 
 
ي مثل هذإ إلمستوى ال يمثلن سوى نسبا

ضئيلة وال يقبلن عىل إلعمل ؤال عند إلحاجة  إلمقبإلت عىل طلب إلعمل فن

ي إلعمل وال تقبل وصاحبة إلمستوى ة للعمل فقط، ألن إلمرأة إألمية إلملح
ي أو إلمتوسط ليست وإعية بحقها فن

إالبتدإب 

 
 
مل، عىل عكس صاحبات إلمستويات إألخرى فالهوة تزدإد تباينا ورة إلقصوى كالي  ن إلريف و إلحرصن لكن  عليه ؤال للرصن بير

ي إ2263هذه إلمعطيات تبف  لسنة وإحدة)
ي غياب معطيات عن باف 

لسنوإت ( وال يمكننا إلحكم عىل هذإ إلتباين فن

يات.  ن إلريفيات و إلحرصن ي أو بقاء تلك إلفوإرق بير
 لنتمكن من إلمقارنة ومعرفة مدى تإلس 

 

 

 

 

 

1.8 2.6 
4.4 

9.7 

14.3 
17.6 

1966 1977 1987 1998 2008 2016 

Source: http://www.ons.dz,rétrospective statis 1962/2011 emploi 
ONS, Collection statistique nᵒ 8 , le RGPH de l'Algerie 1987 

2016،748د،و،ا، النشرة االحصائية رقم   

 (2017-1966)تطور معدل العمل للمجتمع النسوي يف اجلزائر : الرسم البياين الرابع
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(  (ONS ،4101)( 4101-0611تطور معدل تشغيل المرأة حسب المستوى التعليمي

 

 ؤن 
 
ي مختلف إألطوإر إلتعليمية لعب دورإ

  إلنجاح إلذي أحرزته إلمرأة فن
 
إت وإضحة عىل توزي    ع  مهما ي ؤحدإث تغيير

فن

، فقد ساعد و سهل عملية إإلدماج إالقتصادي للمرأة   معدالت إلعمل حسب إلمستوى إلتعليمي
 
من خإلل  فالمإلحظ جليا

ن هي تلك إل ن إلسابقير ن إلمستوى للتعليمي للمرأة و  نسب تشغيلها، فعىل سبيل إلمثال سجلت نسبة إلشكلير عإلقة إلطردية بير

 2267% سنة  36.5بينما وصلت ؤىل  6977% سنة 6.4إلمشتغإلت بمستوى  جامعي 
 
ن سجل إنخفاضا ي حير

ي معدالت  ، فن
فن

ة إلمذكورة، مما يوضح أن نسب إلحامإلت لشهادإت  ي وإلمتوسط خإلل إلفي 
ي إلمستويات إلتعليمية كاالبتدإب 

ي باف 
إلتشغيل فن

ي أوساط إلنساء إلمشتغإل 
إيد باستمرإر فن ن ي  2267ت حيث بل  سنة عالية تي 

ن   6977خمس أضعاف ما كانت عليه فن كما هو مبير

ي إلشكل إلسادس. 
 فن

ي نسبة إلمشتغإلت بدون مستوى ؤىل أن كاد ينعدم سنة 
إجع إلكبير فن

قد يرجع ؤىل إلحالة إألمنية  6998أما إلي 

ي إلبيت خاصة ؤذإ  
ي مرت بها إلبإلد مما فرض عىل إلعديد من إلنساء إلمكوث فن

تشغل منصب  كانت غير متعلمة و الإلت 

ي مختلف إلقطاعات وقد تكون إألسباب إألمنية 
مهم فأغلب إلمشتغإلت من غير إلمتعلمات كن يعملن كمنظفات فن

وجات و حت  بعض  ن ي دفعت إلكثير من إلنساء من إألرإمل و إلمي 
ن أهم إلعوإمل إلت  ي مرت بها إلجزإئر من بير

إلمزرية إلت 

لية. إلفتيات ؤىل ممارسة إ ن  لمهن إلمين

 يبف  تعل
 
ن بالنسبة لعملها، فبقدر ما كان دإفعا ن مختلفير لها لخوض تجربة إلعمل، بقدر ما   يم إلمرأة عملة بوجهير

ي رفضها لبعض إلمناصب عند بلوغها مستويات عالية من إلتعليم، حيث سجل إرتف
 اكان سببا فن

 
ي نسب إلعامإلت  عا
فن

ي إل
  ،مستويات كما أسلفنا بمستوى تعليمي عاىلي مقارنة مع باف 

 
ي  ؤال أن هذإ إلمستوى إلعاىلي من إلتعليم يتسبب أيضا
فن

 
 
ي إلمستويات.  إرتفاع نسب بطالة إلمتحصإلت عىل مستوى جامعي فيما سجل ترإجعا

ي نسب إلبطالة لباف 
 فن

ي توجه منحتن مشاركة إلسكان 
ي لمسة تفاؤلية فن

ن يضفن ي إلمستوى إلتعليمي لكإل إلجنسير
ي سن ذلك إالرتفاع فن

فن

ه إلقوي عىل مشاركة إلعنرص إلنسوي، ترتفع هذه إلمشاركة بارتفاع  ي هذه إلسوق نحو إلزيادة، السيما تأثير
إلعمل فن

 
 
ي نسب إلنساء إلمشتغإلت دليل عىل مدى ؤدماج إلمرأة إجتماعيا

، إلزيادة فن   إلمستوى إلتعليمي
 
 .ثم إقتصاديا

21 
0.3 

5.7 4.7 

12.6 

4 
8.8 8.3 

28 

21.3 
10.1 10.2 

32.1 

46.4 16 14.2 

6.4 
27.6 

27.9 31.5 
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Source:ONS,activité, emploi et chomage septembre 2017 données statistiques nᵒ 796,p 05  

