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Abstract: 

 
 This analytical descriptive paper aims to highlight the 

position of gender and its economic participation considering 

the results of the Algerian National Survey of Employment for 

the year of 2016. In parallel with a great international 

interest in women's issues through various international 

conferences and their decisions that aim to empower women 
without restrictions in various fields on all levels and in 

parallel with gender equality. Algeria is among the countries 

that make efforts to empower women and despite that women 

still suffering from marginalization which is manifested in 

their participation and their indicators in the labor market. 
Workers are divided by 17.63% women and 82.36% men, 

meaning men represent four times the women. Female 

workers prefer the public sector, 75% of them are in the 

trade and services sector. The average age of the first job in 

the male category was 19.97 years and 24.89 in the Female 

category. 
This paper also examines the most important obstacles 

facing women’s empowerment and recommends reducing 

gender differences in all forms and gives several suggestions 

of contribution. 
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ي الجزائري 
ي ضوء نتائج المسح الوطن 

 
حول مكانة النوع االجتماعي ومشاركته االقتصادية ف

 6106التشغيل لعام 

 
يف آسيا   3شر

 4مهدي حطاب 
 

 الملخص
تهدف هذه إلورقة إلبحثية إلوصفية إلتحليلية ؤىل ؤبرإز مكانة إلنوع إإلجتماعي 
ي إلجزإئري حول إلتشغيل لعام 

ي ضوء نتائج إلمسح إلوطن 
 
ومشاركته إإلقتصادية ػ

إلمرأة من خالل مختلف . وبالموإزإة مع إإلهتمام إلدوىلي إلكبير بقضايا 6102
ي تهدف لتمكير  ومشاركة إلمرأة إلفعلية دون قيود 

إلمؤتمرإت إلدولية وقرإرإتها إلن 
. إلجزإئر  ي مختلف إلمجاإلت وعىل جميع إلمستويات، وبالمساوإة بير  إلجنسير 

 
ػ

ي إلنساء 
ي تبذل جهود لتمكير  إلمرأة لكن رغم ذلك مازإلت تعان 

من بير  إلدول إلن 
ي إ
 
إت إلخاصة من تهميش ػ لوإقع، ويظهر ذلك جليا من خالل مشاركتهن وإلمؤشر

ي سوق إلشغل. حيث يتوزع إلمشتغلير  بنسبة 
 
% 66.12% نساء و06.21بهن ػ

رجال، أي يمثل إلرجال أربعة أضعاف إلنساء. يفضل إلمشتغالت إلقطاع إلعمومي 
ي قطاع إلتجارة وإلخدمات.  أيضا سجل متوسط إلعمر 67ويتمركز 

 
% منهن ػ

ي فئة إلذكور 
 
لفئة إؤلناث. كما وقفت هذه  68.69سنة و 09.96ألول عمل ػ

، وتوصي بالحد من  ي إلتمكير 
 
ي توإجه إلمرأة ػ

إلورقة إلبحثية عىل أهم إلعقبات إلن 
إحات للمساهمة  .إلفوإرق بير  إلجنسير  بمختلف أشكالها وتعظي عدة إقي 

، سوق إلتشغيل، إلنوع إلتنمية إلمستدإمة، إلمرأة، : الكلمات المفتاحية إلتمكير 
 .إإلجتماعي 

 

 المقدمة: 
ي عىل   إلمرأة يعود بدور ؤيجان 

هناك عالقة وطيدة بير  مكانة إلنوع إإلجتماعي وإلتنمية إإلقتصادية، فتمكير 
ي مختلف جوإنبها إإلقتصادية، 

 
إلتنمية، كما ُيمكن للتنمية أن تُحد من إلفجوة إلموجودة بير  إلنساء وإلرجال ػ

ة وإلملموسة عند معظم إلدول وإلمجسدة من إإلجتماعية، إلثقافية وإلسياسية. لكن رغم إؤلرإدة إلموجود
. باؤلضافة ؤىل  ي إلعديد من إلمؤتمرإت إلدولية إلمتعلقة بالمساوإة بير  إلجنسير 

 
خالل إلمشاركة وإإلسهام ػ

ي تحث عىل تمكير  إلمرأة وإلحد من جميع إشكال إلتميير  
إلمصادقة إؤليجابية عىل إلسياسات وإلمناهج إلن 

ي إلتنمية هو أمر حاسم،  وإلفوإرق إلموجودة بينها 
 
ورة مشاركتها إلتامة ػ وبير  إلرجل وإإلجماع إلتام عىل ض 

ية وإلمادية إلمتاحة لتحقيق أهدإفها  ذلك لما تتطلبه إلتنمية من إلتوظيف إألمثل لكل إؤلمكانيات إلبشر
ي إلدول إلنامي

 
ي توإجهها وبدرجة أكي  ػ

ة مقارنة بالدول إلمتقدمة إلرئيسة، ؤإل أنه إل تزإل إلعديد من إلعقبات إلن 
ي حققت فيها قدر معتي  من إلمساوإة. 

 إلن 

ي سوق إلشغل إلجزإئرية أكير من أي وقت مض  
 
وإعتماد نظام إلكوطة  وبالرغم من وجود أكي  عدد من إلنساء ػ

ي تمكير  إلنساء من إلمشاركة إإلقتصا
 
ة ػ إت كبير ي بعض إلقطاعات، ؤإل أنه إل يزإل هناك تفاوتات وتحير 

 
دية ػ

بعدإلة ومساوإة مع إلرجال. كما تختلف هذه إلفروق من قطاع ؤىل أخر وبحسب إلمناطق، حيث تتسع هذه 
ي سوق 

 
إلهوة كلما إتجهنا ؤىل إلمناطق إلريفية، فما هو وإقع تمكير  إلنوع إإلجتماعي ومشاركته إإلقتصادية ػ

ي هذإ إؤلطار جاءت هذه إلمقالة للوقوف وإلبح
 
ي وإقع تمكير  إلنوع إإلجتماعي إلشغل إلجزإئرية؟ وػ

 
ث ػ

ي إلجزإئري حول إلتشغيل 
ي ضوء نتائج إلمسح إلوطن 

 
ي إلتنمية إإلقتصادية ػ

 
وذلك باإلستعانة  6102ومشاركته ػ

 . ي
ي إلتحليىلي وإإلحصان 

 بالمنهج إلوصؼ 
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ي إلبحث، يمكن إؤلجابة عن إألهدإف إلتالية.  أهداف البحث: -0
 
لإلجابة عن إلتساؤل إلموجود ػ  

ي مجال توفير إلفرص إإلقتصادية ومقارنتها مع إلرجل.  -
 
 إبرإز دور إلمرأة ػ

ي إلحياة  -
 
ي تمنع إلمشاركة إلكاملة للمرأة وفرصها إلمتساوية مع إلرجل ػ

إلوقوف عىل إلعقبات إلن 
 إإلقتصادية وإلعامة. 

ي يحظ  بها إلنوع إإلجتماعي باعتباره أحد إهم إلتحديات إلكي   -
ي توإجهها إلوقوف عىل إألهمية إلن 

 ى إلن 
ي إلموضوع. 

 
 معظم إلدول إل سيما إلنامية منها كالجزإئر، وإلوصول ؤىل نتائج ملموسة ومن أرض إلوإقع ػ

ي -6
ي حول إلشغل إحد ى دعامات إلمنظومة المنهجية المتبعة خالل المسح الوطن 

: يعتي  إلمسح إلوطن 

ي إؤلحصائية حيث ُيمكن من قياس إلشغل وإلبطالة. كما يسمح بالحص
 
ول سنويا عىل وضعية سوق إلعمل ػ
زمن محدد: حجم إلعمالة، حجم إلبطالة، معدل إلبطالة، خصائص إلمشتغلير  وإلبطالير  .... وهو قائم عىل 

 مبدأ إلسكان إلناشطير  حينيا )آنيا(. 

ؤذ يعتمد إلمسح عىل إلمفاهيم وإلتعاريف إلخاصة بقياس إلنشاط إإلقتصادي وفقا لتوصيات إلمكتب    
ي إلدو

ي إلعمل )دورن 
إت إلدولية ؤلحصان  ي تمت إلمصادقة عليها خالل إلمحاض 

( 0966-0978ىلي للعمل وإلن 
ي تمكن من إلمقارنات إلدولية

 .  (O.N.S, 2016, p. 23) وإلن 
ي لإلحصائيات بمسح لد ى إإلش إلمعيشية حول إلقو ى إلعاملة بصفة دورية بهدف     

كما يقوم إلديوإن إلوطن 
ي 
: تتكون قاعدة إلمعاينة إلن  إت إلمتعلقة بسوق إلعمل. وباتباع خطة إلمعاينة كالتاىلي

إلحصول عىل إهم إلمؤشر
طعات سكان إألش إلعادية وإلجماعية، من إلقائمة إلشاملة لمقا 6102إستخدمت خالل مسح إلشغل لسبتمي  

ي تم إنشاءها خالل إؤلحصاء إلعام للسكان وإلسكن لسنة 
 .6116وإلن 

: إألوىل تشمل سحب   تم سحب إلعينة حسب عملية عشوإئية إحتمالية دون إرجاع ذإت مرحلتير 
تمت عملية   . (O.N.S, 2016, p. 20) إلمقاطعات، وإلمرحلة إلثانية يتم من خاللها سحب إألش إلمعيشية

. من أجل ذلك تم تصنيف  ي
إب إلوطن  سحب مقاطعات إلعينة بطريقة تضمن تمثيال متجانسا نسبيا لكل إلي 

ية، تم  ي إلمناطق إلحض 
 
ؤجماىلي إلمقاطعات حسب حجم إلتجمعات إلسكانية ووسط إؤلقامة )حض  وريف(. ػ

ي إلمناطق إلريفي
 
  .(O.N.S, 2016, p. 03) ةتصنيف إلمقاطعات ؤىل أرب  ع فئات وهو كذلك ػ

ي إلمجتمع، حيث تم إستجوإب  901ثم سحب 
 
ي ػ ي كل  68مقاطعة بطريقة تضمن إلتمثيل إلنسن 

 
أشة ػ

تمت عملية جمع إلبيانات خالل شهري أكتوبر  أشة. كما 60681مقاطعة. وبلغ بذلك حجم إلعينة إؤلجماىلي 
ة مرجعية توإفق آخر أسبوع من 6102ونوفمي   شخصا من  001196. شمل إلمسح 6102شهر سبتمي  ، مع في 
كيبة  07بالغير   61221ضمنهم  سنة فما فوق، وإثر عملية إستغالل إلبيانات تم تقويم ؤجماىلي إلسكان وفق إلي 

ي تم تحيينها من 
حسب إلجنس وإلعمر للسكان إلمقيمير  وإلمستمدة من آخر ؤحصاء للسكان وإلسكن وإلن 

