
  

  

  

  

  

  

واقع المشاريع التعليمية الموجهة للمرأة في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية 
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  مليكة طفياني/د

  أستاذ العلوم التربوية بجامعة الجزائر



1.مقدمــة  

يعتبر قطاع التربية والتعليم من ضمن األولويات التي أخذتها الدولة الجزائرية على عاتقها 
ا للسياسية التي انتهجها القيادة السياسية للبالد، جميع الشرائح في األمة وآافة ويخص، تبًع

  .الطبقات االجتماعية

إن تطبيق البرامج ميدانيا سمح ببروز العنصر النسوي في حقل التعليم والتكوين علما أن ذات 
ئيات أن نسبة البرامج المترتبة عن سياسية الدولة، ال تخص المرأة بذاتها بينما تكشف اإلحصا

لذا . النساء والفتيات في ارتفاع مستمر سواء آان ذلك على مستوى التأطير أو المتمدرسات
ارتأينا، في إطار هذه الدراسة، إلى النظر في التجربة الجزائرية في ميدان التعليم والتكوين 

االستقالل، ألسباب تاريخية تتعلق باالختيارات السياسية للبالد غداة . المهني ومحو األمية
من جهة . قامت مصالح تابعة للدولة آنذاك دون سواها بإعداد وتنفيذ مجمل البرامج التعليمية

أخرى، وبصفة طبيعية، اهتم المجتمع المدني بقضية المرأة والفتاة، على ضوء التفتح 
السياسي، لما لها من دور فّعال في تربية األجيال الصاعدة وتنظيم المجتمع وبلورة نظرة 

  .ستقبلية إيجابيةم

إلى جانب البرامج المتعلقة بقضايا التربية والتعليم ومحو األمية وتعليم الكبار والتي آما سبق 
القول، تستفيد منها المرأة والفتاة بصفة معتبرة، قامت جماعات وهيئات مختلفة من المجتمع 

ت أغلب هذه المدني بإعداد مشاريع ترمي إلى ترقية مكان المرأة وبطبيعة الحال خصص
المشاريع لتعليم وتكوين النساء في شتى المجاالت وتوعيتهن وتحسيسهن حول أهمية دور 

  .المرأة في الميدان التربوي بصفة خاصة وفي تنمية البالد بصفة عامة

منذ االستقالل، انفردت السلطة بالقرارات الخاصة بترقية دور المرأة، وهذا إلى غاية أواخر 
عشريتين األخيرتين أفرز تزايد االهتمام بالحرآة الجمعوية في الجزائر وفي ال. الثمانينات

إن الترآيز ال يعني فقط، آما في السابق، نشاطات الدولة وإنجازاتها . اإلشكاليات االجتماعية
  .وهذا رغم أهميتها، لكن يوجه االهتمام أآثر نحو تصرفات ونشاطات المجتمع

ة، تصاعد عدد الجمعيات وتضخمت بالتوازي معه اآلثار ، وبخاصة في السنوات األخير1988منذ 
  .االجتماعية واالقتصادية الفورية

ال تشكل الدولة الملجأ الوحيد والضامن وإنما أصبح السكان والفئات االجتماعية المختلفة 
يتحكمون في مصيرهم ويسعون بفضل مبادرتهم ومهاراتهم إلى ما يمكن تحقيقه على آل 

من لجان األحياء وصوال إلى العدد الهائل من األفواج : المجتمع المعنيةالمسويات وقطاعات 
الناشطة في ميدان الصحة العمومية مرورا بالجمعيات التي تتدخل في الحقل ناشرة المعرفة 

إن هدا العالم الجماعي يمثل تقدم ذي وزن معتبر قام . مؤثرة في التطورات االقتصادية والفكرية
ة، وفتح آفاق جديدة منبثقة من التجارب المشترآة، تمثل هذه التجمعات بحّل المشاآل الراهن

التطوعية الوسيلة لتقليص، في حدود اإلمكان، الضغوطات اليومية وملء الفراغ أو اإلسهام في 
على سبيل المثال، وفيما يخص التعليم، إّن الشعور بتأثير وفعالية هذه التنظيمات . تطويرها

، 1997 جمعية تم إحصاؤها عام 45000: لسنة، آيانات جديدةحقيقي حيث أنشأت هذه ا
  .2004 عام 70.000وحوالي 

يظهر هذا النشاط من خالل العالقات التي تحاول الجمعية ربطها مع السلطة السياسية حيث 
  .تسعى إلى التموقع آسلطة مضادة، أو جماعة ضغط

  . عن إرادتها لترقية الثقافة والتعليمإن هذا النشاط المكثف الذي أنجزته الجمعيات الصغيرة يعبر

حاولنا في هذه الدراسة وصف بعض التجارب في مجال التربية والتكوين لفائدة المرأة ونظرا 
للوقت الضيق من جهة، ولصعوبة استخدام االستجواب المباشر في مجتمعنا، الذي ال يزال 

منها صعوبات التنقل واالتصال، من يعاني من آثار المحنة التي مّر بها خالل العشرية السابقة، و
جهة أخرى بات لزاما علينا الترآيز على عدد محدود من المشاريع نظرا ألهميتها من حيث أثرها 

  .على المجتمع



نظرا لالتجاه السياسي واالجتماعي الذي اختارته بالدنا غداة االستقالل، أخذت الدولة 
ية اإلنسان وخاصة التعليم والتكوين وذلك بدون المسؤولية التامة في آل الميادين المرتبطة بترق

والمالحظ أن المرأة . تمييز بين المواطنين، بقيت اآلثار التي نتجت عن هذا التوجه إلى يومنا هذا
والفتاة الجزائرية استفادتا بصفة معتبرة من هذه اآلثارنتيجة لتطبيق مبدأ المساواة بين 

 ومراجعته في 1989فيفري ( يضمنه الدستور الجنسين، من حيث الحقوق والواجبات، الدي
آل المواطنين سواسية أمام القانون وال يمكن أن يتذرع "حيث ينص هدا األخير على أن ) 1999

بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، 
  ".شخصي أو اجتماعي

جموع القوانين التي تحكم مجاالت القانون المدني، آما تكرس المساواة بين الجنسين م
  .الجنائي، اإلداري، أو التجاري

عالوة على التشريع الخاص بالعمل والتشريع الخاص بالضمان االجتماعي، فإن حق التربية 
  . سنة للجنسين16 الى 6يضمنه الدستور، المدرسة مجانية وإجبارية لجميع األطفال من 

  المنهجية. 2

مجال دراستنا والتكوين أي موضوع دراستنا المنهجية التي تّم استخدامها في إجراء فيما يخص 
المسح أدمجت العامل التاريخي لتطور النظام التربوي بالجزائر قبل التطرق إلى المشروعات 

  .في حد ذاتها

  :بالفعل، عرف تطور ميدان تربية وتكوين المرأة والفتاة بالجزائر مرحلتين

ت خاللها الدولة تماما بهذا الميدان حيث حققت مكتسبات هامة لفائدة هذه مرحلة أولى تكفل
  .الشريحة من المجتمع

 .يجب التأآيد إذن أن ميدان التعليم والتكوين آان من احتكار الدولة إلى غاية التسعينيات

ت فانطالقا من المبادئ األساسية التي آّرسها الدستور ورآزت عليها النصوص القانونية، تكفل 
  .الدولة لوحدها بتربية وتعليم وتكوين المرأة وهذا غداة االستقالل إلى غاية العشرية األخيرة

ونظرا للجهود التي بذلتها الدولة والوسائل الهائلة التي وضعتها لتطوير قطاعات التربية والتكوين، 
لذا يبدو ال يمكن إجراء مسح حول الموضوع هذا بدون التطرق إلى دور المؤسسات العمومية و

  .من الضروري تقديم اإلحصاءات الخاصة بهذا التطور الناتج عن البرامج التنموية للدولة

توجت هذه الجهود بنتائج في الميدان إذ أن تعداد اإلناث في تطور ملحوظ على مستوى شتى 
  .درجات النظام التربوي ويفوق تعداد الذآور في البعض منها

توجد في مثل هذه . مييز في السياسية التربوية والتكوينيةفالنسبة للتمدرس، نالحظ عدم الت
 Education" الدراسات أساليب جديدة تحليلية تسمح بتقويم تطور اإلناث مقارنة مع الذآور، 

comparée" Comparative education."  

  وهذا ما يفسر المنهجية التي استعملناها والتي انتهجت طريقة التحليل المقارن بين اإلناث
والذآور على مستوى درجات التعليم المختلفة، وفي هذا الشأن، ال بد من التأآيد على أهمية 

  التربية المقارنة"ودور 

أما المرحلة الثانية التي تنطلق من بداية التسعينات، عرف فيها الميدان السياسي واالقتصادي 
  :تفتحا سمح بـ

  . وضع عّدة هياآل للتكوين ذات الطابع الخاص- 
شاء عّدة جمعيات تنشط في ميادين مرتبطة مباشرة أو غير مباشرة بترقية المرأة  ان- 

  .والفتاة

  :طبقا لهذا المسار التاريخي، أجبرنا على تقديم التقرير في بابين



 ويخص تقديم المجهودات التي بذلت من طرف الدولة والنتائج المحصل عليها من :الباب األول
رسات والمتربصات في التكوين المهني والتكوين المتواصل وآذا خالل التعدادات الخاصة بالمتمد

  .المدرسات

خصصناه لتقديم بعض التجارب البارزة والتي حاولنا وصفها من خالل : الباب الثانيأما 
  .االستجوابات التي أجريناها مع أصحاب هاته التجارب

نعتبر التجارب المختارة هامة ورغم العدد الضئيل لالستجوابات التي استطعنا القيام بها، فإننا 
  .ويمكن أخذها آعينة معبرة عن الحالة الشاملة

  :فكان توزيع المشاريع حسب الميدان آالتالي

  "المرآز الوطني لمحو األمية"و" اقرأ"من خالل تجربتي : ميدان محو األمية لإلناث •

خالل من : ميدان التكوين المهني واالقتصادي وتنمية المهارات الحياتية للمرأة •
تجربة وحدة تسيير المشاريع التابعة لمرآز البحث في األنثروبولوجية 

من جهة، ) مشروع ممّول من طرف اللجنة األوروبية(االجتماعية والثقافية 
  . والبرامج التكوينية التي وضعتها وزارة التكوين المهني، من جهة أخرى

 بالتكوين في من خالل التجربة الهامة الخاصة: ميدان التكوين المتواصل •
الممارسة النقابية التي يقوم بها الفرع النسوي لالتحاد الوطني للعمال 

  .الجزائريين

 ميدان التكوين االجتماعي من خالل تجربة المجلس الشعبي لمدينة الجزائر  •
  .الوسطى بالتعاون مع المعهد العالي للتسيير والتخطيط

 وقتا طويال بسبب صعوبة جني أجري التحقيق على شكل دردشة شبه مباشرة استغرقت
المعلومات، وسبب ذلك يعود إلى التواجد المتقطع للمسؤولين الذين لم يرخص لهم اإلفصاح 

  .عن المعلومات المطلوبة في بعض األحيان

على سبيل المثال، . يالحظ قلة المؤسسات أو الجمعيات التي تعمل على إنجاز المشاريع
محددة وفق محاور ) TEMPUS III" (3تامبوس "ليم العالي نذآرتلك التي تختص بها وزارة التع

جامعات ) 04(معينة تتوافق ومقتضيات تطور البالد، يضطلع بذات المشاريع مراآز البحث وأربعة 
  .وتمّول من طرف الوزارات المعينة واالتحاد األوروبي وال تخص المرأة بذاتها

درار والتي تتمثل في تشجيع العائالت الكائنة هنا نريد ذآر المبادرة التي قام بها والي والية أ
في المناطق النائية للسماح لبناتهم االلتحاق بالمدارس وذلك بتقديم دعم مادي لشراء اللوازم 

لقد اتصلنا بالسيد . المدرسية وتوفير حافالت للنقل وفتح أقسام في المناطق النائية البعيدة إلخ
ان للقيام باالستجواب لكن لم تتح لنا فرصة السفر إلى الوالي وطلب مّنا التنقل إلى عين المك

 ).  آم بعد عن العاصمة2000أآثر من (والية أدرار المجودة في أقصى جنوب البالد 

   