 تطور معدل تشغيل النساء حسب ادلستوى التعليمي: الرسم البياين السادس
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ؤال أن صاحبات إلمستوى إلجامعي هن  2228مقارنة مع  2265بالرغم من ترإجع نسب إلبطالة إلنسوية سنة 

 إلشكل إلموإىلي 
ن إلمستويات إألخرى ولتوضيح إلفكرة أكير  تعرضا لمشكلة إلبطالة مع تفاوت حدة هذه إلمشكلة بير

إألكير

 . ز معدالت إلبطالة إلنسوية حسب إلمستوى إلتعليمي  يي 

 

 .(ONS  ،4102) (C N E S  ،4102) (4102-4119)معدل البطالة النسوية حسب المستوى التعليمي 

 

 

ي مجال مشاركة المرأة متفرقات عن 
ن
 والحياة االجتماعية السياسيةف

ن  2262منذ نرس  قانون إالنتخابات سنة  ي تمكنت من تحقيق  693أصبحت إلجزإئر وإحدة من بير
أحد دولة إلت 

(، إلمتعلق بالمشاركة إلسياسية للمرأة 2265إألهدإف إإلنمائية لأللفية قبل إلموعد إلمحدد من طرف إألمم إلمتحدة )

ي قدرت ب    
 % كأدبن حد. 32إلت 

 
 
بية وإلتعليم، إلصحة وإلقضاء، فان نسبة  ؤن أكير إلقطاعات إستقطابا % من  53للعنرص إلنسوي هي إلي 

ن وإألساتذة نسا  بية و 62ء، كما تشغل إلمرأة نسبة إلمعلمير ي قطاع إلي 
ي إلصحة نساء،  65% من إلتأطير فن

% من إلتأطير فن

ي إلصيدلة و 73
.  54% فن ي إلطب إلتخصضي

 % فن

، أما منصب ترجمان رسمي فبلغت 2267% سنة  46و وصلت ؤىل  2224% سنة 33كما بلغت نسبة إلقاضيات 

ي إلمجال 
ي حققتها إلمرأة إلجزإئرية لم تكن لتبلغها ما لم تتمكن من موإصلة %. هذه إالنجازإ 54نسبة إلنساء فن

ت إلت 

 مشوإرها إلدرإسي وإلحصول عىل أعىل إلشهادإت. 

 

 :خاتمة

ي 
ي توصلت ؤليها بفعل مجهودإتها إلجبارة إلت 

ي تحقيق مكانتها إالجتماعية إلت 
لقد قطعت إلمرأة أشوإطا هامة فن

ي منحتها لقيت إلكثير من إلدعم من طرف إلسلطات 
ة إلت  ، هذه إألخير ن إمج وإلقوإنير إلمعنية، وبفضل إلعديد من إلي 

 
 
ي إلتعليم وجعلته ؤجباريا

حت  إلسادسة عرس  من إلعمر فتح أبوإبا وإسعة أمام إلمرأة لتخوض معركة أخرى وهي  إلحق فن

2008 2015 2017 

Source: C,N,E,S, Rapport national sur le devloppement humain, Algerie, 2013-2015 ONS, 
activité,emploi   et chomage données statistiques nᵒ796 ,p 06 

 تطور معدل بطالة النساء حسب ادلستوى التعليمي: الرسم البياين السابع
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ن مهمتان  ي إلحفاظ عىل تؤإلعمل عىل إلتوفيق بير
ماسك إألرسة وتربية إألوالد حدإهما أصعب من إألخرى، إألوىل تتمثل فن

ي دخولها سوق إلعمل. 
لية، وإلثانية تكمن فن ن  وإلقيام بالوإجبات إلمين

 
 
  وألن ولوج إلمرأة لمختلف إلمهن وحصولها عىل أعىل إلمناصب لم يكن أمرإ

 
إ ي ، ألن يسير

إلتحسن إلكبير فن

ة طويلة  للحصول عليها وربما كان ذلك عىل مستوإها إلتعليمي وحصولها عىل أعىل إلشهادإت تطلب منها قضاء في 

ي إألمر هو أن إلبطالة إلنسوية لهذه إلفئة بصفة خاصة ال تزإل 
ي إلجوإنب إلهامة من حياتها. لكن إلمؤسف فن

حساب باف 

 
 
ي ؤيجاد حل لبطالة إلجامعيات وكذإ إلتوصل ؤىل معدالت  مرتفعة، ويبف  عىل إلمرأة أن ترفع تحديا

من نوع آخر يتمثل فن

ي تشغيل للن
ي إلبإلد وليس فقط إلقطاع إلخدماب 

ي تتوإجد فن
ي كافة إلقطاعات إالقتصادية إلت 

إلذي يأوي أكير من  ساء فن

 .6من مجموع إلعامإلت 2264% سنة  75وما يزيد عن  2263% سنة 58

ي  حسب تعريف منظمة إلعمل إلدولية فان*
ن ؤىل عدد إلسكان فن معدل إلنشاط هو حاصل قسمة عدد إلسكان إلناشطير

 سن إلعمل

ي لؤلحصائيات: نسبة إلتشغيل هي نسبة إلسكان إلمشتغلون ؤىل ؤجماىلي إلسكان. *
 حسب إلديوإن إلوطتن

ن * .  65نسبة إلشغل هي نسبة إلسكان إلمشتغلون ؤىل إلسكان إلبالغير  سنة فأكير

 لسكان إلبطالون ؤىل إلسكان إلنشيطون. نسبة إلبطالة هي نسبة إ*
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