  .(O.N.S, 2016, p. 20) 6102سبتمي  11ة بتاري    خ خالل بيانات إلحالة إلمدني
 تحديد المفاهيم: -1
3-0  : عرفته منظمة إلصحة إلعالمية بأنه: إلمصطلح إلذي يفيد إستعماله وصف إلخصائص  النوع االجتماعي

ي يحملها إلرجل وإلمرأة صفات مركبة إجتماعية، إل عالقة لها باإلختالفات إلعضوية
، 6116)نيكوإلن،  إلن 

 . (01صفحة 
ي للمرأة )  

ه: إألدوإر إلمحددة UNIFEMكما عرف صندوق إألمم إلمتحدة إؤلنمان 
ّ
( إلنوع إإلجتماعي )إلجندر( أن

ي تحتسب بالتعليم تتغير بمرور إلزمن وتتباين تباينا شاسعا 
، وهذه إألدوإر إلن  إجتماعيا لكل من إلذكر وإألننر

 ومن ثقافة ؤىل أخر ى. دإخل إلثقافة إلوإحدة، 
ي يمكن بها توحيد جهود إلموإطنير  وإلحكومة  التنمية:  3-6

حسب هيئة إألمم إلمتحدة هي إلعمليات إلن 
ي حياة إألمة 

 
ي إلمجتمعات إلمحلية ومساعدتها عىل إإلندماج ػ

 
لتحسير  إألحوإل إإلقتصادّية وإإلجتماعية ػ

ي تقدمه بأقض قدر مستطاع. أيضا إصطلح
 
  0972ت عليه هيئة إألمم إلمتحدة عام وإلمساهمة ػ

ّ
عىل أن
 من إألهاىلي وإلحكومة بتحسير  إألحوإل إإلقتصادّية 

وّجه إلجهود لكلٍّ
ُ
ي بمقتضاها ت

إلتنمية ه إلعمليات إلن 
مها 

ّ
ي تقد

 
ي حياة إألمم وإؤلسهام ػ

 
ي إلمجتمعات إلمحلّية؛ لمساعدتها عىل إإلندماج ػ

 
وإإلجتماعية وإلثقافية ػ

 .مكنبأفضل ما ي
ي جميع 

 
ي ػ

ي ترإعي إلبعد إلبين 
أما إلتنمية إلمستدإمة فيقصد بها إلتنمية إلمستمرة وإلعادلة وإلمتكاملة إلن 

ي إلثمار لألجيال إلحالية عىل حساب إألجيال إلقادمة
ي إل تجن 

وعاتها، وإلن  ، 6106)مدحت و ياسمير  ،  مشر
 . (66صفحة 

ط أن يشارك إلشخص هو إستخدإم قوة إلعمل لمختلف  التشغيل:  3-3 إألنشطة إإلقتصادية حيث يشي 
ي 
 
ي إلعمل وأن يكون له حق رفع مستو ى مؤهالته عن طريق إلتكوين وإلتدريب، وكذإ حقه ػ

 
إلمشتغل ػ
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قية وحق إإلستفادة من إلخدمات إإلجتماعية  ي ذلك إلي 
 
، بما ػ ي

تب عن مساره إلوظيؼ  ي تي 
إإلمتيازإت إلن 

وط  ي يحددها قانون إلعملوإلتامير  وإلتقاعد حسب إلشر
 . (01، صفحة 6116)دمحم نبيل ،  إلن 

ية، كما عرفته إإلتفاقية إلدولية  ي تنظيم إلتوظيف إلكامل وإإلستعمال إألمثل للموإرد إلبشر
أيضا إلتشغيل يعن 

، إلتشغيل بأفق وإسع إرتكز عىل مفهوم إلتنمية إإلقتصادية وإإلستغالل إألمثل للعنض 0928إلصادرة عام 
، وأن يختار هذإ إل

ً
ي نمو إإلقتصاد وعىل ضمان إلعمل لكل شخص رإغب فيه، وأن يكون إلعمل منتجا

 
ي ػ بشر

ورية لممارسة إلعمل إلمناسب لتستعمل فيه هذه إلمؤهالت )  إلعمل بحرية وإمكانية إكتساب إلمؤهالت إلض 
 . (71، صفحة 6119دمحم رجب و فاروق إلفرإ، ديسمي  

ي برنامج أهدإف إلتنمية إلمستدإمة  ضمن أهداف التنمية المستدامة: النوع االجتماعي -4
 
هدفا،  06جاء ػ

ي ُحدد تاري    خ 6111وإلمحدد ؤىل غاية سنة 
، وكان ذلك تماشيا وتكملة لما بعد إألهدإف إؤلنمائية لأللفية وإلن 

ي مختلف  . إحتوت أهدإف إلتنمية إلمستدإمة مجمل تحديات إلتنمية6107تحقيق أهدإفها بحلول سنة 
 
ػ

إتها، كما شملت هذه إألهدإف إلعديد من إلمجاإلت منها: إلمناخ  بلدإن إلعالم باختالف خصائصها وممير 
، إلعمل إلالئق وإلنمو  ، إلطاقة، إلمياه، إلقضاء عىل إلفقر وإلجوع، إلمساوإة بير  إلجنسير  ي وإلتنوع إإليكولوج 

 إإلقتصادي، إلسالم وإلعدإلة، إلتعليم... إلخ. 

إلخامس مخصص عىل وجه إلتحديد لتمكير  إلفتيات وإلنساء. يتعلق بالمساوإة بير  إلجنسير  وي  هدف إلهدف 
ي جميع أنحاء إلعالم. وتتعلق إألهدإف إلمحددة 

 
ؤىل ؤنهاء جميع أشكال إلتميير  وإلعنف ضد إلنساء وإلفتيات ػ

: مكافحة إلتميير  وإلعنف ضد إلمرأة، ووصول إلمرأة ؤىل مناصب إلقيا دة وصنع إلقرإر، وحصول إلجميع بما يىلي
ن من تصميم  02عىل إلحقوق إلجنسية وإؤلنجابية. يتفاعل مع أهدإف إلتنمية إلمستدإمة إل  

ّ
إألخر ى: فهو يمك

وتنفيذ جميع إلسياسات إلعامة من خالل منظور إلنوع إإلجتماعي ويشجع عىل تنفيذ إلسياسات إلمخصصة 
ي تستمر وتتطل

، www.agenda-2030.fr/odd)  ب تدإبير ؤيجابية لصالح إلمرأةلمحاربة عدم إلمساوإة إلن 
6161). 

ي نفس إلصياغ إلمساوإة بير  إلجنسير  وتمكير  إلمرأة وإلفتاة فعن تقارير إألمم إلمتحدة إل تزإل إلمرأة وإلفتاة 
 
وػ

ي تحقيق إلمساوإ
 
ي كل إرجاء إلعالم عىل إلرغم من ؤحرإز تقدم ػ

 
ة بير  إلجنسير  من تعانيان من إلتميير  وإلعنف ػ

ورة  خالل إألهدإف إؤلنمائية لأللفية. وإلمساوإة بير  إلجنسير  ليست حقا ؤنسانيا أساسيا وحسب، وإنما هي ض 
لبناء عالم مستدإم ومزدهر وينعم بالسالم. بالمقابل إل تزإل هيئة إألمم إلمتحدة تعمل للقضاء عىل كل إشكال 

يكير  مستفيدين من إلتميير  ضد إلمرأة وتمكير  جميع إلنساء وت حقيق إلمساوإة بير  إلجنسير  باعتبارهما شر
ي جل إلحاإلت.  

 
 إلتنمية ػ

ي كثير من إألحيان عند عدم إلتكافؤ، وعليه فالنساء ليسوإ بحاجة 
 
ورة عادلة، ػ وبما أن إلمساوإة ليست بالض 

. وإلتمكير  بحد ذإته عملية ذإت أبعاد ثالث:   (Bennett, 2002, pp. 430-435)فقط للمساوإة بل أيضا للتمكير 
 إلموإرد: من حيث إلوصول إليها وإحقاقها وإلسيطرة عليها.  -
 إلجدإرة: بمعن  إلعزيمة وإن يكون إلفرد رإعيا لحقوقه ومسؤوإل عن قرإرته.  -

 إلعائدإت: إلمنافع إلمحققة للديمقرإطية إإلجتماعية وإلسياسية.   -

اتيجيات النوع االجتماعي -7 : يزدإد إهتمام إلعالم كله بالمرأة يوم عىل الصعيد العالمي أهم مؤتمرات واستر

بعد يوم، ويتجسد ذلك جليا من خالل إلمؤتمرإت وإلندوإت وإلملتقيات إلوطنية لكل بلد، وإلدولية وعىل 
م معظم إلدول إلمشاركة بتطبيقها  سفر عن تقارير تلي  

ُ
ي ت
رأسها مؤتمرإت هيئة إألمم إلمتحدة حول إلعالم وإلن 

ي نظمتها إألمم إلمتحدة حول إلمرأة كان وبمتا
بعة دورية من طرف إألمم إلمتحدة. أبرز إلمؤتمرإت إلعالمية إلن 

ي إلميكسيك عام 
 
ي عام 0961، ثم كوبنهاجن عام 0967أولها ػ ون  ، ؤىل مؤتمر بكير  عام 0967، وبعدها مؤتمر نير

ي بالمرأة وإلمساوإة 0997
، بحيث قسمت إلمؤتمرإت ؤىل ما  إلذي يعد إألهم وإلعالمي إلرإبع إلمعن  بير  إلجنسير 

 قبل مؤتمر بكير  وما بعده. 

  :  ما قبل بكير 
  ي عام
 
ي بالمرأة بمناسبة إلسنة إلدولية للمرأة. إنعقد إلمؤتمر إلعالمي  0967ػ

تم تنظيم إلمؤتمر إألول إلمعن 
ل لمنظمات غير ممث 2111دولة، كما حض   011للسنة إلدولية للمرأة بالميكسيك وشاركت فيه حكومة 

ي مجموعة من 
 
حكومية. حدد إلمؤتمر خطة عمل عالمية لتنفيذ أهدإف إلسنة إلدولية للمرأة، وهي متمثلة ػ

 . وأطلق عليه ؤسم إلعمل ألجل إلمساوإة وإلتنمية وإلسالم0967إلمبادئ إلتوجيهية للنهوض بالمرأة حن  عام 
(Chiara, 2016, p. 523). 