  أهم معوقات إجراء المسح. 3
   تطلبت االستمارة عّدة أيام ومقابالت عّدة قبل ملئها،- 
   نادرا ما يكون المسؤولين حاضرين- 
باهظة وتطلبت الكثير من الوقت، إّن تنقل واحد إلى والية وهران تطلب  آانت التنقالت - 

  ). طائرة، فندق، نفقات اإلقامة(من مرتبي الشهري ¼ 

 الوقت الذي حدد للدراسة ظهر غير آاف وأجبرنا على استعمال أسلوب العّينة بدال من - 
  .لدائم في الميدانيتطلب هذا األخير، على األقل، سنة آاملة من العمل ا. المسح الشامل

آما أننا لم نستطع استرجاع أغلب االستمارات التي وعناها وهذا رغم التنقالت التي قمنا بها 
  .والتي أخذت منا الوقت الكثير

آان من الضروري ملء االستمارة بحضورنا ألن بعض األسئلة آانت، حسب المعنيين غامضة أو 
  .، التي حسب رأيهم، ال تعنيهمغير هامة، ولهذا الغرض لم يجيبوا عن األسئلة



بخصوص المشاريع التي تولتها الجهات العمومية التابعة للدولة، وزيادة عن دراسة التوثيق التي 
وضع في تناولنا، لقد أجرينا محادثات مع مسؤولين على مستوى وزارات التربية والتكوين 

  .المهني و التعليم العالي وآذا المؤسسات المختصة في محو األمية

  .فالمنشورات اإلحصائية التي تصدرها وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي آانت جد مفيدة

وبالتالي، بما أن أهم المعلومات من حوز هياآل الدولة، قمنا بتحقيق لدى مختلف الوزارات 
  :التالية

   وزارة التربية الوطنية  و مختلف درجات التعليم،- 
   وزارة التعليم العالي- 
  جامعات  ال- 
   التكوين المتواصل- 
   وزارة التكوين المهني- 
   وزارة الداخلية - 

فيما يخص المشاريع المسيرة من طرف الجمعيات والتنظيمات، فإننا أجرينا التحقيق ومأل 
 .االستمارات على شكل مقابالت

 

  األشخاص المشارآين في االستجواب
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  4  وزارة الداخلية
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مصالح الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة 
  باألسرة وقضايا المرأة

4  
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  2  آريطاس

  73.......................................المجموع 



  المشاريـع. 4

بخصوص اختيار المشاريع، تجدر اإلشارة إلى ان عددا ضئيال من الجمعيات النسوية ينشط وفق 
والسبب في ذلك هو بدون شك صَغر . مشاريع حيث ترتكز أغلب الجمعيات على أهداف فقط

  .سن دات الجمعيات

م العالي والبحث العلمي، أما بالنسبة للمشاريع الواردة من مراآز البحث التابعة لـوزارة التعلي
  .فترتكز على المحاور التي تهم تطوير البالد بصفة عامة وال تخص المرأة بداتها

 المجموعة األروربية – اليونيساف –اليونسكو (في العشرية األخيرة، قدمت منظمات دولية  
  . مساعدتها في تقوّيم هذه المشاريع)  ومؤسسات أروبية أخرى

أن النظام التربوي "والقاضي بـ " ظام التربوي واالهتمام االستثنائي للدولةالن"انطالقا من مبدأ 
المادة " (الوطني من اختصاص الدولة، وال يسمح بأي مبادرة فردية أو جماعية خارج هدا اإلطار 

إن مشروع التربية الوطنية ).  المتضمنة تنظيم النظام التربوي والتكويني35- 76 من األمرية 10
وع، الدي تدعمه المجموعة األوروبية ويديره الدآتور يوسف جباري، وهو ناتج عن يعد أهم مشر

 علما أنه يتعرض الى النساء و الرجال على حد MEDA IIاتفاقية بين االتحاد األوروبي والجزائر 
  )انظر الجدول. (سوى

 بالتعاون مع  )تكوين خاص بالنساء(هناك مشاريع أخرى يتبناها االتحاد العام للعمال الجزائريين 
 الى جانب  Fondation Friedrich Eberالطرف األلماني من خالل مؤسسة فريديرش إبرت 

والتي تهدف إلى إدماج النساء في ) المحاضرة العالمية للنقابات الحرة (CISELمشروع آخر 
  ). سنوات3التحسيس والتكوين على مدى (النقابات 

  . الرجال والنساء دون تمييز ال يعني هدا التكوين فئة معينة، بل  يضم

غالبية المشريع تمول من طرف االتحاد األوروبي وال يقدم مسؤولوها األرقام المتعلقة  بتمويل 
  .المشاريع

 مراآز شبه تكوينة 05هناك هيئات أخرى آالمرآز الوطني لمحو األمية الدي تولى مشروع فتح 
تم تسجيل . ة مع جمعيات أخرى بمساعدة اليونيسيف وبالشراآ2004للنساء في نوفمبر 

يتواجد . 1995 شخص من دروس محو األمية حتى عام 30.000 متعلم و استفاد 143.000
  . والية48 في CNAالمرآز الوطني لمحو األمية 

بعضها، . ، و تمثل في غالبيتها جمعيات ذات طابع اجتماع621يقدر عدد الجمعيات النسوية بـ 
  .  األهمية و هي حاضرة في عّدة والياتتلعب دورا بالغ" اقرأ"آجمعية 

، و له عدة خاليا "اقرأ"يهتم االتحاد الوطني للنساء الجزائريات آدالك بمحو األمية بالتعاون مع 
و يالحظ أن .  والية هياآال تكوينية40تملك . جوارية تسهل الدخول إلى مراآز محو األمية

تساهم فيها المتقاعدات آمتطوعات  في المناضالت هن اللواتي يقمن بعملية التكوين التي 
  .عملية محو أمية لصالح النساء و الفتايات ويقمن بتعليم اللغة األنجليزية

اد يملك مراآز ) رياض األطفال(يهتم االتحاد الوطني للنساء الجزائريات آذلك بدور تربية األطفال 
  .هامة في واليات تلمسان، الوادي، بسكرة، باتنة، وهران

  .تحاد لعوائق عّدة على الصعيد المالي، آما يعاني من نقص  في المقراتيتعرض اال

هناك جمعية أخرى هي جمعية اإلرشاد واإلصالح تهتم بالنساء والفتيات في المجال التربوي، 
و توجد الكثير من الجمعيات التي تسير على .بهدف محو األمية ألجل التمكن من قراءة القرآن

  .اء البالدهذا المنوال عبر آل أرج

 الدي تديره   CIDDEFنشير آذلك إلى مرآز اإلعالم والتوثيق حول حقوق الطفل والمرأة 
المحامية السيدة آيت زاي نادية، والمرآز يمثل رصيدا وثائقيا ثالثي الّلغات ذي صلة بالمرأة في 

  . المجتمعآما يهتم المرآز بالطفل وحقوقه في. شتى ميادين الحياة  العمومية منها أو الخاصة



  التمويل والتقويم. 5 

لقد سبق و أن أشرنا إلى هذه النقطة، إذ من الصعب معرفة حجم التمويل حيث تأخذ الدولة  
أما بالنسبة لتقويم المشاريع فنادرا ما يتم ذلك ماعدا الحالة التي تكون . على عاتقها التكوين

  .فيها الهيئات الدولية طرفا في تمويل المشاريع 

 مساعدتها على تقويم أحد CNEAPطلبت من مرآز البحث " اقرأ"شارة  الى أن جمعية تجدر اإل
  .مشاريعها

بخصوص المشاريع التي تولتها الجهات التابعة للدولة، وزيادة عن دراسة التوثيق الذي ُوضع في 
تناولنا، أجرينا محادثات مع مسؤولين على مستوى وزارتي التربية والتكوين المهني وآذا 

  . سسات المختصة في محو األميةالمؤ

 *(MEDA)مشاريع 

التكوين المهني  يتعلق األمر بشراآة أورو متوسطية يقصد بها دعم عملية إعادة تأهيل منظومة
  هذه الشراآة التتطرق إلى القطاعات األخرى.و إصالح  قطاع التربية

  .نيمليون أورو لصالح قطاع التكوين المه)  60( خصص غالف مالي قدره ستون- 

حقل  ماليين أورو لدعم المنظمات الجزائرية العاملة في) 5( خصص غالف مالي قدره خمسة - 
   .التنمية

لنيل  التحضير: مليون أورو) 8(ثمانية : التعاون لصالح قطاع التعليم العالي: TEMPUS مشروع - 
  .شهادة الدآتوراه

 ).ع و االستبيانأنظر المشرو(مليون أورو ) 17(سبعة عشر : إصالح قطاع التربية

  

  )42010المشروع ( CUMEعن طريق الشراآة مع المؤسسة اإلسبانية " إقرا"مشروع 

يتعلق األمر بدراسة يقوم بها مرآز محو األمية و التكوين و إدماج نساء قرية حطاطبة قرب الجزائر 
 الضمائر و ويعني تقويم التغيرات التي طرأت على. العاصمة والتي تضررت من العمليات االرهابية

  .على الحياة اليومية لدى عدد معين من شرائح المجتمع

سنوات بالتعريف بالجمعية و بمرآز محو ) 5(سمحت حماالت تحسيسية استغرقت  خمسة
  .األمية وإدماج المرأة و الفتاة والتصدي لمحاوالت عرقلة فتح المرآز

للسكان والتطور إلى أفضى تحقيق أجري بمساعدة المرآز الوطني للدراسات والتحاليل 
 من األشخاص المعنيين بأن محو األمية لدى المرأة % 58،95يعتبر . مؤشرات تدل على العصرنة

  .أمرا بالغ األهمية يسهم في تفتح اإلنسان

يقصد عدد معتبر من األشخاص المسنين المرآز حيث يتعلمون به قراءة القرآن الكريم و مأل 
  .الصكوك البريدية

  :بعض المشاآلغير أنه يالحظ 
  . عدم تخصيص محالت من طرف المجالس الشعبية البلدية- 
  . ضعف عالوة المكونين- 

  

  

 

                                                 
 . اجلزائر –  املصدر اللجنة األوروبية*



 MEDA (II(مشروع 
  :التربية الوطنية

" التربية- "IIميدا "ويعني المنظومة التربوية برمتها دون تمييز على أساس الجنس وهو مشروع 
بالتعاون مع اإلتحاد األوروبي، ) تبيانأنظر مراجعه في اإلس(الذي يديره األستاذ يوسف جباري 

  .واليات) 10(يتعلق هذا المشروع بعشرة . سنوات) 05(علما أن مدة إنجازه خمسة 

 %10 من التمويل ويضاف لها %90 مليون دوالر مما يشكل 20يتمثل دعم اإلتحاد األوروبي في 
  .تقدمها وزارة التربية الوطنية

  :MEDAمشروع 
  ارييوسف جب: مدير المشروع

  073.82.40.86 / 063.89.46.04: الهاتف
 youcef-djebari.fr: اإلميل

  وزارة التربية الوطنية: العنوان
  

مدة  طبيعة البرنامج
المشروع

 التقييم األهداف تمويل

اتفاقية االتحاد
  األوروبي الجزائر

MEDA II وزارة– تربية 
  التربية الوطنية

2005-
2010 

   مليون دوالر20
 االتحاد90%

  .األوروبي
 وزارة التربية10%

 الوطنية

 مدير ومديرة،48تكوين 
 مدير ومديرة2200

ثانوية ومتوسطة في
مرحلة( واليات 10

 أولى

االتحاد 
 األروبي

  

  المرآز الوطني لمحو األمية
  بوخليل ياسين: المسؤول
  021.92.10.05/071.64.94.23: الهاتف

  وزار التربية الوطنية: العنوان
مدة امجطبيعة البرن

 المشروع
التقييم األهداف تمويل

برنامج وطني
لمحو األمية

بمعاونة 
 األليسكو

2005-2014   
تعميم محو
األمية رجال
ونساء يتكفل

 آل9000بـ 
 سنة 

  : التمويل
2004 :

دج 65.800.000
صندوق خاص

+بمحو األمية 
تعريفة التكوين
المهني المتواصل
التي يدفعها

المادة(الموظفون 
82 -298/82/299 

المؤرخ في
04/09/1982 .