  ي
 
ي إلمؤتمر إلعالمي كجزء من  087إجتمعت  0961بعد خمسة سنوإت بكوبنهاغن أي ػ

 
دولة للمشاركة ػ

ي 
 
ي تنفيذ أهدإف إلمؤتمر إألول ػ

 
عقد إألمم إلمتحدة للمرأة. هدف إلمؤتمر ؤىل تقييم إلتقدم إلمكتسب ػ
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 ى لضمان ملكية إلمرأة مجاإلت إلعمل وإلصحة وإلتعليم. دعا برنامج إلعمل ؤىل إتخاذ تدإبير وطنية أقو 
إث ورعاية إألطفال وإلجنسية ي مسائل إلمير

 
 .وسيطرتها عىل ممتلكاتها وتحسير  حماية حقوقها ػ

  ي عام
 
. وكانت  0967عقد إلمؤتمر إلعالمي إلستعرإض وتقييم نتائج عقد إألمم إلمتحدة للمرأة ػ ي ون  ب نير

ض تحقيق أهدإف إلعقد. وكان من بير  وإلية إلمؤتمر هي وضع تدإبير ملموسة للتغلب عىل إلعقبات إ ي تعي 
لن 

دولة. تم عقد منتد ى للمنظمات غير إلحكومية بالتوإزي وجمع حوإىلي  076مندوب من  0911إلمشاركير  
ي تضمنت تدإبير  06111

ي إلتطلعية للنهوض بالمرأة، إلن  ون  إتيجيات نير
مشارك. وإعتمدت إلحكومات إسي 

ي جهود إلسالم وإلتنمية لتحقيق إلمساوإة بير  إلجنسير  وتعزيز 
 
-Maters, April 1986, pp. 4) مشاركة إلمرأة ػ

5) . 
  ي عام
 
ي جدول  0997ػ

 
ي بالمرأة( شكل نقطة تحول هامة ػ

مؤتمر بكير  )إلمؤتمر إلعالمي إلرإبع إلمعن 
. بحيث شارك فيه  من دولة، وإعتمدوإ فيه باؤلجماع  069إإلعمال إلعالمي فيما يخص إلمساوإة بير  إلجنسير 

. إحتو ى هذإ إلمنهاج برنامجا برنامًجا لتمكير  إلمرأة  قبل إلدول إلمشاركة بتشكيل إعالن ومنهاج عمل بكير 
وكان تحت شعار" إلمساوإة،  وإلذي يعتي  وثيقة إلسياسة إلعالمية إلرئيسية بشأن إلمساوإة بير  إلجنسير  

 وإلتنمية، وإلسلم". 

إتيجية   ي  كما يحدد إألهدإف وإؤلجرإءإت إإلسي 
 
:"  06للنهوض بالمرأة وتحقيق إلمساوإة ػ مجال إهتمام هي

إع إلمسلح، إلمرأة  إلمرأة وإلفقر، تعليم إلمرأة وتدريبها، إلمرأة وإلصحة، إلعنف ضد إلمرأة، إلمرأة وإلي  
وإإلقتصاد، إلمرأة وصنع إلقرإر، إآلليات إلمؤسسية إلعاملة من أجل إلنهوض بالمرأة، حقوق إؤلنسان للمرأة، 

إت"إ  Report of the Fourth World Conference on) لمرأة ووسائل إؤلعالم، إلمرأة وإلبيئة، إلفتيات إلصغير

Women., September 1995). 

ي إلمؤتمرإت إلعالمية إلثالثة إلسابقة 
 
ي تم إلتوصل ؤليها ػ

يعتمد مؤتمر بكير  عىل إإلتفاقيات إلسياسية إلن 
ي حول إلمرأة ويدمج خمسة عقود من إ

 
ي إلذي يهدف ؤىل تحقيق إلمساوإة بير  إلمرأة وإلرجل، ػ

لتقدم إلقانون 
ي إلمفاوضات أكير من 

 
، ؤىل جانب أكير من  2111إلقانون وإلممارسة. شارك ػ ممثل  8111مندوب حكومي

ي 
 
ي وقت وإحد ػ

 
قد منتد ى للمنظمات غير إلحكومية ػ

ُ
هايرو، بالقرب  معتمد من إلمنظمات غير إلحكومية. ع

 .مشارك 11،111، وجمع حوإىلي من بكير  

  :  ما بعد بكير 

ي عام 
 
ين لتقييم تنفيذ منهاج عمل بكير   6111ػ قررت إلجمعية إلعامة عقد إلدورة إإلستثنائية إلثالثة وإلعشر

ي عام 
 
عىل مد ى إلسنوإت إلخمس إلماضية وتحديد إؤلجرإءإت وإلتدإبير إلمستقبلية. جاءت بعنوإن "إلمرأة ػ

ي نيويورك وأسفر عن ؤعالن : إلنوع إإلجتما6111
 
ين"، أقيم ػ ي إلقرن إلحادي وإلعشر

 
عي وإلتنمية وإلسالم ػ

: إلمساوإة بير  إلجنسير  6111) "إلمرأة عام  سياسي وتدإبير ومبادرإت جديدة لتنفيذ ؤعالن ومنهاج عمل بيكير  

ين، ، جوإن  ي إلقرن إلحادي وإلعشر
 
 .(6111وإلتنمية وإلسالم ػ

  سنوإت لمنهاج عمل بكير  كجزء من إلدورة إلتاسعة وإألربعير   01إض تقييم لمدة أجري إستعر  6117سنة
للجنة وضع إلمرأة. وإعتمد إلمندوبون بيانا أكدوإ فيه أن إلتنفيذ إلكامل وإلفعال ؤلعالن ومنهاج عمل بكير  أمر 

 .أساسي لتحقيق إألهدإف إؤلنمائية إلمتفق عليها دوليا، بما فيها أهدإف ؤعالن إأللفية

 6101  ي عام
 
ي إلدورة إلرإبعة وإلخمسير  للجنة ػ

 
ة سنة لمنهاج عمل بكير  ػ تم ؤجرإء تقييم إلخمس عشر

مت باتخاذ 6101 . وإلي   . وإعتمدت إلدول إألعضاء ؤعالنا يرحب بالتقدم إلمحرز نحو إلمساوإة بير  إلجنسير 

 .بكير  إلمزيد من إلخطوإت لضمان إلتنفيذ إلكامل وإلمعجل ؤلعالن ومنهاج عمل 

  ي إلدورة
 
ي تلت منهاج عمل بكير  ػ

ين سنة إلن  ي عام  79جر ى إستعرإض وتقييم إلعشر
 
. كما 6107للجنة ػ

ي خطة إلتنمية لما بعد عام 
 
. 6107تناولت إلجلسة ؤمكانيات تحقيق إلمساوإة بير  إلجنسير  وتمكير  إلمرأة ػ

، وأرس إعتمدت إلدول إألعضاء ؤعالنا سياسيا رحب بالتقدم إلمحرز نحو تحقي ق إلمساوإة بير  إلجنسير 
، ودإفع أيضا عن إلدور  ي بكير 

 
ي تم إلتعهد بها ػ

إمات إلن  أساسا متينا للتنفيذ إلكامل وإلفعال وإلمعجل لاللي  
ي إلتنمية بعد عام 

 
ي إلعمر 6107إلرئيسي إلذي تؤديه إلمساوإة وتمكير  إلمرأة ػ

 
. )منهاج عمل بكير  ػ

ين،  (.library.arabwomenorg.org .6161إلعشر

  ي بالمرأة وإعتماد ؤعالن  6161يصادف عام
ون للمؤتمر إلعالمي إلرإبع إلمعن  إلذكر ى إلخامسة وإلعشر

، و  01وإلمتعلق بالمرأة وإلسالم وإألمن، و 0167عاما عىل إعتماد قرإر مجلس إإلمن  61ومناهج عمل بكير 
 أهمية بالنسبة للمساوإة بير  إلجنسير  سنوإت منذ ؤنشاء هيئة إألمم إلمتحدة للمرأة، مما جعل هذه إلسنة 

أكير
للجنة وضع إلمرأة، وهو أكي  تجمع  28وحقوق إلمرأة. كما أن إؤلعالن إلسياسي هو إلنتيجة إلرئيسية للدورة 

ي إألمم إلمتحدة. وقد قررت إللجنة هذإ إلعام تقليص 
 
سنوي حول إلمساوإة بير  إلجنسير  وتمكير  إلمرأة ػ
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ي نيويورك،  جلسات إلدورة ؤىل إجتماع
 
ي إلموجودين ػ

ي مدته يوم وإحد مع إلوفود وممثىلي إلمجتمع إلمدن 
ؤجرإن 

وس كورونا.  ي ضوء إلمخاوف من إنتشار فير
 
 ػ

ي ذلك 
 
، بما ػ وركزت جلسة هذإ إلعام بشكل كامل عىل إستعرإض وتقييم تنفيذ ؤعالن ومنهاج عمل بكير 

ي تؤثر عىل تنفي
ذ منهاج إلعمل وتحقيق إلمساوإة بير  إلجنسير  وتمكير  إلتقييم إلمتعمق للتحديات إلحالية إلن 

عاما  67" بعد مرور :نوكا –حيث قالت إلمديرة إلتنفيذية لمنظمة إألمم إلمتحدة للمرأة بومزيىلي مالمبو  .إلمرأة
 . ي
ي مجال حقوق إلمرأة لم يذهب بعيدإ أو شيعا بما يكؼ 

 
، ندرك جميعا أن إلتقدم إلمحرز ػ عىل ؤعالن بيجير 

... وإليوم، أكدت إلدول إألعضاء من جديد 6161ام ؤنه ع ، ومع ذلك لم يحقق أي بلد إلمساوإة بير  إلجنسير 
، وإلتقدم وإلفجوإت. ستحّملهم إلنساء وإلفتيات إلمسؤولية ألننا نعمل معا من  إمها بمنهاج عمل بيجير   

إلي 
 .(6161هيئة إألمم إلمتحدة، ) " أجل إلمساوإة إلحقيقية وإلدإئمة وإلتمتع إلكامل بحقوقنا إؤلنسانية

ي الجزائر:  -2
 
ي سوق الشغل عالميا وف

 
حسب منظمة إلعمل إلدولية مشاركة إؤلناث  مشاركة أو تمكي   المرأة ف
ي إلقوة إلعاملة إلعالمية بلغت 

 
ي عام 86.7ػ

 
% من معدل من إلذكور. وباؤلضافة ؤىل 62.7، أقل بنسبة 6106% ػ

ة رجال 1.6بنحو  6106ذلك، زإد معدل إلبطالة إلعالمي للنساء لعام  % عن معدل إلرجال، وإجماإل لكل عشر
 فقط. يعملون يناظرهم ست نساء 

ي سوق 
 
ي إلمنظمة ديبورإ غرينفيلد "ما زإل أمام إلمرأة ػ

 
وتعقيبا عىل ذلك، تقول إلمديرة إلعامة للسياسات ػ

ي 
 
إلعمل شوط طويل لبلوغ إلمساوإة مع إلرجل. سوإء كان ذلك يتعلق بالحصول عىل عمل أو بعدم إلمساوإة ػ

، يتعير  علينا فعل إ لمزيد لعكس هذإ إإلتجاه إلمستمر وغير إلمقبول إألجور أو أي شكل آخر من أشكال إلتميير 
ي إألشة 

 
ي توإجهها ػ

من خالل وضع سياسات مصممة خصيصا للمرأة، مع مرإعاة إلمطالب غير إلمتكافئة إلن 
 . (6106)تقرير منظمة إلعمل إلدولية، مارس ومسؤوليات إلرعاية" 

ي معظم إنحاء إلعالم يشاركن بنسبة أقل من إل
 
ي سوق إلعمل ومعدإلت إلبطالة مرتفعة أي أن إلنساء ػ

 
رجال ػ

ي إلدول إلمتقدمة. 
 