 اليونيسف

   شخص 3.700.00محو أمية 
   ساعة في األسبوع 17

   ساعة في السنة448
   ساعات المستوى األول3
 ساعات ونصف المستوى6

  الثاني
 ساعات ونصف المستوى7

  الثالث
 مراآز05: مشروع قيد التنفيذ

شبه التكوين للنساء والفتيات 

 

  

  المهني وزارة التكوين 
  
  
  



  آشاد فاطمة: مديرة الدراسات
  021.38.70.09: الهاتف

مدة طبيعة البرنامج
المشروع

 التقييم األهداف تمويل

تربية وتكوين
 النساء

 إلى1995
2003 

تمويل من الدولة
وإعانة من االتحاد

 األوروبي

 امرأة، من1.039.515تكوين 
 امرأة ريفية23.584بينهن 

 وماآثة بالبيت

 التكوينوزارة
المهني، 
 .مفتشين

  

  التعليم العاليوزارة 
  عالب دحو: المسؤول

مدة طبيعة البرنامج
 المشروع

 التقييم األهداف تمويل

مشروع 
–" تومبوس"

 االتحاد الوأروبي

 سنوات4
 عامة

- االتحاد األوروبي 
 الوزارة

تكوين أساتذة
  التعليم العالي

تحضير الدآتوراه
 نساء ورجال

مفريق التعلي
العالي واالتحاد

 األوروبي

  

  UFCجامعة التكوين المتواصل 
  مسؤول المشروع العميد

مدة طبيعة البرنامج
 المشروع

التقييم األهداف تمويل

  التكوين عن بعد االتحاد األوروبي  مشروع قديم

  UGTAاالتحاد العام للعمال الجزائريين 
  :مسؤول المشروع
  070.93.90.33:  السيدة صالحي

  061.56.06.75: يدة زغوادة نجيةالس
INERS :021.38.70.98 / 072.46.90.35 /  021.66.36.58فاآس  

مدة  طبيعة البرنامج
المشروع

 التقييم األهداف تمويل

بمساهمة 
مؤسسة 

فريديريش ابرت
ودعم اللجنة

  .األوروبية
مشروع للتكوين

  النقابي
المشروع الثاني لـ

CISEL 
المحاضرة الدولية

- ت الحرة للنقابا
 تكوين المكونات 

2004-
2007  

½ و 1
انطالقا من

2005 

المرآز الدولي
لتضامن النقابات

  .األمريكية
الميزانية معدة
من طرف

%80المسؤولة 
تمويل أمريكي

 تمويل%20و
  الدولة

دور ومكانة النساء
  العامالت في نقاباتهن 

 أيام3 نشاطات في 4
3/01/04 – 03/04/05

 الشرق،مناطق الوسط،
  الجنوب، الغرب

)03(التحسيس و التكوين 
  .سنوات

 إدماج النساء في النقابة 

مؤسسة 
فريديرش 

 إبرت

المسؤولة السيدة
- زغوادة نجية 
النساء المحرش

 بهن

العمل علىسنة واحدة
الحصول على

 .قانون 

  



  تحليل البينات ونتائج المسح. 6

  قطاع التربية والتعليم العالي  6.1

 مبدأ المساواة بين الجنسين فيما يخص الحقوق والواجبات، في القوانين والتنظيم آّرس 
 ومراجعته في 1989فيفري (المعمول بهما على مستوى الوطن و يضمنه الدستور 

آل المواطنين سواسية أمام القانون وال يمكن أن يتذرع "والذي ينص على أن ) 1996
عرق، او الجنس، أو الرأي أو أي شرط أو ظف آخر، بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو ال

  ".شخصي أو اجتماعي

آما تكرس المساواة بين الجنسين مجموع القوانين التي تحكم مجاالت القانون  
  .المدني، الجنائي، اإلداري أو التجاري

 المتعلق بتنظيم التربية 1976 أفريل 16 المؤرخ في 35- 76وهذا ما رآز عليه األمر رقم  
  :ين الذي نص في بابه األول الخاص بالمبادئ العامة على مايليوالتكو

  تتجاوب تنمية التربية، مع حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، -
  التعليم إجباري لجميع األطفال، -
  التعليم مجاني في جميع المستويات والمؤسسات المدرسية مهما آان نوعها، -
ن والمواطنات الذين يرغبون فيه دون توفر الدولة التربية والتكوين المستمر للمواطني -

  .تميز بين أعمارهم أو جنسهم أو مهنهم

تسهر السلطات العمومية على التطبيق الفعلي لهذه المبادئ وهذا ما أدى بوزير  -
التربية الوطنية الحالي إلى إعادة التذآير بها مهددا األولياء الذين يعترضون على 

  .ًناتمدرس أوالدهم بالعقوبات المقررة قانو

  تعليم الفتيات وظاهرة التسرب المدرسي 6.1.1 

إن التمدرس الكثيف للبنات هو أحد العناصر الملحوظة لتطوير المنظومة التربوية، ولكن هناك 
فوارق جهوية معتبرة وترتفع حسب درجة تمرآز السكان، بينما يساهم التعمير في تقليل 

  .الالمساواة في التمدرس

لكل جزائري الحق في التربية والتكوين، ويكفل " على أن 04في مادتها  35-76تنص األمرية رقم 
  ".هذا الحق بتعميم التعليم األساسي

التعليم إجباري لجميع األطفال من السنة السادسة من " على أن 05وتنص آذلك في مادتها 
  .العمر إلى نهاية السنة السادسة عشرة

يم مجاني في جميع المستويات والمؤسسات  من األمرية فتنص على أن التعل07أما المادة 
  .المدرسية مهما آان نوعها

يالحظ تزايًدا معتبًرا لعدد المتمدرسات في آافة أطوار التعليم األساسي، فنسبة تمدرس البنات 
 و 1999- 1998 السنة الدراسية %87 إلى 1993- 1992 في السنة الدراسية %78انتقلت من 

  .2004-2003 عام 94%

 من المجموع في الطور األول %50 أي حوالي %49,90 نسبة 2004،- 2003ت، سنة تمثل البنا
  .والطور الثاني

  .%49,70تبلغ نسبة المشارآة لنفس السنة إلى ) الطور الثالث(في التعليم المتوسط 

  )2004-2003. (%57بالنسبة للتعليم الثانوي تصل هذه النسبة إلى 

  داول التالية المتعلقة بـآما نتبين ذلك على سبيل المثال في الج

  

 

 



  مكانة الفتيات في التعليم األساسي) :6.1(جدول 

 المعلمات
العام 
 الدراسي

الدورة األولى 
 %والثانية 

الدورة الثالثة 
% 

الدورة األولى 
 والثانية

 الدورة الثالثة

1995-1996 44,00 46,7 46 43 
1996-1997 44,6 46,8 47,20 45 
1997-1998 45,7 46,97 47,18 46,5 
1998-1999 46,65 47,20 48,60 46,80 
1999-2000 46,70 47,65 45,70 47,70 
2000-2001 46,82 48,06 43,65 47,87 
2001-2002 46.98 48,04 44,96 49,60 
2002-2003 48,96 48,39 48,63 51,24 
2003-2004 49,90 49,70 49,70 52 

  )المتمدرسات والمعّلمات(عليم الثانوي توزيع الفتيات في الت) : 6.2(جدول 

العام 
 الدراسي

الجذع المشترك السنة األولى إلى 
 %الثالثة 

 المعلمات

1995-1996 49,05 41,80 
1996-1997 51,17 42,70 
1997-1998 52,20 43,26 
1998-1999 53,60 44,50 
1999-2000 55,70 49,70 
2000-2001 56,15 50,08 
2001-2002 56,24 50,77 
2002-2003 56,73 52,60 
2003-2004 57,01 53,20 

  التسرب المدرسي المبكر     6.1.2

أحيانا يتخلى األطفال عن الدراسة دون أن يصلوا مستوى السنة الخامسة من التمدرس، 
  .هذه السنة التي حددت عالميا آحد أدنى للتعلم وللحماية من األمية

 تتخلين %3,40 من البنات يعدن السنة الدراسية و %7,80في الطور األول والثاني نجد 
  ).2003/2004(تماما عن الدراسة 

  . يتخلين عن الدراسة%5,10 يعدن السنة و %18,05في الطور الثالث نجد 

و ) 2003/2004 (%23,60يرتفع عدد الفتيات في إعادة السنة في التعليم الثانوي 
  ).البكالوريااالخفاق في ( ينتهين من الدراسة 12,80%

  :تتعدد أسباب التسرب المدرسي ونسرد البعض منها

 غياب الحافز نتيجة الموقف السلبي اتجاه التربية التي لم تعد تمثل في أعين األطفال - 
  .النجاح الشخصي واالجتماعي

أدوات مدرسية، مصاريف (  قّلة موارد العائلة التي ال تسمح تحمل نفقات التمدرس - 
 يلعب دورا ترجيحيا في قرار تمدرس الفتاة التي تضحي عائلتها بمستقبلها هذا الذي). عامة

  .المدرسي و ال سيما لما تكون المدرسة بعيدة

و . تمثل سن العاشرة سنة التخلي عن الدراسة و ترتبط بظهور العالمات األولى للمراهقة
  .تكثر ظاهرة التخلي عن الدراسة في المناطق الريفية



  )نسب(ب المدرسي الخاص باإلناث التسر): 6.3(جدول 

 التخلي مجموع اإلعادة
العام 
 الدراسي

الدورة األولى 
 والثانية

الدورة األولى  الدورة الثالثة
 والثانية

 الدورة الثالثة

1995-1996 10,40 17,60 8,40 7,95 
1996-1997 10,80 17,20 7,60 8,03 
1997-1998 10,20 16,90 7,20 8,10 
1998-1999 9,90 15,40 6,50 7,60 
1999-2000 9,64 18,56 6,70 7,60 
2000-2001 8,98 19,51 9,27 8,01 
2001-2002 8,20 17,32 4,52 8,90 
2002-2003 8,01 19,39 4,56 5,35 
2003-2004 7,80 18,05 3,40 5,10 

  توزيع الفتيات في التعليم الثانوي العام والتقني): 6.4(جدول 

العام 
 الدراسي

ع المشترك السنة األولى إلى الجذ
 %الثالثة 

 المعلمات

1995-1996 43,50 15,75 
1996-1997 44,6 16,80 
1997-1998 39,4 14,90 
1998-1999 29,7 13,75 
1999-2000 29,5 13,60 
2000-2001 25,56 12,64 
2001-2002 22,88 12,59 
2002-2003 23,70 12,60 
2003-2004 23,60 12,80 

  2003، منذ )التعليم االبتدائي، المتوسط والثانوي(ء إصالح المنظومة التربوية جا
  :بالتغييرات التالية

   سنوات6 سنوات بدال من 5 على مستوى الطور االبتدائي الدي اصبحت مدته - 

   سنوات3 سنوات بدال من 4الطور المتوسط، مدته  "        "     - 

  : بجذعين مشترآينالتعليم الثانوي "        "     - 
   اآلداب والفلسفة -                
   العلوم والتكنولوجيا-                

  متوزعين 7.612.000 ، يقدر عدد التالميذ بـ 2005/2006بالنسبة للدخول المدرسي 
  . معلم340.000 مؤسسة، و يأطرهم 22.783على

  

  التعليم الخاص  6.1.3

  )وزارة التربية الوطينة(ابة المفتشية األآاديمية  مؤسسة خاصة تحت رق46تّم اعتماد 

  :تقسيم هذه المدارس آما يلي

  . مدارس للتعليم الثانوي– مدارس للتعليم المتوسط –مدارس تحضيرية وابتدائية 

  

 



6.1.4التعليم العالي  

- 2003 في سنة 347.374، وبلغ 2003- 2002  مقارنة مع سنة 6,3ارتفع عدد الطالبات  بـنسبة 
تغلب نسبة الطالبات .  من العدد اإلجمالي للمسجلين في طور التدرج55,8، أي ما يعادل 2004

  :في معظم التخصصات، ممثلة
 73,3،في الّلغات والترجمة   
 73,6، في علوم الطبيعة   
 62,2 ،في العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية   
 61،في العلوم القانونية   
 59,5في العلوم الدقيقة   

  :في العلوم الطبية تتوزع آاآلتي
 58,7،في جراحة األسنان   
 57,8،في الطب   
 58,1في الصيدلة .  