ي إلدول إلنامية منها ػ

 
 عندهن مقارنة بجنس إلذكور. ؤإل أن هذه إلفجوة أكي  ػ

وتعتي  إلجزإئر مبدأ إلمساوإة بير  إلجنسير  من حقوق إؤلنسان إألساسية وأساسا لتعزيز تكافؤ إلفرص. ؤن عدم 
ي إلجزإئر، ألن جميع إلقوإنير  إلمعتمدة يتم تناولها دون تميير  بير  إلتميير  بير  إلرجل وإلمرأ

 
ة هو مبدأ عام ػ

ي مادته 
 
ي إلدستور إلجزإئري، وإل سيما ػ

 
ي تنص عىل ما  16إلموإطنير  مهما كان إلسبب. وهذإ إلمبدأ موجود ػ

إلن 
: "إلموإطنون متساوون أمام إلقانون، دون تميير  عىل أساس إلمولد أو إلعرق أو  إلجنس أو إلرأي أو أي  يىلي

 .Progression de la mise en œuvre des ODD, 6109, p) ظروف أو ظروف شخصية أو إجتماعية أخر ى "

70). 
ي تنفيذ إلهدف إلخامس من   

 
 ػ
ً
عة بعبارإت عامة، فإن إلجزإئر إل تدخر جهدإ َّ عىل إلرغم من أن إلقوإنير  ُمشر

ي وسياسات لتعزيز حقوق إلمرأة ومكافحة إلتميير  أهدإف إلتنمية إلمستدإمة من خالل وضع ؤ
طار قانون 

ن ذلك إلجزإئر من ؤحرإز 
ّ
ي إلمجاإلت إإلقتصادية أو إإلجتماعية أو إلسياسية. وقد مك

 
إلمرتبط بالجنس سوإء ػ

ي أولوياتها حماية 
 
. وتحقيقا لهذه إلغاية، حددت إلحكومة إلجزإئرية ػ ي تضييق إلفجوة بير  إلجنسير 

 
تقدم كبير ػ

ي أوضاع هشة وإلمعاناة إجتماعيا من خالل مكافحة إلعنف وإلتميير  ضدهن 
 
إلمرأة، وإل سيما أولئك إلذين هم ػ

ي سياساتها إلعامة. 
 
، وعىل وجه إلخصوص من خالل دمجها ػ ي هذإ إلصدد،  وتعزيز إلمساوإة بير  إلجنسير 

 
وػ

 :(Progression de la mise en œuvre des ODD, 6109) تبنت منهًجا يتمحور حول إألبعاد إلتالية

ي إلمعاملة بير  إلمرأة وإلرجل.  -
 
 إلقضاء عىل إلتميير  ضد إلمرأة لضمان إلمساوإة ػ

ي وتحسير  خدمات إإلستقبال للنساء ضحايا  -
مكافحة إلعنف ضد إلمرأة من خالل وضع ؤطار قانون 

 إلعنف. 

ي  -
 
ي إلنظام إلتعليمي وتوسيع مشاركة إلمرأة ػ

 
جميع إلمجاإلت إإلقتصادية ترسيخ مكانة إلفتيات ػ

 وإلسياسية وإلعامة. 

 تحسير  وصول إلمرأة ؤىل رعاية صحة إألم وإلصحة إؤلنجابية.  -

 ؤنشاء نظام للرصد وإلتقييم يسمح بالحاجة ؤىل تعديل إلسياسات إلعامة لزيادة تعميم مرإعاة إلمنظور.  -

روق إلموجودة بير  إلجنسير  ؤإل أنه ما وبالرغم من إلسياسة إلمتبعة من طرف إلحكومة إلجزإئرية للحد من إلف
ي مجال سوق إلشغل، ويظهر ذلك عىل سبيل إلمثال إل إلحض، 

 
ي طريقها خاصة ػ

 
ة ػ يزإل ينتظرها أشوإط كبير

ي إلقوة إلعاملة سنة 
 
% عند إلرجال أي  22.6% مقابل  02.8كانت   6106من خالل نسبة مشاركة إلنساء ػ

ي أوساط فئة إؤلناث أيضا فجوة مماثلة كما هو عند إلقوة إلرجال أربعة أضعاف إلنساء. سجلت ن
 
سبة إلعمالة ػ

% لد ى إلذكور. كما تظهر تباينات أخر ى  21.0% لد ى إؤلناث و 01.6إلعاملة مقارنة بالرجال حيث قدرت ب
ي إلتوزي    ع حيث أن 

 
ي قطاع إؤلدإرة  62.9حسب إلنوع إإلجتماعي ػ

 
% من إليد إلعاملة إلنسوية متمركزة ػ
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ي إلعم
 
ومية وإلصحة وإلنشاط إإلجتماعي وإلصناعات إلتحويلية، وهذإ يعزي توجه أو وجود إلفئة إلنسوية ػ
ي تقلد إلمناصب. سوإء كان هذإ إلتوإجد 

 
ها مما يقلص تمكينها بالمساوإة مع إلرجال ػ قطاعات معينة دون غير

ي نظر 
 
ي مازإلت تفرض ذلك وػ

ي بمحض إؤلرإدة وذلك من خالل بيئة إلمجتمع إلن 
 
ها أن إلنساء بإمكانها إلعمل ػ
ي تحفز إلنساء للوصول ؤىل إلمناصب ؤىلي 

يعات إلن  قطاعات معينة فقط دون إألخر ى، أو لنقص إلقوإنير  وإلتشر
 جميع إلقطاعات دون إستثناء وبالمساوإة مع إلرجال. 

تها فئة إلذكور     حيث سجل هذإ  يعظي مؤشر إلبطالة حسب إلنوع دعم أخر لعدم تمكير  فئة إإلناث كنظير
% لد ى فئة إلذكور أي معدل إلبطالة عند إلنساء يقارب ضعفه عند  9.9% لد ى فئة إؤلناث و 09.8إلمعدل 
  إلرجال. 

ي حول التشغيل لعام -6
سوق إلشغل إلجزإئري   :6106مقاربة النوع االجتماعي حسب نتائج المسح الوطن 

ي طريق إلنمو عىل حد سوإء يعكس صورة نموذجية تعي  عن مد ى 
 
ي معظم إلدول إلمتقدمة أو إلسائرة ػ

 
ه ػ كغير

ي تبؼ  ضعيفة مقارنة بعدد إلنساء إلذي يقارب 
ي مجال إلحياة إإلقتصادية وإلعامة، وإلن 

 
توفيق وتمكير  إلنساء ػ

ي إلجزإئر، لكن من دون أن نت
 
ي عدد إلرجال ػ

 
ي تبذلها إلدولة ػ

نكر لنموها من سنة ؤىل أخر ى، رغم إلجهود إلن 
يعية أو  ي تسنها إلهيئات إلتشر

ف عليها، وإلقوإنير  إلن  ي تمولها وتشر
هذإ إلمجال من خالل منتديات إلمرأة إلن 

ي مختلف إلمجاإلت إإلقتصادية ، 
 
ي صالح إلنهوض بمستو ى تمكير  إلمرأة وإلفتيات ػ

 
إلقرإرإت إلتنفيذية ػ

 إإلجتماعية وإلسياسية. 
ي مختلف إلقطاعات 

 
ي سوق إلشغل ػ

 
ي للنساء من خالل إلمشاركة إلفعلية ػ

بإمكان أن يظهر إلتمكير  إلحقيؼ 
ي إلجزإئري للتشغيل عىل مستو ى إألش للسنة 

وإلمناصب ومقارنتها بالرجال وذلك حسب نتائج إلمسح إلوطن 
6102 . 

 فية واالقتصادية لمجتمع البحث: أهم الخصائص االجتماعية والديموغرا -7-0

 7-0-0-  : ي للتشغيل عىل مستو ى إألش إلذي يقوم به إلديوإن خصائص المشتغلي  
من خالل إلمسح إلوطن 

، نستخلص بعض إلخصائص إلديموغرإفية وإإلجتماعية  ي لإلحصائيات دوريا وذلك كل سنة أو سدإسي
إلوطن 

 وإإلقتصادية للمشتغلير  حسب إلجدإول إلتالية: 

 (: إلخصائص إإلجتماعية وإلديموغرإفية)باآلإلف(10لجدول رقم )إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي للتشغيل عىل مستو ى إألش سبتمي   إلمصدر: 
 .SPSS 23إعتمادإ عىل برنامج  6102إلمسح إلوطن 

ي إلثلث إألخير من عام     
 
مشتغل عىل إلمستو ى  01687111، بلغ ؤجماىلي عدد إلسكان إلمشتغلير  6102ػ

، تمثل فئة إلذكور  ي
% لفئة إؤلناث أي إلذكور حوإىلي أربعة أضعاف إؤلناث وهو ما 06.2% مقابل  66.8إلوطن 

 إإلناث إلذكور إلخصائص / إلجنس

 % إلتكرإر % إلتكرإر
ية
ئل
عا
 إل
لة
حا
إل

 
 21 893 79 3353 أعزب

وج  13.3 849 86.7 5531 مي  

 77.6 116 22.4 33 مطلق/منفصل

 77.3 54 22.7 16 أرمل

مي 
لي
تع
 إل
 ى
تو
س
لم
إ

 

 17.5 118 82.5 553 بدون مستو ى

ي 
 8.7 144 91.3 1510 إإلبتدإن 

 8.5 351 91.5 3776 إلمتوسط

 18.7 472 81.3 2048 إلثانوي

 44.2 829 55.8 1046 إلجامغي 

ية
مر
لع
ت إ

ئا
لف
إ

 

 11 136 89 1097 سنة 07-68

 21.3 775 78.7 2865 سنة 67-18

 17.9 926 82.1 4243 سنة 17-78

 10.5 53 89.5 454 سنة 77-79

 7.3 22 92.7 273 سنة فما فوق 21

 17.6 1912 82.4 8933 إلمجموع 
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ي إلقوة إلعاملة كمشتغالت. بالر 
 
غم من أن عدد إلسكان إلجزإئريير  يؤكد جليا مد ى ضعف مشاركة فئة إلنساء ػ

ء نفسه إل ينطبق عىل إلسكان  07إلبالغير   ي
م تقريبا بالتساوي بير  إلرجال وإلنساء فان إلسر سنة فما فوق مقسَّ