 اد بلغت نسبة 2003-2002تأتي الفتيات في المرتبة األولى من حيث نيل الشهادات، في سنة 
  .56,9الفتيات المتحصالت على الشهادات 

  

  لعاليتطور المتحصالت على شهادات التعليم ا): 6.5(جدول 
مجموع المتخرجين عدد المتخرجات السنة الجامعية  نسبة المتخرجات

1995-1996 18.103 35.671 50.74 
1996-1997 17.161 37.323 45.97 
1997-1998 19.596 39.521 49.58 
1999-2000 29.318 52.804 55.52 
2000-2001 37.195 65.192 57.05 
2001-2002 41.154 72.737 56.6 
2002-2003 44.345 77.972 56.9 

  

   الجزائر–الدليل اإلحصائي لوزارة التعليم العالي : المصدر



نسبة المسجالت في التعليم العالي لما بعد التدرج حسب أفواج ): 6.6(جدول 
  1991التخصص 

 93 / 
94 

94 / 
95 

95/96 96 
/97 

97 
/98  

98 / 
99 

99/2000  
2000/01

01/02 02 / 
03 

03 / 04

لوم ع. م.ج
  دقيقة

     34,8% 31,7% 35,1% 36,0% 34,1 32,8% 

علوم . م.ج
 دقيقة

53,0% 43,8% 50,5% 50,5% 53;1%   72,6% 53,04 49,4% 50,4% 

%55,0 علوم دقيقة 57,9% 54,7% 48,1% 58,3% 57,4% 59,9% 61,1% 51,4% 59,4% 57,4% 
%16.9 علوم تطبيقية 27,4% 28,8% 24,2% 24,2% 26,0% 30,0% 31,4% 30,3% 29,2% 29,2% 

%18.0 م تكنولوجيا.ج 23,2% 23,1% 26,8% 27,2%   29,6% 32,0% 33,4% 31,5% 
%6;30 تكنولوجيا 27,9% 30,1% 26,7% 16,4% 30,3% 29,9% 35,6% 32,9% 33,0% 33,4% 

%3;49 طب 50,7% 50,1% 50,3% 54,2% 51,7% 53,2% 55%9 57,0% 58,1% 57,8% 
جراحة األسنان 61,7% 61,4% 59,7% 63,4% 62,7% 61,5% 63,6% 60,5% 58,1% 59,9% 54% 

%58,2 صيدلة 60,0% 55,1% 38,2% 51,0% 51,2% 51,8% 51,4% 56,2% 58,6% 58,1 
%37,6 علوم بيطرية 39,7% 34,*7% 38,2% 35,7% 41,0% 71,7% 37,7% 43,4% 42,4% 42,0% 

م علوم .ج
 طبيعية

70,9% 57,7% 57,5% 65,2% 60,1%   69,2% 72,8% 72,7% 72,6% 

م علوم .ج
 طبيعية والحياة

     55,2% 55,7% 51,1    

م علم .ج
 الطبيعة

62,3% 65,3% 68,7% 59,9% 50,4% 68,8% 68,9% 46,9% 72,3% 70,9% 74,7% 

م علوم .ج
 األرض

     42,9% 39,1% 36,9% 41,2% 37,6% 38,1% 

%45,1 علوم األرض 44,2% 44,4% 43,7% 43,6% 48,6% 46,7% 46,1% 45,2% 46,2% 47,5% 
%39,1 علم اقتصادية 39,1% 39,1% 43,5% 32,1% 48,1% 49,0% 50,3% 49,4% 51,2% 51,5% 
%47,9 علوم قانونية 47,3% 49,9% 54,2ù 52,6% 56,0% 57,6% 58,3% 61,0% 61,9% 61,0% 

علوم سياسية 
 االتصال  وعلوم

44,6% 47,8% 55,7% 48,2% 53,6% 49,2% 54,1% 59,9% 58,8% 59,5% 59,5% 

علوم اجتماعية 55,5% 53,2% 58,1% 59,2% 56,5% 60,7% 59,4% 61,1% 61,8% 62,5% 65,2% 
%69,1 لغات وآداب 66,3% 71,7% 74,7% 78,9% 56,6% 78,7% 79,2% 80,5% 82,9% 82,7% 
%72,1 لغات أجنبية 70,3% 71,3% 73,2% 68,9% 75,3% 74,8% 70,7% 52,5% 74,3% 73,3% 
%42,5 المجموع 43,0% 45,2% 45,7% 43,1% 50,6% 51,1% 52,6% 54,0% 55,4% 55,8% 

تعداد المسجالت الخاصة في تخصص الفالحة اقتطع من فرع التكنولوجيا وأدرد في فرع علوم 
  1990/1991األرض بتداءا من عام 

  

  

  ة الجامعييننسبة النساء في مجموع األساتذ): 6.7(جدول 
2003 -2004 2002 -2003 2001 -2002 2000 -2001 1999 -2000 السنة 

 الجامعية
 األساتذة 1,1 1,3 1 0,94 1,1
أساتذة  1,4 1,3 1,5 1,74 1,6

 محاضرين
مكلفات  8,1 9,3 11 12 11,4

 بالدروس
أساتذة  13,2 12,3 12 14,6 16,9

 مساعدين
  مساعدات 3 3 1,6 1,28 1,00



  لتكوين والتعليم المهنيينقطاع ا 6.2

يهدف التكوين المهني الى ضمان آفاءة مهنية ألجل شغل منصب عمل مأجور أو مستقل 
  .لتحسين مستوى التأهيل المهني

  غايات التكوين  6.2.1 

  .تقييم المصادر البشرية من أجل االستجابة الحتياجات االقتصاد من اليد العاملة المؤهلة - 

والثقافية لألفراد والمجتمع، وذلك بضمان تساوي الفرص للمهارات العليا  الترقية االجتماعية - 
  لكل من له اإلرادة والقدرة على التأقلم

 ترقية الفئات الخاصة من المجتمع، من بينها النساء و الفتيات، بغية إدراجهم في الحياة - 
  .المهنية

     أنماط التكوين6.2.2 

، على شكل تكوين ابتدائي أو مستمر، عن )5ى  إل1(ينقسم التكوين إلى خمس مستويات 
  :طريق أنماط مختلفة

والذي يتم في الهيئات والفروع المتعاقدة، هذا النمط يضم الدروس :  التكوين اإلقامي
المسائية الموجهة للعمال والبطالين الراغبين في تطوير مؤهالتهم، وما قبل التكوين الموجه 

والمنظمات، استجابة لطلباتهم، آخذين بعين االعتبار تطوير للشباب الذين لم يتصلوا بالهيئات 
 شهر، 12 إلى 6مستوى تأهيل األشخاص، في نهاية فترة ما قبل التكوين، التي تستمر من 

  .يوجهوا نحو التكوين ف مختلف االختصاصات

 يجري بالتداول بين مؤسسات التكوين والشرآات والمنظمات :التكوين عن طريق التمهين
  .ية والخاصةالعموم

   يتم تحت إشراف المرآز الوطني للتعليم عن بعد:التكوين عن بعد

   التخصصات والشعب المهنية6.2.3 

 تخصص مسجلة على مستوى مدونة 369 شعبة، ينقسم إلى 22تبلغ الشعب المهنية 
التخصصات والشعب المهنية التي يحتوي عليها القطاع، وهو عدد قابل للتطوير وفق االحتيجات 

  .االقتصادي والتطور التكنولوجي- لمعبر عنها من طرف المحيط االجتماعيا

   شبكة المؤسسات6.2.4 

يمتلك قطاع التكوين والتعليم المهنيين شبكة واسعة من مؤسسات وهياآل للتكوين والتعليم 
المهنيينن موزعة على آامل التراب الوطني، يحتوي على مراآز تكوين مهني وتمهين، معاهد 

  :تخصصة في التكوين المهني، مؤسسات للهندسة البيداعوجية وهيئات الدعموطنية م

 تشكل مراآز التكوين المهني والتمهين الشبكة :مراآز التكوين المهني والتمهين •
 والية، تتمتع هذه المراآز 48القاعدية لمنظومة التكوين والتعليم المهنيين، تتواجد عبر 

لمستوى األول إلى الخامس، تحوز على بالطابع المحلي وتضمن تكوينات على ا
  .ملحقات وفروع منتدبة موجهة لتقريب عروض التكوين من الطلب، خاصة االجتماعي

 ذات طابع وطني، توجد :المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهين •
المعاهد المتخصصة للتكوين المهين عبر غالبية الواليات، وتحوز أيضا على ملحقات 

  .ةوفروع منتدب

، وآذا تنظيم وتحويل )5 و4مستوى (تتكفل بالخصوص بضمان تكوين التقنيين الساميين 
التخصص لفائدة العمال العاملين بمختلف قطاعات النشاط االقتصادي، وتقديم آل أشكال 
المساعدة التقنية والبيداغوجية للهيئات والمؤسسات عند الطلب، بهدف رفع مستوى التأهيل 

  .للمستخدمين

  



  :ات الهندسة البيداغوجيةمؤسس •

 متخصص في التكوين البيداغوجي لإلطارات :المعهد الوطني للتكوين المهني - 
  .العالية واألساتذة المتخصصين

 متخصصة في تكوين ورسكلة األساتذة على المستوى :معاهد التكوين المهني - 
: تة وهي متواجدة بـالبيداغوجي والتقني إعداد البرامج البيداغوجية، هذه المعاهد عددها س

  .عنابة، سطيف، الجزائر، المديةن سيدي بلعباس، وورقلة

  : هيئات الدعم •

  : مرآز الدراسات والبحث حول المهن والتأهيالت-

يتكفل بإنجاز دراسات حول التأهيالت وتطورها، وشروط اآتسابها عن طرق مختلف أنماط 
 التكوين المهين والقيام بأي دراسة التكوين ونتائجها، تسيير منظومة مالحظة حاملي شهادات

  . تهم القطاع

  : الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل-
يسير الموارد الممنوحة له ويصادق على البرامج المقترحة له، ويحدد الشروط والكيفيات 

  .همالتسيير البرامج المقبولة، آما يمول التكوين المتواصل والتمهين، وذلك إلعطاء دفع ل

   المعهد الوطني لتنمية وترقية التكوين المستمر-
يقدم خدمة بيداغوجية للمؤسسات، بغية تطوير التكوين المتواصل وخلق عالقات مع 
مختلف المؤسساتن الهياآل والمستخدمين المعنيين، آما يهتم بتحسين مستوى المكونين 

  .ورسكلتهم

  ).ين عن بعد عن طريق المراسلةالتكو (: المرآز الوطني للتعليم المهني عن بعد-

 مهمتها : المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية للتكوين المهني-
  .األساسية تدعيم مؤساسات التكوين بالتجهيزات التقنية والبيداغوجية مع توفير الصيانة

    مّدة التكوين والشهادات الممنوحة6.2.5

 30 إلى 12نمط التكوين وتتراوح من تختلف حسب االختصاصات و: مدة التكوين •
  . أشهر إضافية06شهرا، مّدة التكوين بالنسبة للتمهين تمتد إلى 

 يتوج التكوين في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين :شهادات التكوين •
  :بشهادت الدولة التالية

   شهادة تكوين مهني متخصص؛- 
   شهادة آفاءة مهنية؛- 
   شهادة إتقان مهني؛- 
  أهلية تقني؛ شهادة - 
   شهادة أهلية تقني سامي- 

  :تنظم امتحانات مهنية سنوية لفائدة المترشحين األحرار وهي
  ؛)بنك، تأمين، محاسبة: ( شهادة إتقان مهني- 
 - C.M.T.C :محاسبة؛  
   شهاد اقتصاد وحقوق؛- 
 - BP) بنك وتأمين(  

   االتفاقات والمشاروات ما بين القطاعات6.2.6
  : الشغل وتسهيل إدماج حاملي الشهادات، أنشئت مجموعة من الهيئاتبغية ربط القطاع بعالم

 المجلس الوطني االستشاري للتكوين المهني :على المستوى الوطني •
)CNFCP ( وهي هيئة استشارة وتنسيق تحت إشراف وزير التكوين المهني

  .وتجمع ممثلي آل الفاعلين والشرآاء للتكوين المهني



ية تتوفر على لجنة والئية للتكوين المهني يرأسها والي  آل وال:على المستوى المحلي •
الوالية، مهمتها تطوير خريطة التكوين المهني ومسايرته مع السياسة الوطنية للتكوين 

  .والمشاريع التنموية واالقتصادية المحلية

خلق فضاء تنسيقي مع القطاع : على مستوى هندسة الشبكات البيداغوجية •
، تتكون هذه اللجان من جان بيداعوجية وطنية للفروع والتخصصاتاالقتصادي وذلك بوضع ل

مكونين ومهنيين، مهمتها تحليل التطور االقتصادي والمهني وصياغة اآلراء واالقتراحات حول 
وضعية وتطلعات التكوين المهني، وفي األخير إعالن النتائج إلنشاء أو تجديد أو إلغاء التخصص 

  .بالنظر لواقع العمل والتأهيل

ومن جهة أخرى، البد من اإلشارة إلى األنشطة األساسية التي وضعت في إطار سيرورة 
  :القطاع والتي تسجل التطلع إلى تطوير نظامه ووسائله

 إدخال اإلعالم اآللي في التسيير، وذلك لربح الوقت وتحقيق الفعالية والمصداقية للمعلومات - 
الموارد البشرية، المالية، التراثية، (التسيير والمعطيات التي لها عالقة مع مختلف مجاالت 

  ...).التجهيزات، المتربصين

 إدخال اإلعالم اآللي في نظام توجيه الشباب نحو تكوين مهني بغية التحكم الفعلي في - 
  .معايير ومن ثمة االختيار األنجع بالنسبة لمؤهالت وميول المترشحين للتكوين المهني

 وآذا وصل آل مصالح اإلدارة Intranetواالتصال، تسمى شبكة  وضع شبكة داخلية لإلعالم - 
المرآزية بشبكة االنترنات، باإلضافة إلى المصالح الالممرآزة ومؤسسات التكوين المهنيين 

وضع نهج جديد للتعليم المهني يؤدي إلى البكالوريا المهنية، هذا النهج يهدف إلى . للقطاع
ابعه األآثر من األساسي، النبيل، الذي يضمن للمتمدرس إعادة االعتبار للتكوين المهني في ط

 4آفاءات وتأهيالت تجعل منه قادرا على ممارسة مهنة، تدوم مدة التمدرس بالتلعيم المهني 
  .سنوات مقسمة إلى دورتين تتشكل آل دورة واحدة من سنتين

  . للتعليم المهنيprobatoire يتم الحصول في نهاية الدورة على شهادة - 

  في نهاية الدورة الثانية بكالوريا التعليم المهني و- 

أساسي ومقبولين في ) 9( هذا التمدرس مفتوح للتالميذ الحاصلين على مستوى التاسع - 
  .األولى ثانوي، وآذا الحائزين على شهادة الكفاءة المهنية

   تكوين المهارات الحياتية للمرأة6.3

عدد البنات التي تابعت تكوينا مهنيا تمثل في في مجال التكوين المهين والعليم المهنيين، 
  .2004 إلى 1995 بنتا وهذا منذ سنة 1.205.748

  :لتدعيم نشاطه اتجاه المرأة أتخذ قطاع التكوين بعض المقاييس من بينها

    تطوير التكوين لفائدة الفتاة الشابة في الوسط الريفي6.3.1

  ).علق بفتح فروع منتدبة في الوسط الريفي، المت1998 أفريل 14 المؤرخ في 15المنشور رقم (

هذه العملية التي تستهدف أساسا التكفل بالفتاة الشابة في الوسط الريفي تسعى إلى 
رقيها وإدماجها اجتماعيا واقتصاديا عن طريق تنظيم فروع منتدبة في الوسط الريفي، فهذه 

 الشابة تساهم في رفع التكوينات التي تقرب الوسط التكوين إلى الوسط اإلقامي للفتاة
  .ضغوطات التنقالت وآذا المشاآل المالية

الفروع المنتدبة ترتكز على استغالل آل المنشآت المحلية لتنظيم تكوينات لفائدة الفئات 
  .المحلية خاصة النساء والفتاة الشابة

تدعيم لهذا الغرض، يرتكز قطاع التكوين المهني على المسؤولين المحليين والجمعيات لتطوير و
  .هذا النمط

 سمح هذا النمط بتكوين 2004 إلى 1998عموما، منذ بداية الفروع المنتدبة أي من سنة 
  . بنتا شابة في الوسط الريفي28.785



  

  التطوير السنوي وحسب نمط التكوين لعدد البنات في التكوين المهني) :6.8(جدول 

  
النسبة  السنة

المئوية لعدد 
ات البن

حسب نمط 
  التكوين

 نمط التكوين

95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004

المجموع

 
111656 89805 93918 98785 84949 77462 82420 66642 60462 53329 التكوين اإلقامي 819428 59,58 

التكوين عن طريق
 التمهين

20211 22925 28533 29500 29645 33119 37177 39484 40601 44577 325782 32,92  

كوين عن طريقالت
 الدروس المسائية

/ / / / / / 7477 8150 7408  23035 22,83  

  31,73 37503 10000 2851 2029 1893 2003 2117 3025 3071 8091 2423 التكوين عن بعد
76.401 المجموع اإلجمالي 85.068 97.068 113923 109224 121093 146510 149643 140237 166233 1205748 46,66  

ة المئوية لعددالنسب
البنات حسب العدد

  اإلجمالي

31,37  33,98  38,23  42,79  40,50  39,89  43,93  44,16  43,35  39’44  46,66    
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   التكوين لفائدة الشباب بدون مستوى6.3.2

هذا النمط من التكوين يستهدف أساسا الشباب وخاصة الفتاة الشابة التي ترآت المدرسة 
  .رص التعليممبكرا أو التي لم يتحصل على ف

 هي 2000سنة . هذا النمط يساهم في اتباع تكوين مهني بعد مزاولة فترة ما قبل التكوين
تاريخ وضع هذا النمط التكويني لفائدة الشباب الغير متحصل على مستوى دراسة، حتى نهاية 

  .  فتاة شابة قد تكونت في هذا اإلطار40.000 نجد أآثر من 2004سنة  

  طريق التمهين لفائدة بعض فئات النساء المحرومة التكوين عن 6.3.3 

يعتبر التكوين المهني عن طريق التمهين نموذجا منظما بالتناوب بين المؤسسة االقتصادية 
  . من برنامج التكوين يجري في المؤسسة%80ومؤسسة التكوين أين 

 هن في اتخذت إجراءات خاصة لمتابعة تكوين عن طريق التمهين بالنسبة للنساء اللواتي
  .وضعية صعبة

 سنة للنساء والفتاة الشابة 30 إلى 25هذا القياس يهدف إلى تمديد السن األقصى من 
 1981 جوان 27 لـ 07-81 من القانون 12المادة (الراغبات في اتباع تكوين عن طريق التمهين 

  ).المعدل والمتمم

  .مة والفئات في خطر معنوييتعلق األمر بالنساء المطلقات، األرامل، اليتيمات، ربيبات األ

   تطوير التكوين عن بعد6.3.4 

يتمثل هذا النمط في إرسال الدروس لطالب التكوين إلى منزله مع تنظيم تجمعات بيداغوجية 
  .أسبوعية في مؤسسات التكوين المهني فيما يخص التكوين التطبيقي

  .2004سنة  إلى 1995 فتاة قد تكّونت منذ سنة 37.503في إطار هذا النمط نجد 

  :تكوين الفئات الخاصة

في إطار سياستها للمحاربة ضد الحرمان االجتماعي خصص برنامج موجه لفائدة الفئات الخاصة 
  .إلعطائهم فرصة إدماج مهني واجتماعي

  . يمثل النصف من العدد اإلجمالي2004 إلى سنة 1999عدد الفتيات الشابة المكونة من 
   بنتا3781 :المعوقون حرآيا - 
  . بنتا1111 :الشابات أو النساء في وسط السجون - 
  . بنتا717 :الشابات في خطر معنوي - 

  :تطوير التكوين لفائدة المرأة الماآثة في البيت

في إطار توسيع التكوين لفائدة الشباب، استهدفت وزارة التكوين المهني والتعليم المهني 
  .ني أال هي المرأة الماآثة بالبيتالفئات التي إلى حد اآلن لم تكن معنية بأي نمط تكوي

هذا القياس موجه أساسا للمرأة الماآثة بالبيت والهدف منه أن يسمح لها التحصل على تأهيل 
مهني واآتساب مهارة تمكنها من الحصول على عمل إنتاجي والمساهمة في التطوير 

  .االقتصادي الوطني

 ماي 04 المؤرخ في 01زاري رقم  بمنشور و2004هذا البرنامج وضع قيد العمل في فيفري 
2004.  

  ففي هذا الصدد وفرت العديد من التخصصات في الدروس المسائية

   دعم وشراآة مع التنظيمات والجمعيات الناشطة في مجال تكوين النساء6.3.5

التي تعمل في ) الهالل األحمر(ومنظمة ) اقرأ(قد تّم إبرام اتفاقيات شراآة مع بعض الجمعيات 
  .كوين المهني قصد مساعدتهم لتفعيل نشاطاتهم لفائدة المرأةمجال الت

  :تطوير اإلعالم والتحسيس لفائدة الشباب والبنات الشابات
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  :فيما يخص اإلعالم، قام قطاع التكوين والتعليم المهنيين بتدعيم هذا النمط بفضل

  .مكاتب االستقبال والتوجيه واإلعالم مجهزة بوسائل إعالمية

  .التكوين في موقع األنترناتوضع دليل عروض 

تطوير اإلعالم الجواري عن طريق توزيع الملصقات اإلشهارية، المطويات، إعالنات تمهيدية، 
  ....أسطوانة األرقام

  .إدماج لوحة إعانات إشهارية المتعلقة بالدخول المهني في اليوميات الوطنية والمحلية

  ابة  تطوير التكوين المستمر لفائدة الفتاة الش6.3.6

لقد أعطيت أهمية خاصة لرفع مستوى أين وضعت جسور منظمة في التكوين اإلقامي أو 
  .التكوين عن طريق الدروس المسائية

لذا من الممكن المرور من شهادة الكفاءة المهنية إلى شهادة التحكم المهني أو من شهادة 
ادة تقني ومن تقني التحكم المهني إلى الكفاءة المهنية أو آذلك من آفاءة مهنية إلى شه
  .إلى تقني سامي، هذا الشكل يسمح بتكريس مبدأ التكوين مدى الحياة

 المتضمن تنظيم 1999 أفريل 11 لـ 99/77هذا النمط يعنى آال الجنسين وهو محدد بالمنشور 
  .وتصديق التكوينات واالمتحانات المهنية

   اآلفــاق6.3.7 

 واإلصالح وعصرنة القطاع للتأقلم مع التطور  االنطالق:قطاع التكوين والتعليم المهنيين
السياسي واالقتصادي للبالد، وذلك عن طريق التجنيد واالستغالل المناسب للوسائل الماديةن 

  :البشرية والمالية العامة وطرق العصرنة التي تتبع الخطوات الكبيرة التالية

قانون (ة تحديث النصوص التنظيمية والقوانين الموجودة وإنشاء نصوص جديد •
حول التمهين، قانون حول التوجيه والتكوين المستمر، شهادة مؤقتة لتعليم 

  ...).المهنيين، البكالوريا المهنية

التكوين حسب الكفاءات، يعتمد على الطلب وليس على العرض وذلك لتلبية  •
  .حاجيات قطاعات المستعملين والتوجه نحو التكوين المتطلب للعمل

كفاءات، مرتكز على الطلب وليس على العرض، وذلك التكوين حسب معيار ال •
 –تكوين "استجابة لحاجيات القطاعات االقتصادية وفي إطار تحقيق معادة 

  ".تشغيل

  .تقييم، ترقية وتطوير الصناعات التقليدية •

  .إدخال المهن الجديدة وخاصة تلك التي تتعلق بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال •

تحت إطار تطوير التكوين عن بعد، قصد التقرب من إنشاء مرآز تكوين افتراضي،  •
  .المواطنين

إعادة االعتبار للتكوين والتعليم المهنيين، عن طريق إدخال المعلومات حول  •
  .المهن وإمكانية إدماجهما في الحياة المهنية

إنشاء فضاء شراآة مع مختلف العوامل االقتصادية واالجتماعية، وذلك بتوفير  •
إنجاز مدونة وطنية لالختصاصات والفروع المهنية مجلس شراآة مهمته 