وجير  وإلعزإب يسيطر فيها إلرجال بصفتهم كمشتغلير  بصفة   
. أما بالنسبة للحالة إلعائلية ففئة إلمي  إلمشتغلير 

وجات وإلعازبات % 62.6% و69مطلقة بنسبة  % 60عىل إلتوإىلي من ؤجماىلي إلرجال ويمثلن فقط إلنساء إلمي  
% منهن 66.1% و66.2% كمشتغالت. لكن بالنسبة للحالة إلعائلية مطلق أو أرمل فكان إلعكس بحيث 01.1و

ي إلتوزي    ع أساسا ؤىل عادإت وتقاليد إلم66.6% و66.8مشتغالت مقابل 
 
جتمع % للرجال. يرجع إلتباين إلكبير ػ

لية  ي غالب إألحيان وهو إلمشتغل أما إلمرأة فتقوم باألعمال إلمي  
 
إلجزإئري بحيث رب إألشة يكون إلرجل ػ

ي حالة إإلنفصال أو فقدإن إلزوج فتأخذ إلمرأة صفة رب إألشة 
 
وتربية إألوإلد وخروجها للعمل يكون غالبا ػ

ي نس
 
ته. بالنسبة للمستو ى إلتعليمي يتقارب إلجنسير  ػ % 88.6% للرجال و  77.6بة إلتشغيل ذلك بُمجي 

للنساء، أما معظم إلمستويات إألخر ى فيمثل إلرجال غالبية نسبية مطلقة، مما يدل أن إلمستو ى إلتعليمي 
ي زيادة نسبة إلمشتغالت. كما سجلت إلمشتغالت حسب إلفئة إلعمرية نسب محتشمة 

 
يلعب دور أساسي ػ

، وهذإ يدل عىل 6.1% و00سنة فما فوق وذلك ب  21سنة و 68-07خاصة إلفئتير  إلعمريتير   % عىل إلتوإىلي
ي سوق إلشغل لمدة أطول ومغادرتهن منه، بعد مزإولة إلشغل لمدة أقل مقارنة إلرجال. 

 
 عدم توإجد إلنساء ػ

صفة إلقيام بالعمل: يقوم إلمشتغلير  بالعمل بصفة خاصية )مستخدم، مهنة حرة، أجير دإئم/ غ  – 6-0-6

: دإئم أو متم ي إلجدول إلتاىلي
 
( ويتوزعون كما هو موضح ػ  رن، مساعد عائىلي

 (: توزي    ع إلمشتغلير  حسب إلجنس وصفة إلقيام بالعمل. )باآلإلف(16إلجدول رقم )

 صفة إلقيام بالعمل/ إلجنس إلذكور % إإلناث % إلمجموع %

 صفة إلقيام بالعمل 

 مستخدم 443 96.9 33 6.0 476 4.4

 مهنة حرة 2296 62.8 360 01.2 2657 24.5

 إجير دإئم 3256 66 920 66 4176 38.5

 إجير غ دإئم + متمرن 2820 61.8 562 02.2 3382 31.2

 مساعد عائىلي  118 62.0 37 61.9 154 1.4

 إلمجموع 8933 // 1912 // 10845 100

ي للتشغيل عىل مستو ى إألش سبتمي   إلمصدر:                   
  SPSSإعتمادإ عىل برنامج  6102إلمسح إلوطن 

 

، أصحاب مهن حرة، أجرإء ومتمرنير  أو  يقوم إلسكان إلمشتغلير  إلجزإئريير  بنشاطهم بصفتهم مستخدمير 

. ُمشكلة ب  %16.7مساعدين للعائلة. حيث أكي  نسبة هي لألجرإء ب  ؤناث أي  %66ذكور و %66من إؤلجماىلي

من ؤجماىلي  %10.6ما يقارب إلذكور أربعة أضعاف إؤلناث. تليه نسبة إألجرإء غير إلدإئمير  وإلمتمرنير  ب 

ي لفئة إؤلناث.  بحيث ما يقارب نسبة  % 61.8إلمشتغلير  ويتوزعون حسب إلجنس ب
 
 %61لفئة إلذكور وإلباػ

 .) ، %01.2وتمثل فئة إؤلناث أصحاب إلمهن إلحرة  من إلمشتغلير  إلجزإئريير  هم أجرإء )دإئمير  إو غير دإئمير 

ي سوق إلشغل  %6.0أما إلمستخدمات فقد مثلت 
 
فقط. كل إلنسب إلسابقة تفش ضعف تمكير  إلمرأة ػ

وإلمشاركة إإلقتصادية إلعامة، وكذلك بحسب طبيعة إلمهنة فكانت مشاركة إلمرأة كمستخدمة أقل من إلعشر 

 مقارنة بالرجل. 

ي تعي   غلي   ومعدل التشغيل حسب الجنس: السكان المشت -7-6
إت إلن  يعتي  معدل إلتشغيل من أهم إلمؤشر

ي بإمكانها 
إت أخر ى، وإلن  ي وإلفعىلي لسوق إلشغل أكير مما هو علية عدة مؤشر

وبدإللة قوية عن إلوضع إلحقيؼ 

 مد ى توإجد إلمشتغلير  بحسب إلجنس أو مكان إؤلقامة وإلفئات إلعمري
ي أن توضح باألرقام أكير

 
ة كما هو ػ

 .  إلجدول إلتاىلي

(: إلسكان إلمشتغلير  ومعدل إلتشغيل حسب إلجنس، مكان إؤلقامة وإلفئات إلعمرية. 11إلجدول رقم ) 

 )باآلإلف(

/ إلجنس إلذكور إؤلناث إلمجموع  إلمشتغلير 
 إلسكان إلمشتغلير   933 8 912 1 845 10
 نسبة إلمشتغلير   66,12 06,21 011
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ي للتشغيل عىل مستو ى إألش سبتمي   إلمصدر: 
 .SPSS 23إعتمادإ عىل برنامج  6102إلمسح إلوطن 

     
 

سنة فما  07% من ؤجماىلي إلسكان إلبالغير  16.7شخصا ممثلير   01687111إلمشتغلير  بلغ حجم إلسكان 
% أي إلذكور حوإىلي أربعة 66.12% من إؤلجماىلي وفئة إلذكور نسبة 06.2فوق. شكلت إلفئة إلنسوية نسبة 
ية، وتمثل فئة إلذكور إلنسبة إأل 26.89أضعاف فئة إؤلناث.  كما يتمركز  ي إلمناطق إلحض 

 
كي  % منهم ػ

ي لفئة إؤلناث. كما يتمركز 69.2ب
 
ي إلمناطق إلريفية ويتوزعون حسب إلجنس ؤىل 16.7% وإلباػ

 
% 66.6% ػ

 % ؤناث. 00.6ذكور و
يتبير  لنا من خالل إلتوزي    ع إلسابق للمشتغلير  حسب إلنوع حجم إلتباين أو إلفرق إلكبير إلموجود بير  

ي  إلمشتغلير  من فئة إؤلناث مقارنة بالذكور. يمتد هذإ 
إلتباين من بنية إلسكان إلناشطير  حسب إلنوع أيضا إلن 

ت بفارق معتي  بالنسبة لفئة إؤلناث مقارنة بفئة إلذكور. وإلذي سيظهر إل محال هذإ إلفرق بمعدل بطالة  تمير 
 مرتفع لفئة إؤلناث. 

ية أو  إلريفية، وتتأكد إلفروق إلموجودة حسب إلجنس أيضا بحسب إلجنس وإلمناطق إلجغرإفية سوإء إلحض 
ي تتمير  بنشاط إقتصادي ضعيف إل يوفر وإل يستقطب إليد إلعاملة 

ي إلمناطق إلريفية إلن 
 
وبدرجة أكي  حدة ػ

إلمتاحة. عدم توفر مناصب شغل تالئم وتتوإفق مع خصائص إلمجتمع وإلمناطق. وستفرز معدإلت بطالة 
 . ي
 
 مرتفعة بحجم إلتباين حسب إلجنس وإلتوزي    ع إلجغرإػ

ي إؤلجماىلي سجل معدل إلت
 
سنة فما فوق،  07% أي فئة إلبالغير  16.8شغيل حسب إلفئات إلعمرية ػ

سنة فلم يتجاوز فيما إلمعدل إؤلجماىلي  68-07% لفئة إؤلناث. أما فئة إلشباب 01.1% لفئة إلذكور و20.6وب
ب % عند إؤلناث. إنخفاض معدل إلتشغيل لد ى فئة إلشبا8.0% مقابل 16%، وعند إلذكور 06للتشغيل 

إلذكور وإؤلناث بدرجة أكي  يعكس صعوبة إلحصول عىل منصب شغل للوإفدين إلجدد ؤىل سوق إلشغل 
ي لمرإفقة إلشباب خاصة خالل مرحلة دخوله 

 
ة. وهذإ لعدم وجود إليات بالحجم إلكاػ وإللذين إل يمتلكون خي 

 إألوىل لسوق إلشغل. 
 طاع إلنشاط وإلجنس. )باآلإلف((: توزي    ع إلسكان إلمشتغلير  حسب ق18إلجدول رقم )       
 

 إلجنس                        
 قطاع إلنشاط

 إلمجموع إؤلناث إلذكور

 % إلتكرإر % إلتكرإر % إلتكرإر

 8.0  865  2,7  52  9,1  813 إلزرإعة

 13.5  465 1  20,4  391  12,0  074 1 إلصناعة

إلبناء وإإلشغال 
 إلعمومية 

1 870  20,9  26  1,3  1 895  17.5 

 61.0  620 6  75,5  444 1  57,9  176 5 إلتجارة وإلخدمات

 100  845 10  100  912 1  100  933 8 إلمجموع 

ي للتشغيل عىل مستو ى إألش سبتمي   إلمصدر:               
 .SPSS 23إعتمادإ عىل برنامج  6102إلمسح إلوطن 

        

 

 

 

 إلحض   5826 1495 7320
 إلريف  3107 418 3525

 معدل إلتشغيل )نسبة إلعمالة للسكان(

سنة فما فوق  07 61,2 13,3 37,4  

سنة 07-68 32,0 4,1 18,4  

سنة فما فوق 67 70,1 16,0 43,2  
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 توزي    ع وتمركز إلمشتغلير  حسب قطاع إلنشاط إإلقتصادي وإلمقارنة حسب إلجنس.  
 إلشكل إلتاىلي يوضح أكير

 
ي إؤلجماىلي حسب قطاع إلنشاط إإلقتصادي بنسب متفاوتة 

 
من خالل إلجدول وإلشكل يتوزع إلمشتغلير  ػ

ناء وإإلشغال إلعمومية ، يليه قطاع إلب% 20حيت أحتل إلصدإرة قطاع إلتجارة وإلخدمات بنسبة قدرت ب 
.  %6و %01.7، ثم قطاعي إلصناعة وإلزرإعة ب %06.7بنسبة   عىل إلتوإىلي

يتضح حجم كال إلجنسير  وإلفرق بينهما حسب إلقطاعات من خالل إلجدول إلسابق، حيث أن فئة إؤلناث 
ي قطاع إلتجارة وإلخدمات ؤإل أنهم إل يمثلون سو ى 

 
. وتسيطر من ؤجماىلي إل %60.6أغلبهم يشتغلون ػ مشتغلير 

ي كال  %98، ثم قطاع إلزرإعة ب %96.2فئة إلذكور عىل قطاعي إلبناء وإإلشغال إلعمومية ب
 
ي لإلناث ػ

 
وإلباػ

 .  إلقطاعير 
ي مازإلت 

ي إلقطاعير  بالدرجة إألوىل ؤىل خصائص إلمهن إلن 
 
ة ػ يرجع عزوف أو عدم مشاركة إؤلناث بنسب معتي 

ي أغلب إألحيان إل يتوإفق مع خصائص إؤلناث. باؤلضافة تعتمد عىل طرق تقليدية تتطلب جهد عض
 
ىلي كبير ػ

إت خاصة باؤلناث  ي هذين إلقطاعير  مخصصة للرجال. وعدم وجود تحفير 
 
ؤىل نظرة إلمجتمع عىل أن إلمهن ػ
 . ي هذين إلقطاعير 

 
 لتشجيع إلدخول ػ

ي قطاع إلتجارة وإلخدمات إلذي يستقطب أكي  نس %67.7كما يتمركز   
 
بة من إلمشتغلير  ويشتغلن من إؤلناث ػ

ي قطاعي إلبناء وإإلشغال إلعمومية وإلزرإعة عىل إلتوإىلي وهو ما يفش ميول فئة إؤلناث  %6.6و 0.1%
 
منهن ػ

إىل مهن قطاع إلخدمات كالصحة، إلتعليم، إؤلدإرة وإلخدمات...إلخ مقارنة بقطاع إلبناء وإإلشغال إلعمومية 
ي 
 
ي تتطلب أعمال شاقة ػ

غالب إألحيان وإل تتوإفق مع خصائص إؤلناث. ويزإولن مهن تتساير مع وإلزرإعة إلن 
ي قطاع إلتجارة وإلخدمات و %76.9عادإت وتقاليد إلمجتمع إلجزإئري. ويتمركز 

 
ي قطاع  %61.9من إلذكور ػ

 
ػ

 إلبناء وإإلشغال إلعمومية.  
ي 17إلجدول رقم )  

(: توزي    ع إلسكان إلمشتغلير  حسب إلقطاع إلقانون 
 وإلجنس. )باآلإلف(

 إلجنس                          
ي 
 إلقطاع إلقانون 

 إلمجموع إؤلناث إلذكور

 % إلتكرإر % إلتكرإر % إلتكرإر

 40.2  355 4  62,1  188 1  35,5  167 3 عمومي 

 59.8  490 6  37,9  724  64,5  766 5 خاص/ مختلط 

 100  845 10  100  912 1  100  933 8 إلمجموع 

ي للتشغيل عىل مستو ى إألش سبتمي   إلمصدر:                       
إعتمادإ عىل برنامج  6102إلمسح إلوطن 

61SPSS  

      
ي   

من ؤجماىلي إليد إلعاملة وهو  %79.6وإلجنس أن إلقطاع إلخاص ُيشغل  ُيظهر إلتوزي    ع حسب إلقطاع إلقانون 
ة حسب  %81.6مشتغال. ويشغل إلقطاع إلعام  2891111ما يمثل  . كما نالحظ تباينات معتي  من إؤلجماىلي

ي إلقطاع إلعمومي )
 
من ؤجماىلي إليد إلعاملة  26.0إلجنس، حيث تتمير  إليد إلعاملة إلنسوية بتمركز أكير ػ

ي إلقطاع إلخاص
 
 من ؤجماىلي إلمشتغلير  إلرجال(.  %28.7) إلنسوية(. ويتمركز إلرجال ػ
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ي رغم   
ي إلقطاع إلعام بدل إلخاص بسبب شعورهن بغياب إإلستقرإر إلوظيؼ 

 
كما تتمركزن إلنساء إلعامالت ػ

ي إل تحمي إلعامالت من 
يعات إلن  ي قد يقدمها أحيانا إلقطاع إلخاص، وذلك عىل وقع إلتشر

إإلغرإءإت إلمادية إلن 

اب إلرقابة إلصارمة عىل أرباب إلعمل إلذين يتحايلون عىل قانون إلعمل للتهرب مختلف أشكال إلتحرش وغي

ي ظل ضعف 
 
من دفع إلتأمينات وإلتعويضات وبذلك يحرمن إلعامالت من إلحماية إإلجتماعية بصفة عامة ػ

ي من عدة معوقات تحول دون قي
ي هي أيضا بدورها تعان 

امها إلتفتيش وإلمرإقبة من طرف إلمصالح إلمعنية إلن 

 بعملها عىل أكمل وجه. 

ي إلضمان  -6-1
 
ي سوق إلشغل: يعتي  إإلنخرإط ػ

 
ي إلضمان إإلجتماعي ػ

 
إلمشتغلير  وإلتمكن من إإلنخرإط ػ

ي يوىلي إليها إلمشتغلير  أهمية بالغة خالل مزإولتهم 
ي سوق إلشغل إلجزإئرية أحد أهم إلعوإمل إلن 

 
إإلجتماعي ػ

ي إلمستقبل. أيضا يعتي  مؤشر ألي نشاط، وذلك لما يوفره من حماية و 
 
ة إلعمل وعند إلتقاعد ػ تغطية أثناء في 

ي 
 
ي إلبالد ومد ى ولوج وتمكير  إلنوع إإلجتماعي بالحماية إإلجتماعية ػ

 
ي تحديد طبيعة سوق إلعمل ػ

 
يدخل ػ

 ميدإن إلشغل، وإلجدول إلتاىلي يوضح ذلك. 

ي إلضمان إإلجتماعي حسب إلجنس و 12إلجدول رقم )
 
 مكان إؤلقامة. )باآلإلف((: إإلنخرإط ػ

ي إلضمان إإلجتماعي  نعم % إل %
 
 إإلنخرإط ػ

 مجموع إلمشتغلير   2686 26.6 8196 16.6

 إلجنس 

 إلذكور 5316 59.5 3616 40.5

 إإلناث 1430 74.8 482 25.2

ي للتشغيل عىل مستو ى إألش سبتمي   إلمصدر:                   
 61إعتمادإ عىل برنامج  6102إلمسح إلوطن 

SPSS  

 

، مقابل  % 26.1 ي إلضمان إإلجتماعي
 
منهم غير منخرطير  أو  %16.6من مجموع إلمشتغلير  ينخرطون ػ

يشتغلون بدون حماية إجتماعية. تعي  هذه إلنسبة عن طبيعة سوق إلشغل إلجزإئرية، وإرتفاعها يفش إإلنتشار 

ي إلجزإئر.  
 
إت إلعمل إلمالئم ػ من  %68.6إلوإسع للعمل إلغير إلُمهيكل أو إلغير إلرسمي وأيضا مد ى تطور مؤشر

ي نظا
 
ي توليها فئة إؤلناث لطبيعة فئة إؤلناث إلمشتغالت ينخرطن ػ

م إلتأمير  إإلجتماعي مما يعكس إألهمية إلن 

ي فيه تمكير  أحسن من فئة إلذكور إلذين ينخرطون 
 
وط إلعمل مقارنة بفئة إلذكور ويحققن إلنساء ػ وشر

ي إلعديد من إلمرإت يشتغلون  79.7%
 
ي يشتغلون بدونه ويجدون أنفسهم ػ

 
ي إلضمان إإلجتماعي وإلباػ

 
منهم ػ

ي توفر مناصب شغل مؤقتة أو موسمية. بدو 
ي إلقطاعات إلن 

 
 ن  تأمير  خاصة ػ

ي إلضمان إإلجتماعي لجميع إلمشتغلير  وذلك باقتطاع    
 
ي إلجزإئر إإلنخرإط ػ

 
ي إلعام ػ

كما يكفل إلقطاع إلقانون 

ة عىل عكس إلقطاع إلخاص إلذي يغظي سو ى  من عدد إلمشتغلير  فيه أي  %12.9إلمبالغ من إلمنبع مباشر

ي إلقطاع إلخاص يشتغلون بدون حماية إجتماعية وهو مؤشر يهدد ويالحق مرونة 
 
ي من إلعمال ػ

تقريبا ثلنر

ي 
ي مختلف إلقطاعات. ويرفع من عزوف إليد إلعاملة إلمؤهلة وإلن 

 
ي سوق إلعمل إلجزإئرية ػ

 
إلقطاع إلخاص ػ

ي إلقطاع إلعام من إلدخول للقطاع إلخاص وبصفة أكير فئة
 
 إلنساء.  لها فرص إلعمل ػ

، 16إلجدول رقم ) ي إلقطاع إلخاص حسب وضعية إلضمان إإلجتماعي
 
(: توزي    ع ونسبة إلمشتغلير  إؤلناث ػ

 إلحالة إلعائلية، إلشهادة إلمحصل عليها وقطاع إلنشاط إإلقتصادي. )باآلإلف(

 

% إلمشتغلير  غير  
 إلمنخرطير  

مجمل 
 إلمشتغلير  

 فئة إؤلناث/إإلنخرإط منخرط غير منخرط

 إلحالة إلعائلية: 

 أعزب 144 183 328 56.0

وج 83 253 336 75.3  مي  

 مطلق/منفصل 10 27 37 73.7
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 أرمل 6 19 24 77.0

 إلشهادة إلمحصل عليها: 

 بدون شهادة 76 322 397 80.9

ي  77 134 211 63.4
 شهادة إلتكوين إلمهن 

 شهادة جامعية 90 26 116 22.8

 قطاع إلنشاط إإلقتصادي: 

 إلزرإعة 4 46 50 92.2

 إلصناعة 71 285 356 80.1

 بنايات وإشغال عمومية 8 8 16 49.5

 إلتجارة وإلخدمات 160 143 302 47.2

 إلمجموع 243 482 724 66.5

ي للتشغيل عىل مستو ى إألش سبتمي   إلمصدر:                          
إعتمادإ عىل برنامج  6102إلمسح إلوطن 

SPSS 23 

ي إلقطاع إلخاص حسب إلحالة إلعائلية فاألرإمل وإلمطلقات يشتغلن بدون حماية بالنسبة 
 
لفئة إؤلناث ػ
وجات  %67.1منهم عىل إلتوإىلي وهذإ رغم قلة عددهم. أيضا  %61.6و %66إجتماعية وذلك بنسبة  من إلمي  

ة من من إلعازبات يشتغلن بدون إنخرإط بمصالح إلضمان إإلجتماعي مما يوضح عدم تمكن ف %72و ئة كبير
 إلنساء من إلحصول عىل حماية إلضمان إإلجتماعي أثناء مزإولة إلشغل. 