  .وتفضيل إدخال المكونين والمتربصين في الميدان المهني

إنشاء مرصد للتكوين المهني، مهمته تتمثل في ارتقاب الميوالت الكبيرة لعالم  •
  .الشغل والتنظيم والتنسيق لتوفير المعلومات الالزمة ألخذ القرارات الناجعة

هيئات المسيرة، وذلك بإنشاء آل سنة ملتقى وطني وأربعة تطوير وتدعيم ال •
  .ملتقيات جهوية حول التكوين والتعليم المهنيين
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تأقلم وتدعيم التكوين المستمر، خاصة بوضع أنظمة متجانسة مع التكوين،  •
  .ومطابقة النتائج المهنية وتقييم المهارات والشهادات للتكوين المستمر

  . المهني الذي يهدف إلى البكالوريا المهنيةتقييم باستمرار سير التعليم •

 متربص على األقل في مختلف 1000000، 2004وضع خالل السنة التكوينية  •
  .أنماط التكوين حسب االمكانيات المتوفرة وإنشاء نظام الجسور

  .تكييف التنظيم والهندسة البيداغوجية •

  . والشغلتحديث البرامج ومحتويات الكوين، وذلك برعاية التطور المهني •

   عصرنة األجهزة التقنية والبيداغوجية  •

إدخال النشاطات الثقافية والرياضية في مختلف هيئات التكوين والتعليم  •
  .المهنيين

  .تقييم الموارد البشرية، وذلك بتطوير معرفتهم وتقنياتهم البيداغوجية •

   محو أمية اإلناث ومحو األمية الوظيفية للمرأة6.4

قاللها، التعليم للجميع بين أولوياتها، ونظمت نشاطات مكثفة لمحو سجلت الجزائر فور است
 1963، وفي عام 1962األمية عامة، لوحظ مبادرات عفوية هنا وهناك ابتداًء من مطلع صيف 

انطلقت حملة وطنية واسعة لمحو األمية عبر آامل التراب الوطني شارك فيها تقريبا آل 
طوعين عبر مختلف القطاعات بحماس مرح مّيز فترات ما معلمي التعليم االبتدائي وموظفين مت

  .والذي نتح عنه أول آتيب لمحو األمية" أتحرر-محاربة الجهل"بع د الحرب تحت شعار 

 والذي آانت مهمته 1964وفي غمرة هذه الحملة، تّم إنشاء مرآز وطني لمحو األمية سنة 
علمية، لضمان الثقافة لكل مواطن القضاء على األمية في أقل وقت ممكن بطريقة "األساسية 

  ".وتمكينه من المشارآة في التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد

وأدى الشغف الذي ظهر آنذاك عند المتعلمين واألميين إلى السماح إلى عدد هام من 
  .المواطنين بالتخلص من األمية، آما سنبينه فيما بعد

  )PEMA: (البرنامج التجريبي العالمي لمحو األمية

، تنفيذ البرنامج 1964قررت الندوة العامة لليونيسكو المنعقدة في دورتها الثالثة عشر عام 
  .الخماسي التجريبي لمحو األمية

" محو األمية الوظيفي"، تصّور 1965وضع المؤتمر العالمي لوزراء التربية المنعقد بطهران عام 
  ).PEMA(محو األمية والذي تّم تطويره عبر النظام التجريبي العالم ل

اختيرت الجزائر من طرف اليونيسكو لتنفيذ هذا البرنامج الممّول من قبل برنامج األمم المتحدة 
)PNUD.(  

  . عامل من قطاعي الفالحة والصناعة100.000والهدف منه محو األمية لفائدة 

    هيكل السكان األميين6.4.1             

  تصنيف السكان األميين حسب الجنس): 6.9(جدول 

 نسبة األمية عدد األميين  سنوات فأآثر10السكان 
 23,11 2.599.388 11.249.968 الرجال

 40,33 4.475.439 11.096.731 النساء

 31,66 7.074.827 22346.699 المجموع
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نسبة األمية حسب الجنس

23,11

40,33

إناث
ذآور

  
  تصنيف السكان األميين حسب الجنس): 6.10(جدول 

نسبة األمية بالنسبة إلى  ينعدد األمي الجنس
  أمي7.074.827

 36,75 2.599.388 ذآور
 63,25 4.475.439 إناث

توزيع األميين حسب الجنس

63,25

36,75
إناث
ذآور

  
  .يمثل األميون حوالي ثلث السكان المقيمين

 مع %63,25يمثل عدد النساء األميات ضعف عدد الرجال وتوزيعهم بالنسب المئوية يرتفع إلى 
  .قريبا بين تعداد الرجال وتعداد النساءأنه على مستوى السكان المقيمين، نالحظ مساواة ت

  :ويتحقق هذا التوجه بالنظر للسنوات السابقة آالتالي

  1998 إلى 1966تطور األمية في الجزائر من ): 6.11(جدول

األميين المتراوح أعمارهم 
 سنوات وأآثر 10من 

 بالتقريب

 سنوات 10األمية نسبة 
 وأآثر

السكان  السنوات
المتراوح 
 10أعمارهم من 

سنوا ت وأآثر 
 )مليون(

المجموع نساء رجال المجموع نساء رجال

1966 8 000 
2521 

000 
3420  

000 
5941 

60,3 85,4 74,6 

1977 10,2 000 
2514 

000 
3700 

000 
6214 

48,2 74,3 59,9 

1987 15,5 000 
2400 

000 
4364 

000 
6714 

31,8 56,6 43,6 

1998 20,2 000 
2600 

000 
7075 

000 
7075 

23,1 40,3 31,6 

 نقطة 43 بصفة معتبرة، بربح 1966عموما حسب هذه القيم، تراجعت األمية منذ إحصائيات 
  . نقطة لكل عشرية14,3خالل ثالث عشريات بمعدل 
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 نقطة للنساء ونسبة 15 نقطة للرجال و12,4يقدر الربح حسب النقاط و حسب الجنس، بـ 
  .األمية عند النساء تبقى األآثر ارتفاعا

المقابل، فبالنسبة للقيم المطلقة تبّين األرقام اإلجمالية لكل إحصاء أن األمية أحرزت تقدما، ب
فالمقارنة بين الرجال والسناء تظهر أّن ارتفاع عدد النساء األميات لم يتوقف من إحصاء آلخر 

 1998 بينما عدد الرجال األميين توازن على األقل خالل ثالث عشريات، بينما يسّجل إحصاء عام
  .1998 بالمقارنة مع إحصاء عام 200.000سجل ارتفاع عدد األميين بـ 

  :، تكون بنية السكان األميين حسب شرائح العمر آاآلتي1998حسب معطيات إحصاء عام 

  بنية السكان األميين حسب شرائح السن): 6.12(جدول 

شرائح 
 السن

السكان 
المقيمين 

عدد األميين النسبة 
المئوية 
 لألمية

لنسبة المئوية بالمقارنة مع ا
 العدد اإلجمالي لألميين 

10 -19 
 سنة

000 726 000 726 9,98 10,27

20 -59 
 سنة

000 133013 000 677 4 33,53 65,97

 فما 60
 فوق

000 1945 000 1681 86,38 23,76

22 347 000 المجموع 000 7074 31,66 100%

 لألمية نتيجة مجهودات التمدرس التي تمس  سنة تراجعا ملحوظا19- 10تظهر شريحة العمر 
هذا ال يعني أنه ليس هناك مجال للقلق بل بالعكس، .  من السكان المعنيين%90هنا أآثر من 

  .يجب أن تمنح األولوية لهذه الشريحة من السكان التي أغلبيتها لم تدخل عالم الشغل بعد

ية لألميين تكّون أآبر فوج من الرجال  سنة، التي تجمع ثلثي الكتلة اإلجمال59- 20شريحة العمر 
والنساء أغلبيتهم دخل عالم الشغل، الذي يضم آل المستويات المهنية من العامل الجديد إلى 

يعتبر محو األمية في هذه الشريحة من العمر على مستوى السكان آإحدى . المرشح المتقاعد
  .ضروريات االقتصاد

 مجموع األميين، األشخاص من 1/5لتي تمثل أقل  سنة وأآثر ا60أخيرا، تخص شريحة العمر 
فمحو األمية، الذي له أهداف إنسانية، يساعدهم . العقد الثالث أغلبيةهم دون نشاط مهني

  .على العيش األفضل باقي حياتهم

  

   رصد األمية في الجزائر6.4.2 

  :ما يلي آ1998يمكن دراسة األمية في الجزائر حسب نتائج اإلحصاء الوطني للسكان لسنة 

  نسبة األمية حسب المناطق): 6.13(جدول 
المنطقة  10تعداد السكان من 

 سنوات فما فوق
نسبة األمية حسب تعدد السكان  األميين

  سنوات فما فوق10من 
3.168.328 13.092.556 حضرية 24,2 
3.906.499 9.254.399 ريفية 42,21 

  31,66 7.074.827  22.346.895  مجموع
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  توزيع األمية حسب المناطق)  : 6.14(جدول 

عدد األميين المنطقة
  نسبة األمية حسب تعداد السكان من

  سنوات فما فوق 10
 3.168.328 3.168.328 حضرية
 3.906.499 3.906.499 ريفية

  7.074.827  7.074.827  مجموع

  

  

  

             

توزيع األمية حسب المناطق

44,78

55,22

حضرية
ريفية

   
وارق هامة بين المدن والريف تتجلى من خالل بنية السكان األميين حسب المناطق السكنية ف

نسبة عالية بشكل واضحن وعدد األميين أآبر بقليل في المناطق : آما يبّينه الجدول اآلتي
  الريفية على ما هو عليه في المناطق الحضرية

  بنية السكان األميين حسب المناطق السكني): 6.15(جدول 

المنطقة تعداد السكان من 
 سنوات فما 10

 فوق

 األمية حسب نسبة األميين
 10تعدد السكان من 
 سنوات فما فوق

النسبة المئوية 
بالمقارنة مع العدد 
  اإلجمالي لألميين

3.168.328 13.092.556 حضرية 24,2 44,78  
3.906.499 9.254.399 ريفية 42,21 55,22  

  %100  31,66 7.074.827  22.346.895  مجموع

 في نسبة األمية بين الواليات والتي تتراوح يسلط الجدول مكرر فيما يلي الضوء على الفوارق
، وثمانية %54,04مرات أآثر في والية الجلفة أي ) 3( في الجزائر العاصمة وثالث %18,67بين 

  .والية لها نسبة األمية أعلى من المعدل الوطني) 28(وعشرون 
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  توزيع نسب األمية حسب الوالية و الجنستوزيع نسب األمية حسب الوالية و الجنس) : ) : 6.166.16((جدول جدول 

    %%   النساء النساء%%  الال الرج الرج%%  الواليةالوالية  الرقمالرقم
  المجموعالمجموع

  7755,,3355  4422,,5500  8822,,2211  أدرارأدرار  0101
  7799,,4411  2266,,5511  3322,,3322  الشلفالشلف  0202
  1122..3399  4488,,4455  0022,,3333  األغواطاألغواط  0303
  1166..3333  2277,,4422  0088,,2244  أم البواقيأم البواقي  0404
  1100..3333  6633,,4433  6666,,2222  باتنةباتنة  0505
  2288..3322  6622,,4444  2277,,2200  بجايةبجاية  0606
  5588..3333  3333,,4433  8877,,2233  بسكرةبسكرة  0707
  9966..2200  2211..2288  8811,,1133  بشاربشار  0808
  1111..2255  3300..3300  0022,,2200  البليدةالبليدة  0909
  9988..3322  5533..4433  6600,,2222  البويرةالبويرة  1010
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    النشاطات الجارية لمحو األمية6.4.3 

راودون أقسام محو األمية في السنوات األخيرة مع الذين عندما نقارن تعداد السكان الذين ي
  .آانوا يزاولون في الثمانينات، نالحظ ارتفاعا هام آالتالي

  تطور تعداد محو األمية) 6.16(جدول 
عدد  السنوات

 المسجلين
عدد   السنوات

  المسجلين
1979-1980 25904 1999-2000 50535 
1980-1981 24708 2000-2001 52025 
1981-1982 25175 2001-2002 63114 
1982-1983 23663 2002-2003 75897 

 مسجل، لكن عندما ننقل 13874 2004-2003نستنتج إذا بالنسبة للسنة الدراسية الفارطة 
 تعتبر 2004-2003 ندرك أّن حوصلة 1998هذه األرقام إلى عدد األميين الذين تم إحصائهم عام 

  . من الكتلة اإلجمالية لألميين%2مسجلين أقل من يمثل عدد ال": قطرة ماء في محيط"

تبقى المجهودات المبذولة من طرف الحرآة الجمعوية أو الفريق الجماعي للديوان الوطني غير 
  .آافية

  2004- 2003 تحليل حوصلة نشاطات محو األمية لفائدة المرأة لعام 6.4.4 

 ذآور، أي على 29460ناث مقابل  منهم من اإل109514، و 138974ارتفع تعداد المسجلين إلى 
  .%21,20 و 78,80التوالي 

 والية من الذين قدموا حوصلتهم من بين 43ويالحظ تفوق عدد الجنس اللطيف على مستوى 
  . والية45

المتعلمون هم أآثر عددا من المتعّلمات في واليتي تلمسان والجلفة، لكن لم يسجل في 
أما نسبة النساء على . لبيض سجلت رجل واحد فقطواليتي تندوف وبومرداس أي رجل ووالية ا
  .%41,19 و %100مستوى الواليات فتعرف فروقا تتراوح بين 

  .78,80 أعلى من المعدل الوطني المقدربـ 45 والية من أصل 25

  ).تلمسان (14847و ) النعامة (89بالقيم المطلقة، تعداد المسجلين يتراوح بين 

حسب علمنا، ليس : م محو األمية ظاهرة جديدة إلى حد ماحضور النساء باألغلبية في أقسا
هناك دراسات تسعى لتحديد أسباب ذلك، و نعتقد انه نتيجة العمل التحسيسي الذي قامت 
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به الجمعيات خاصة النسوية منها اللواتي شغلت الميدان عن طريق االتصال المباشر خاصة 
  .باتجاه النساء الريفيات

 تمثل األغلبية الساحقة أي  59- 20 شرائح السن أن شريحة يبين توزيع المسجلين حسب
 سنة 19- 10تكون الشريحة . %6 سنة فما فوق فهي أقل عددا، أي 60أما شريحة  . 80%
، مما يعني أن محو األمية %07 سنة  تقريبا 14-10 من مجموع المسجلين، و الشريحة 14%

صالح محو األمية تعمل على إعادة يفيد أطفاال ومراهقين في سن التمدرس، و للعلم فأن م
  .إدماجهم في النظام المدرسي أو في التعليم عن بعد، وفي التكوين المهني

 والية، يرتفع عدد المسجونين 15لإلشارة، تم ادخال محو األمية في المؤسسات اإلصالحية عبر 
ى ضعف ، وتقليص هذه النسبة تعود إل%4,40 من بينهم امرأة بنسبة 1478المتعلمين إلى 

  .عدد المسجونات بالنسبة للمسجونين

  2004-2003توزيع المتعلمين حسب الجنس عام ): 6.17(جدول 
  النساء% عدد المتعلمين

 المجموع النساء الرجال
138974 29460 109514 

78,80 

  الديوان الوطني لمحو األمية وتعليم الكبار: المصدر

  2004-2003لسن توزيع المتعلمين حسب شرائح ا): 6.18(جدول 
 النسبة المئوية عدد المتعلمين

السن من 
10-19 

-20السن 
59 

السن من  فما فوق60
10-19 

-20السن 
59 

 فما فوق60

19292 111954 7728 13,88 80,55 5,56 

المعلمين الشباب الذين تم إعادة إدماجهم في الهياآل التربوية ): 6.19(جدول 
  والتكوينية 

جهين إلى المو المعاد إدماجهم
 التعليم عن بعد

الموجهين إلى 
 التكوين المهني

 المجموع

166 314 153 633 

  .اإلحصائيات حسب الجنس وحسب السنوات ليست جاهزة بعد: مالحظة

 في المناطق الريفية أي بنسبة 2037 قسم بيداغوجي ومن بينهم 6561وزع المتعلمين على ي
  . من المجموع%69ة أي  في المناطق المدني4524 من المجموع، و 31%

إّن تقسيم العدد اإلجمالي لألقسام على التعداد الكلي للمتعلمين تساوى متوسط حجم 
 متعلم 36 و 11 مع بعض الفروق  ما بين الواليات المتراوح بين 21القسم البيداغوجي وهو 

  .للقسم البيداغوجي

 ومتوسط توزيع األقسام البيداغوجية حسب المناطق السكنية): 6.20(جدول 
  حجم قسم ،

  2004- 2003 سنة 

عدد األقسام
 البيداغوجية

الرجال النساء المجموع
 في المنطقة %

 الريفية
 في المنطقة %

 الحضرية
عدد المتعلمين 
 في آل قسم 

6561 2037 4524 31,04 68,95 21 

  

 توظيفهم تم)  منهم نساء¾ أآثر من ( معلم في محو األمية 5515يتولى التأطير البيداغوي 
  .في اإلطار التطوعي، ولتشغيل الشباب والشبكة االجتماعية



 28

معلمي محو األمية حاصلين على المستوى الجامعي، وأآثر  ) 1/3(على صعيد الكفاءات، ثلث  
من النصف حاصلين على المستوى الثانوي، وأقل من العشر حاصلين على مستوى التعليم 

ة على تعداد المتعلمين، نتحصل على نسبة التأطير، بتقسيم عدد معلمي محو األمي. المتوسط
  .25أي 

بجاية، بسكرة، ( واليات 6هذه األرقام الخاصة بمعلمي األمية تنقصها المعطيات المتعلقة بـ 
  ).تلمسان، إيليزي، برج بوعريريج، وعين تموشنت

تعداد معلمي ممحو األمية حسب الجنس والمستوى التعليمي ): 6.21(جدول 
  توظيفوإطار ال

 حسب%
 الجنس

 حسب مستوى %
 الكفاءات 

  حسب إطار التوظيف %
عدد 

معلمين
محو 
 األمية

رجال
نساء جامعي ثانوي متوسط تطوعي

تشغيل 
الشباب

الشبكة 
االجتماع
 ية

غيره

تقرير 
التأط
 ير

5515 21,22 78,81 32,81 58,92 8,92 34,52 40,09 16,70 8,67 25 

  

  : تي تتوالها الدولة على المدى الطويل إلىتهدف المشاريع المسجلة ال

 ماليين نسمة، 7 تقليص عدد األميين الذين تّم إحصاؤهم حاليا بالجزائر والذين يبلغ عددهم -
اعتبارا لبنية هذه الفئة آما تبّينها إحصائيات الديوان الوطني لإلحصائيات، سوف يحظى التباين 

  .وبين الجنسين باهتمام خاص) ريفي-حضر(الملحوظ على المستوى الجغرافي 

 تطوير التجربة الوطنية في مجال تنظيم وتأطير برامج آبيرة لمحو األمية تمهيدا لمواجهة تطور - 
  .المعارف الذي سيحصل بسرعة متزايدة، تفرض على آل فرد تحسين دائم للمعارف

تأطير الشامل الذي ال يمكن تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتعليم األميين بصفة فعالة في غياب ال
فمن المعترف به باإلجماع، أن نشاط تعليم األميين يتطلب . يتمّيز بالمرونة والفعالية في آن واحد

  .على الدوام العمل الجواري والتكّيف المستمر مع شروط خصوصيات حقل التدخل

محو وستكلف هكذا هيئتان بشكل متكامل وفي مجاالت اختصاصاهما بتنفيذ البرامج الوطنية ل
  .األمية التي تقررها سلطات البالد

 هي هكيل إداري تسند إليه المهام التابعة قانونيا إلى الديوان الوطني لمحو :الهيئة األولى
 ديسمبر 20 المؤرخ في 97- 488األمية وتعليم الكبارن بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

1997.  

توسيع مسؤولية التكفل بتعليم األميين فضال على ذلك، وباعتبار وجهة النظر التي تقترح 
لمختلف الشرآاء ومنهم عّدة دوائر وزراية، من الضروري تحديد مرآز تالقي يمكن من توحيد 
 .آيفية قراءة التوجيهات االستراتيجية ورفع المالبسات وحتى صراعات حول ميدان االختصاص

ية في مجال محو األمية وتعليم ويستطيع الديوان ، بصفته أداة الدولة لتنفيذ السياسة الوطن
البرنامج "الكبار تأدية  هذا الدور الدي يتوافق  مع مهامه األساسية و التي تتمثل في تنفيذ 

  "الوطني لمحو األمية

  :في هذا الصدد ينبغي

إلدراج مهام جديدة وتكييف تنظيمه، خاصة الديوان مراجعة النصوص التنظيمية التي تحكم - 
ليا، تعزيز ملحقاتها الوالئية وتعيين مندوب لتعليم األميين على مستوى بهدف قدرة تمثيله مح

  .آل بلدية
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وضع هذه المؤسسة تحت سلطة الوصايا دات مستوى يخّول لها القدرة على التدخل لدى - 
جميع القطاعات وأجهزة الدولة، وبالخصوص الدوائر الوزارية المعنية مباشرة بنشاط تعليم 

  .األميين

 وتشكل فضاء للتشاور والتنسيق والشراآة من أجل ترقية نشاطات محو األمية، :يةالهيئة الثان
آافة الشرآاء " المنتدى الوطني الجزائري لمحو األمية"و سيجمع هذا الفضاء المسمى 

  .الجزائريين المعنيين بمحو األمية،  ومن بينها الجمعيات المستقلة

 أحسن الشروط الممكنة النجاح االستراتيجية وتكمن المهمة الرئيسية لهذا المنتدى في توفير
  .الوطنية لمحو األمية

ترقية روح الشراآة وتشجيع تنمية عالقات التكامل المتبادلة، والمشترآة بين القطاعات - 
  والمتعددة األشكال، لدى مختلف المشارآين في نشاط محو األمية،

لسلطات والمجتمع المدني  تحسيس مكثف، بجميع الوسائل وعبر آل القنوات الممكنة، ا- 
 وجميع الهيئات التي يمكن  أن توفر الدعم، وذلك بهدف جلب المساعدة ألداء مهمة محو األمية،

 -  المساهمة في البحث عن الحلول للمشاآل التي تنجر عن تطبيق البرامج الوطنية لمحو
  .داءاألمية، باقتراح تحسيسات، أو تصحيحات ضرورية، قصد رفع المستوى العام لأل

 إعداد تقرير، في منتصف ونهاية السنة الدراسية، حول حصيلة التطور العام لمحو األمية على - 
  .المستوى الوطني، وضمان نشره الواسع

  :يحرص المنتدى على احترام تمثيل متوازن في ترآيبته التي تضم

مباشرة أو غير من جهة، المنتخبين الوطنيين وممثلي مختلف الدوائر الوزارية المعنية بصفة - 
  .مباشرة طالما أن مدير الديوان عضوا آامل الحقوق في المنتدى

من جهة أخرى، األعضاء الممثلين للمتعلمين والمعلمين والحرآة الجمعوية التي تضطلع بمحو - 
األمية وآذا الشرآاء المنتمين لقطاعات اإلنتاج والثقافة ووسائل اإلعالم إلى جانب المنظمات 

يحدد التنظيم تشكيلة المنتدى . هيئة جزائرية تساهم في محو األمية بصفة عامةالنقابية وآل 
  .وآيفيا تعيين أعضاءه

يحدد تنظيم المنتدى وسيره بقرار داخلي للمنتدى بعد مصادقة أعضاءه المجتمعين في جمعية 
  .عامة تحت رئاسة رئيس الحكومة

  .كومة أو وزارة التربية الوطنيةيتوفر المنتدى على أمانة دائمة تحتضنها مصالح رئيس الح

عالوة على النشاطات التقليدية المتعلقة بالتسجيل واإلعالم، تتكلف األمانة بمهمة أساسية 
تتمثل في تحضير االجتماعات العامة ألعضاء المنتدى وتلك المتعلقة باللجان  الخاصة آما 

  .تضطلع بإعداد التقارير التلخيصية الخاصة بنشاطات المنتدى

واصل نشاطات المنتدى، على المستوى المحلي عن طريق هيكلين يعمالن في إطار  تت
  .جغرافي مناسب للتقسيم اإلداري الحالي