أما حسب إلشهادة إلمحصل عليها مع فئة إإلناث توجد عالقة طردية بير  مستو ى إلشهادة إلمحصل عليها  

من إلمشتغلير  بدون شهادة هم بدون تأمير   %61.9وإإلنخرإط لد ى مصالح إلضمان إإلجتماعي بحيث 

، ثم إج ي و %21.8تماعي
أصحاب إلشهادإت إلجامعية يشتغلون بدون  66.6ذوي شهادإت إلتكوين إلمهن 

حماية إجتماعية. بالنسبة للقطاعات إلنشاط إإلقتصادي تتمير  فئة إؤلناث بضعف عددها وعدم إإلنخرإط 

ي قطاع إلزرإعة وإلصناعة بنسب 
 
.  %61.0و %96.6لمصالح إلضمان إإلجتماعي ػ وكان بنسب أقل  عىل إلتوإىلي

عىل إلتوإىلي بالنسبة  %86.6و %89.7بالنسبة لقطاعي إلبناء وإإلشغال إلعمومية وإلتجارة وإلخدمات قدرت ب

 . ي مصالح إلضمان إإلجتماعي
 
 لعدم إإلنخرإط ػ

من خالل ما سبق يتضح أنه رغم توإجد فئة إؤلناث بعدد قليل لكن نسب عدم إنخرإطهم أو حرمانهم من 

ي عدم تمكير  خدمة إلضمان إ
 
ة جدإ مما يرفع إحتمال أن يكون أحد إلعوإمل إلمساهمة ػ  كبير

إلجتماعي تبؼ 

 إلنساء من إلولوج ؤىل سوق إلشغل بمرونة. 

: يعي  متوسط إلعمر ألول عمل عن مجموع إعمار إلسكان متوسط العمر ألول عمل حسب الجنس -7-4

 أنفسهم. وإلجدول إلتاىلي يوضح 
ة بدإية أول عمل لهم نسبة ؤىل عدد إألفرإد إلمشتغلير 

ي في 
 
إلمشتغلير  ػ

ي سوق إلشغل إلجزإئرية بحسب إلجنس وإلمستو ى إلتعليمي وإلشهادة إلمتحصل 
 
متوسط إلعمر ألول عمل ػ

 عليها. 

 (: متوسط إلعمر ألول عمل حسب إلجنس وإلمستو ى إلتعليمي وإلشهادة إلمحصل عليها. 16إلجدول رقم )

إلمستو ى إلتعليمي وإلشهادة/  إلذكور إؤلناث  إلمجموع 
 إلجنس 

 إلمستو ى إلتعليمي  

 بدون مستو ى  20,01 29,80 21,97

ي  19,89 27,97 20,21
 إلمستو ى إإلبتدإن 

 إلمتوسط 19,61 24,57 20,66

 إلثانوي 21,67 24,66 21,91

 إلعاىلي  24,77 25,96 24,90

 إلشهادة إلمحصل عليها

 بدون شهادة  19,21 24,06 19,86
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ي  20,16 23,96 21,91
 شهادة إلتكوين إلمهن 

 شهادة إلتعليم إلعاىلي  25,17 25,25 25,17

 إلمجموع 19,96 24,69 20,21

ي للتشغيل عىل مستو ى إألش سبتمي   إلمصدر:                  
  SPSS 23إعتمادإ عىل برنامج  6102إلمسح إلوطن 

ي إلجدول أعاله إلمتعلقة بمتوسط إلعمر ألشخاص إلمشتغلير  عند أول عمل 
 
من خالل إلبيانات إلموجودة ػ

إلتعليمي لهم أي ولوجهم لعالم إلشغل ألول مرة يتضح لنا إلتباين إلموجود سوإء حسب إلجنس أو إلمستو ى 

ي ؤجماىلي متوسط إلعمر لبدإية أول شغل سجلت فئة إلذكور متوسط عمر بحوإىلي 
سنة  61للمشتغلير  فؼ 

سنوإت إنتظار قبل دخول سوق  7( أي بفارق 68.69سنة) 67( و مقابل فئة إؤلناث بحوإىلي تقريبا 09.96)

ي وعدم قدرة سوق  إلعمل بالنسبة لإلناث مقارنة بالذكور وهو ما يعتي  طاقة ضائعة بالنسبة
لالقتصاد إلوطن 

إلشغل عىل إستيعاب إلقوة إلعاملة إلمتاحة، وهذإ بالرغم من أنه إل توجد قوإنير  أو مرإسيم ما تفوض فئة 

ي متوسط 
 
ي ليس بإمكانها إل تأثير ػ

ي إلعمل بإستثناء بعض إلقطاعات ذإت إلخصوصية وإلن 
 
إلذكور عىل إؤلناث ػ

 إلعمر بمستو ى كهذإ. 

أيضا يظهرإ إلفرق جليا بالنسبة لتقاطع إلمستو ى إلتعليمي مع إلجنس بحيث كلما أرتفع إلمستو ى إلتعليمي    

ي صالح فئة إؤلناث مقارنة بالذكور حيث بلغ متوسط إلعمر ألول عمل بالنسبة لفئة إألفرإد إلذكور 
 
كلما كان ػ

سنوإت إنتظار  9أي بفرق ما يقارب  سنة 69.80سنة مقابل فئة إؤلناث بدون مستو ى ب 61.01دون مستو ى 

 عىل شهادة إلتعليم إلعاىلي فكان إلفرق بحسب 
بالنسبة لإلناث، أما بالنسبة بالنسبة لألشخاص إلمتحصلير 

.  67إلجنس تقريبا منعدم وقدر بمتوسط   سنة لكال إلجنسير 

ي متوسط إلعمر ألول عمل ؤىل طبيعة إلمجتمع إلجزإ 
 
ئري وإلعادإت يرجع إلفرق إلمسجل حسب إلجنس ػ

ي تتطلب 
ي تر ى أن إلعديد من إلمهن غير إلئقة بالنسبة للمرأة مثال كالمهن إلن 

ي يتشبث بها وإلن 
وإلتقاليد إلن 

يولوجية للنساء وقيام إلمرأة بالمهام  كيبة إلفير 
ي إل تتالءم مع إلي 

إلعمل ليال، باؤلضافة ؤىل إلمهن إلشاقة إلن 

ي إلبيت. 
 
لية ورعاية إألطفال ػ  إلمي  

ع إلجزإئري عدد ساعات  عدد ساعات العمل الممارسة أسبوعيا بحسب الجنس والقطاع:  -7-5 يحدد إلمشر

ي ظل ظروف إلعمل إلعادية، توزع عىل خمسة )81إلعمل إألسبوعية إلقانونية بأربعير  )
 
( أيام عمل 7( ساعة ػ

ي بإمكانها أن ت
ي عىل إألقل، بغض إلنظر عن إلجنس ما عدإ إلمرأة إلمرضعة إلن 

 
ستفيد من مدة زمنية محددة ػ

ي قطاع إلمؤسسات 
 
إليوم. يتم تحديد ترتيب ساعات إلعمل وتوزيعها خالل إألسبوع من خالل إتفاقيات ػ

 وإؤلدإرإت إلعامة بالعمل مع عدة هيئات مختصة وطنية ودولية. 

ي عشر )
للجمهورية )إلجريدة إلرسمية  .( ساعة06كما يجب أإل يتجاوز وقت إلعمل إلفعىلي إليومي ؤثن 

 .(01إلجزإئرية،عدد 

 (: توزي    ع نسب إلمشتغلير  حسب إلجنس وعدد ساعات عملهم عادة خالل أسبوع. 19إلجدول رقم )

 ساعات إلعمل/ إلجنس نسبة إلذكور نسبة إؤلناث إلمجموع

 عدد ساعات عمل إلمشتغلير  عادة خالل إألسبوع

ساعة 67أقل من  6,0 22,6 9,7  

ساعة 67-18 9,8 13,9 10,5  

ساعة 17-19 7,7 8,7 7,5  

ساعة 81-86 53,6 50,6 53,1  

ساعة89-79 10,4 2,3 8,9  

ساعة فما فوق 77 20,7 4,1 17,8  

ي للتشغيل عىل مستو ى إألش سبتمي   إلمصدر: 
 .إعتمادإ عىل برنامج  6102إلمسح إلوطن 
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من  %6ساعة(. وهم  67من ؤجماىلي إلسكان إلمشتغلير  ساعات عمل أسبوعية إل تتعد ى ) %9.6يمارس 
ي  %66.2ؤجماىلي فئة إلذكور و

 
من ؤجماىلي فئة إؤلناث وهو ما يفش توإجد نسبة ؤناث أكي  بالمقارنة مع إلرجال ػ

ي إلمؤسسات إلعامة أو إلخاصة يمارس أصحابها ع
 
دد قليل من ساعات إلمهن ذإت طابع ثانوي. )مهن ثانوية ػ

ي حسب ساعات إلعمل(. أما إلذين يمارسون حجم عمل ساعي من 
ساعة  86-81إلعمل مقابل أجر متدن 

من فئة ؤجماىلي إؤلناث ويشكلون مع بعض نسبة قدرها  %71.2من ؤجماىلي فئة إلذكور و %71.2أسبوعيا هم 
71.0%  . من ؤجماىلي إؤلناث  %8.0من ؤجماىلي إلمشتغلير  إلذكور و %61.6كما يوجد   من ؤجماىلي إلمشتغلير 

من ؤجماىلي إلسكان  %06.6ساعة، ويشكلون مع بعض  77يمارسون عمل أسبوعي بحجم ساعي إل يقل عن 
. بحيث يتمركز إإلشخاص إلذين يشتغلون ما يساوي أو يفوق  ي قطاع إلتجارة  77إلمشتغلير 

 
ساعة أسبوعيا ػ

ي ق %21وإلخدمات ب
 
 .%09.6طاع إلبناء وإإلشغال إلعمومية بمنهم، وػ

ي  81من ؤجماىلي إلمشتغلير  يعملون أقل أو يساوي  %66.0كما يوجد 
ساعة أسبوعيا أي إلجحم إلساعي إلقانون 

ي إلجزإئر. 
 
 ػ
ي إلقطاع إلعام يزإول أغلب إلمشتغلير  وإلمشتغالت ساعات عمل من   
 
ساعة أسبوعيا وهو ما يوإفق  86- 81ػ

من  %8.7ساعة أسبوعيا مقابل  67من إلنساء أقل من  %09نون إلعمل إلجزإئري. يشتغل ما ينص عليه قا

ي نفس إلحجم إلساعي وهو ما  %7.1ساعة مقابل  18-67من إلنساء يشتغلن من  %06.6إلرجال، 
 
من إلرجال ػ

ي يمثلون نسبة أكي  من إلرجال
ي يزإولن حجم ساعي أقل من إلحجم إلقانون 

ويرجح سبب  يدل أن إلنساء إللوإن 

ي وهي غالبا ما تكون مناصب ثانوية وذإت عقود محددة. أما 
ذلك ؤىل شغلهن مناصب عمل ذإت دوإم جزن 

من إلذكور، كما  %6.1من إلنساء و %66.8ساعة أسبوعيا  67إلقطاع إلخاص فيمارس فيه حجم ساعي أقل من 

ي منهن 86-81من إلنساء حجم ساعي  %16.2يمارس 
 
يمارسن ساعات أقل أو أكير من  ساعة أسبوعيا وإلباػ

ي 
ي وهو ما يدل عىل شغل إلنساء لمناصب هشة إل تستدعي دوإم كامل أو أكير من إلحجم إلقانون 

إلحجم إلقانون 

ي غالب إألحيان إستغالل للمرأة إلعاملة من طرف إلخوإص بحيث يعملن ساعات ؤضافية بأجر عادي 
 
يكون ػ

 أو بدون مقابل. 

ي تمنع ا -6
ي التنمية االقتصاديةالعقبات النر

 
ي المشاركة الكاملة ف

 
ي من عدة عقبات لمرأة ف

: إل تزإل إلمرأة تعان 

ي تضع لها جش 
ي مختلف إلميادين، خاصة إلن 

 
ي إلتأهيل إلالزم ػ

ي طريقها إلستغالل مؤهالتها أو لتلؼ 
 
تجابهها ػ

ي يعرف توإجد إلمرأة فيها نقص كبير مقارنة 
بحصص إلرجل أي عدم إلوصول ؤىل إلمناصب إلريادية إلن 

 : . ونحاول أن نلخص هذه إلعقبات فيما يىلي  إلمساوإة بير  إلجنسير 

ي    -
 
ي وإلمهارة مقارنة بالرجال ػ

 
ي منها إلمرأة عامة وإنخفاض إلمستو ى إلثقاػ

إألمية كأول معيق إل تزإل تعان 

ي إلجزإئر فقط. 
 
 كثير من إلبلدإن وليس ػ

ي أو طاقة مهمشة إل يعظي تفاعلها ؤضافة إقتصادية نظرة إلمجتمع إلجزإئري ؤىل إلمرأة عىل أنها  - خام بشر

 أو إجتماعية أو ثقافية مثلها مثل إلرجل. 

ي تمكينها وتطويرها مع زمن إلحدإثة  -
 
قلة فرص إلوقوف عىل سيمات إلمرأة إلقيادية من تجارب ناجحة ػ

 وإلعضنة. 

ي ظل عزوف  -
 
لية وإلوظيفية ػ إلرجل عن تخفيف إألعباء إألشية صعوبة توفيق إلمرأة بير  وإجباتها إلمي  

 عنها. 

إلنظرة إإلجتماعية وإلعادإت إلتقليدية إلمرتبطة بالنوع إإلجتماعي وذلك باستهانة إلرجل بقدرة إلمرأة عىل  -

 إلعمل وإلتفاوض وإتخاذ إلقرإر. 

ي إلتعليم وإلحركة  -
 
ي تحول دون تمكير  إلحرية ػ

 إإلقتصادية. عدم إإلستقاللية إإلقتصادية للمرأة وإلن 

ي  -
 
ي إلمشاركة إلسياسية وعزوفها بسبب إلنظرة إلسلبية للمجتمع تجاه مشاركتها ػ

 
ضعف رغبة إلمرأة ػ

ي مما جعل إنخفاض أدإئها ومناقشة قضاياها. 
لمان  ي إلتمثيل إلي 

 
 إلحياة إلعامة، وقبولها بنظام إلكوطة ػ

 
 الخاتمة: 

ي إلحياة إإلقتصادية مقاربة مهمة لتحقيق إلتنمية وتذليل  
 
ي سوق إلشغل ومشاركتها ػ

 
يعتي  تمكير  إلمرأة ػ

ة إهتمام دوىلي كبير وبصفة   ين سنة إألخير
، حيث شهدت إلعشر إلفروق إلقائمة عىل أساس إلنوع إإلجتماعي

ي  كثيفة بموضوع إلنوع إإلجتماعي وكان ذلك من خالل إلعديد من إلمؤتمرإت
 
ي كانت ػ

وإلملتقيات إلن 
 .  معظمها تدعو ؤىل إلمساوإة بير  إلجنسير 
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ي سوق إلتشغيل بصفة خاصة من إلتمكير  وإلمشاركة إإلقتصادية مقارنة بالرجل، وتظهر من 
 
ي إلمرأة ػ

تبؼ  تعان 
ة وذلك باعتبار أن إلمرأة تمثل حوإىلي  ي مازإلت تسجل فروقات كبير

إت سوق إلعمل إلن  يبا % تقر  71خالل مؤشر
ي إلمتوسط بالنسبة ؤىل حجم إلناشطير  إقتصاديا ؤإل 

 
ي إلجزإئر لكن إل تمثل ػ

 
.  61من إلسكان ػ % من إؤلجماىلي

ي إلمناطق  20.6% مقابل  01.1كما سجلت إلنساء معدل تشغيل إل يفوق 
 
% للرجال ونسبة إلمشتغالت ػ

ع إلنشاط إإلقتصادي فيتمركز .أما حسب قطا 6102% للرجال سنة  66.6% فقط مقابل 00.6إلريفية تقارب 
ي قطاع إلتجارة وإلخدمات ؤإل أنهن إل يمثلن سو ى 

 
، كذلك بالنسبة 60.6إؤلناث ػ % من ؤجماىلي إلمشتغلير 

ي إلمجموع إلعام إنتظار للنساء أكير من  7لمتوسط إلعمر ألول عمل حسب إلجنس فقد سجل فارق 
 
سنوإت ػ

إت تؤكد عدم إلمساوإة إلع ي سوق إلرجال. معظم إلمؤشر
 
ي تعيشه إلمرأة ػ

ادلة بير  إلجنسير  وتعري إلوإقع إلن 
ي إلحياة إلعامة، وألجل تحسير  إلوضع ومحاولة إلحد من تلك إلفجوة 

 
إلشغل وإمكانية مشاركتها إإلقتصادية وػ

ح مجموعة من إلتوصيات إلعامة.   نقي 

 

ي تخص موضوع تمكير   التوصيات: 
ي قمنا بها وإلن 

إلنوع إإلجتماعي ومشاركته  من خالل إلورقة إلبحثية إلن 

ي للتشغيل لسنة 
ي ضوء نتائج إلمسح إلوطن 

 
حات بشأن تمكير  6102إإلقتصادية ػ

، فإننا لدينا بعض إلمقي 

 :  إلمرأة وهي

ي  -
 
ي مختلف إلمجاإلت وإلعمل بنظام إلمقاربة بالكفاءإت ػ

 
إإلبتعاد عن نظام إلكوطة لحصص إلمرأة ػ

 .   إلفرص بير  إلطرفير 
 
 فضاء يضمن تكاػ

ي سوق إلشغل بصفة خاصة يكون بوضع سياسات تشغيلية بحسب إلمنطقة  -
 
بالنسبة لتمكير  إلمرأة ػ

 موجهة للمرأة إلماكثة بالبيت مع مرإعاة خصائص كل منطقة. 

ي توإجه إلنوع إإلجتماعي وذلك  -
إتيجيات لمجابهة إلتحديات إلن  تحديد إلثغرإت وإلعوإئق ووضع إسي 

كة وفعالة لدمج إلمرأة. بمشاركة ذوي إلعالقة لوضع رؤية   مشي 

ي إلمناطق إلنائية.  -
 
 تمكير  إلنساء وإلفتيات من إلوجول ؤىل قطاع إلتعليم وضمان إجباريته خاصة ػ

ي مجال تمكير  إلمرأة وإلمساوإة ضمن إهدإف إلتنمية إلمستدإمة.  -
 
 إلقيام بتقييم إلتقدم إلمحرز ػ

إئح  - إلمجتمع وحسب إلمناطق عىل عقد دورإت وندوإت توعوية وتحسيسية موجهة لمختلف شر

 إلمستو ى إلوطن. 

ي إلقطاعات وإلمناصب إلمختلفة،  -
 
ي مشاري    ع تمكير  إلمرأة ػ

 
إك رجال إلدين وإدماجهم ػ محاولة إشر

إت  لتغيير مفاهيم إلتعاليم إلدينية إلخاطئة وإلمتطرفة عن إلمرأة وذلك بإقامة حمالت توعوية ومحاض 

 دينية. 

إفية للعوإمل  - إلمحفزة وإلمعطلة لقضايا إلنوع إإلجتماعي قصد تدإرك إلقضايا وضع درإسات إستشر

ها.   إلمرإد تغيير

ي إلحياة إإلقتصادية إو  -
 
ي تساعد عىل دمج إلمرأة وتمكنها أكير ػ

وضع مشاري    ع قوإنير  وتعزيز إألنظمة إلن 

 إلسياسية كمناصب صنع إلقرإر. 

ي يتقارب ويتجانس مجتمعها  -
مع إلمجتمع إلجزإئري من حيث إإلخذ بتجارب إلبلدإن إلناجحة وإلن 

 إلخصائص ومحاولة إإلستفادة من مثل هذه إلنماذج إلناجحة. 

 

 المراجع باللغة العربية

ين "إلمرأة عام  ي إلدورة إإلستثنائية إلثالثة وإلعشر
 
: 6111بيان لجنة إلتنسيق إؤلدإرية ؤىل إلجمعية إلعامة ػ

ي إلقرن إ
 
ين، هيئة إألمم إلمتحدة، جوإن إلمساوإة بير  إلجنسير  وإلتنمية وإلسالم ػ لحادي وإلعشر

6111 . 

ي إلعالم: لمحة عامة عن إتجاهات إلمرأة 
 
تقرير منظمة إلعمل إلدولية، إإلستخدإم وإإلفاق إإلجتماعية ػ

 .6106مارس  16، 6106

ي إول ذو إلقعدة  79-96، مرسوم تنفيذي رقم 01إلجريدة إلرسمية للجمهورية إلجزإئرية، إلعدد 
 
عام مؤرخ ػ

ي قطاع إلمؤسسات 0996مارس سنة  9إلموإفق ل  0806
 
. يحدد تنظيم ساعات إلعمل وتوزيعها ػ

 وإؤلدإرإت إلعمومية. 
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