تضطلع الّلجنة الوالئية لمحو األمية المكّلفة بتنفيذ نفس مهام التحسيسي والترقية بالنسبة  •
لى ذلك ستكلف للنشاطات المنجزة في هذا الميدان اعتباًرا لمهام المنتدى، عالوة ع

  :اللجنة بـ

المساهمة في إعداد لبرامج محو األمية للوالية بالتنسيق مع التمثيلية  
  .المحلية للديوان واللجان البلدية

دراسة وإدالء الرأي حول جّدية المشاريع المتعلقة بالعقود البرنماجية لمحو  
و األمية على األمية التي تقّدم له، إعداد دورًيا، تقريًرا حول سير نشاطات لمح

مستوى الوالية، والتي توجهه إلى المنتدى وإلى لديوان وإلى السلطات 
  .اإلدارية المحلية
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ستشمل اللجنة الممثلة على مستوى الوالية آل من الدوائر الوزارية، إدارات  
  وهيئات عمومية مشّكلة للمنتدى

   يكون مدير الملحقة عضو آامل الحقوق في اللجنة- 

  .حت رئاسة الوالي أو نائبه المباشر تدور األشغال ت- 

  :اللجنة البلدية لمحو األمية المكلفة بـ •

المساهمة في تجنيد هياآل االستقبال والوسائل البشرية والمالية والمادية  •
  المخصصة لمحو األمية على مستوى البلدية،

  المشارآة في الحمالت التحسيسية والتعليمية وتوظيف المتعلمين،  •

  يات المتعلمين والتجمعات األخرى في ذات الميدان،تشجيع إنشاء جمع •

  .إعداد البرامج البلدية لمحو األمية ودراسة دفتر الشروط والعقود البرنامجية التي تقّدم لها •

  :أهم الشرآاء في أشغال المنتدى

 يتعلق األمر بالوزارات التي تتوفر على وسائل تأطير برامج محو األمية :مؤسسات الّدولة
جوع إليها سواء تعلق األمر بفتح طاقات االستقبال للمعنيين بالعملية أو بتقديم وسيتم الر

مساهمتها عن طريق المشارآة المباشرة ف محو األمية لفائدة أشخاص يشكلون مجموعات 
  .خاصة تنتمي إليها

 التي بإمكانها التجنيد الفوري للوسائل المادية ومؤسسات التعليم وزارة التربية الوطنية
 و التي تتواجد عبر آل التراب الوطني مغطية 2000 سنة 19.044اسي التي بلغ عددها األس

  المناطق الحضرية والنائية،

 التي تتوفر على هياآل أقل عدًدا ولكن مجهزة بوسائل أآثر تالئًما :وزارة التكوين المهني
  الستقبال المتعلمين البالغين،

المشارآة الفعلية في هذه العملية عن طريق  التي يمكنها وزارة الشؤون الدينية والحبوس
المراآز الثقافية اإلسالمية وبخاصة بواسطة المدارس القرآنية التابعة للمساجد، و المتواجدة 

  حتى في المناطق النائية،

 التي يمكنها فتح أقسام لمحو األمية في دور الشباب و بوسعها وزارة الشباب والرياضة
  .ذين يعانون من األمية أو ذوي مستوى تعليم منحّطآذلك التكّفل بالمراهقين ال

 التي بإمكانها فتح دور الثقافة الموضوعة في خدمة العلم ورفع مستوى المعارف وزارة الثقافة
  .دون تمميز

  :آما يمكن إشراك وزارتين ف عملية محو األمية علًما أّن مشارآتهما ستكون نوعية

  لعملية لكافة المقيمين بمؤسسات إعادة التربية، التي يمكنها تعميم هذه ا وزارة العدل-

 التي يمكنها التكّفل بشبان الخدمة الوطنية الذين يجب أن يتوفروا  وزارة الدفاع الوطني-
  .على مستوى تعليمي قاعدي قبل مغادرة المؤسسة العسكرية

  :الهيئات العمومية المتخصصة

المشارآة في تجسيد السياسة الوطنية ويتعلق األمر بمختلف الهياآل التقنية التي يمكنها 
ستكلف ذات الهياآل بمعالجة المشاآل وتنوير الهيئات المقررة حول جوانب خاصة . لمحو األمية

  :ذات الصّلة بميادين نشاطها وذلك في مجال محو األمية لدى األآابر

  ...)البنوك العمومية( التمويل - 
  )ميمراآز ومخابر البحث العل( البحث البيداغوجي - 
   االستبيان االجتماعي واالحصائيات- 
  )وسائل الدولة( اإلعالم واالتصال - 
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  :الشرآاء اآلخرين

  :يساهم هؤالء الشرآاء بأشكال مختلفة في تنفيذ البرامج الوطنية لمحو األمية عن طريق
   بتوفير األماآن لتلقين دروس محو األمية،- 
  وء إلى تقديم الخدمات أو بوسائلهم الخاصة، تلقين ذات الدروس لفائدة مستخدميهم إما بالّلج- 
  . تنفيذ برامج محو األمية في إطار تعاقدي مع الهيئات الدولة المؤهلة- 

  )1991ابتداءا من ( ظهور الحرآة الجمعوية 6.4.5

عرفت محاربة األمية في مطلع التسعينات تجدد النشاط بفضل مشارآة حرآة جمعوية حديثة 
رع في عمل تحسيسي ملحوظ مّوجه لعموم الناس بفضل مشارآة النشأة تفيض بالحيوية، ّش

مختلف وسائل اإلعالم، يلح إلى أهمية تعلم القراءة لشق الطريق في الحياة لحل آل أنواع 
  .المشاآل التي تصادفها يوميا بكل ذاتية

، الذي 1990 ديمسبر 4 المؤرخ في 31- 90إن وضع اإلطار التشريعي، عن طريق القانون رقم 
د قواعد تنظيم المجتمع المدني في الجزائر، أدى إلى تكاثر جمعيات المواطنين على يحد

المستويين المحلي والوطني وفي آل الميادين، عّدة جمعيات أقحمت تعليم األميين في 
  .قوانينها وأنظمتها والقليل مها التي تخصصت فيه

واألآثر شهرة في الوسط ) أواخر التسعينات(تجدر اإلشارة أّن أو من تحصل على االعتماد 
المتواجدة عبر أغلبية " إقرأ"اإلعالمي، ومن بين األآثر نشاطا هي الجمعية الوطنية لمحو األمية 

واليات الوطن، وبسرعة، عملت على التحسيس بضرورة الحاجة للتعاون وتوحيد المبادارت 
صاعدة والمجهودات المتناثرة لهذه الجمعيات وترآيز حماسهم الفياض وتنسيق طاقاتهم المت

  .التي توظفها في إطار خبير، منظم ورسمي

المرآز الوطني لمحو "تجسدت هذه النظرية لطرح اإلشكال على الصعيد السياسي، بتحويل 
المرسوم " (الديوان الوطني لمحو األمية والتعليم لفائدة الكبار"ليصبح " األمية وتعليم الكبار

والدي يتكفل بدفع، تنشيط ومتابعة وتثمين ) 1995اي  م20 المؤرخ في 143- 95التنفيذي رقم 
  .النشاطات المسجلة في حقل أعماله إلى جانب أعمال البحث والتفكير المتعلقة بها

تكرس صلته األولى بمصالح رئيس الحكومة الطابع المشترك ما بين القطاعات لمهامه من جهة، 
ان الفعالية الموخاة من نشاطه من جهة السهر لمنحه الشروط القانونية المعنوية والمادية لضم

  .أخرى

لكن اآلمال التي وّلدتها نشأة هذا الديوان تالشت عندما التحق بمكانه الطبيعي في النظام 
  .التربوي ودوره المنعدم في المهام األساسية التي من أجلها أنشئ

ل واضح في ساهم النشاط الذي أدى إليه إنشاء ملحقات للديوان على مستوى الواليات بشك
إنعاش نشاطات محو األمير في إطار الشراآة مع الحرآة الجمعوية التي اتسمت بأحسن تنظيم 

  .وتنسيق وفعالية

لكن من الواضح أن السرعة المالئمة لمحو األمية وتعليم الكبار في الجزائر ال يمكن إدراآها بدون 
ما يؤدي إلى إظهار اهتمام أآثر إعادة تثمين قانون هدا الديوان والرقي به إلى أعلى مستوى، م
  .وعناية لمهمة محو األمية من طرف الهيئات الحكومية األخرى

    مشروع محو األمية للمرأة والفتاة6.4.6

  . في إطار التعاون مع اليونيساف1991شرع في المشروع عام 

  :أهداف المشروع هي

 المعاملة في مختلف الميادين  تطوير برنامج القراءة والكتابة والحساب وآذلك المهارات وحسن- 
الصحة، النظافة، التغذية، البيئة، (الضرورية لتحسين الحياة اليومية والتفتح والعصرنة 

  ..).المواطنة

   دعوة النساء والفتيات إلى ممارسة بعض الحرف التقليدية ضمن النشاطات المنزلية اليومية، - 
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د تحررهم االقتصادي وإدماجهم  تشجيع المتعلمات على القيام بنشاطات مأجورة تؤآ- 
  .االجتماعي

 وفي هذا الصدد، قام الديوان الوطني لمحو األمي وتعليم الكبار بإعداد الوسائل التعليمية - 
المناسبة وآّون األشخاص للقيام بهذه المهمة وقدم اليونيسيف من جهته التجهيزات 

، أنجز هذا ) مواد وأدوات مختلفةآالت الخياطة والحياآة، مهن النسيج،(والمستهلكات الضرورية 
 نساء وفتيات 30.000حوالي . المشروع في واليات أدرار وعين الدفلى والمدية ومستغانم

موزعة ) 1995-1991( سنة، في فترة دامت خمس سنوات 39 و 15المتراوح أعمارهن ما بين 
للتعاون بين على مرحلتين ثم امتد إلى عشر واليات أخرى في مشروع جديد متعدد السنوات 

  .الجزائر واليونيساف

بفضل هذا المشروع أصبحت النساء والفتيات الالتي خضعن لمحو قادرات على امتهان أي حرفة 
  .لتحسين شروط حياتهن االقتصادية واالجتماعية

  ومشاريعها و أهدافها واستراتيجياتها' إقرأ'  جمعية 6.4.7 

  :التعريف بالجمعية

  "إقرأ"ائرية لمحو األمية  الجمعية الجز:اسم المنظمة •
  . بن عكنون الجزائر- 377 صندوق بريد :العنوان •
   16000 -  الجزائر- شارع فانري4 :عنوان المقر الرئيسي •
  00 213 21 73 52 00/47 213 21 91 35 76: فاآس/الهاتف •
 com.Caramail@asso.aiqraa/com.hotmail@29Iqraa :العنوان االلكتروني •

  :اعترافات الجمعية •
 الجائزة العالمية لمحو األمية روبي آيد المقدمة من قبل المجلس العالمي لتعليم الكبار - 

ICEA 1994 سنة.  
  .1997 الجائزة العالمية لمحو األمية نوما المقدمة من قبل اليونسكو سنة - 
محو األمية المقدمة من قبل المنظمة اإلسالمية للثقافة والعلوم  الجائزة العالمية ل- 

  .2002اإلسيسكو سمنة 

باإلضافة إلى هذه الجوائز، فإن الجمعية الجزائرية لمحو األمية إقرأ تحصلت على اعترافات 
  :إقليمية ودولية

  .1977 عضو الشبكة العربية للمنظمات األهلية منذ - 
  .1999بية لمحو األمية وتعليم الكبار سنة  عضو ونائب رئيس الشبكة العر- 
  .2000 عضو مالحظ في اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب سنة - 
  .2002 سنة IRENE   - UN عضو مؤسس للشبكة اإلفريقية للتنظيمات غير الحكومية - 

 وخيري، جمعية وطنية ذات طابع تربوي و ثقافي، تكويني" إقرأ"الجمعية الجزائرية لمحو األمية 
، ومن هناك آانت 1990 سبتمبر 29اعتمدت بقرار من وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتاريخ 

االنطالقة الرسمية والزالت متواصلة حتى تقضي على األمية في األوساط الشعبية، فحسب 
 أي ما يعادل نسبة 7172292:  قدر عدد األميين بـ1998الديوان الوطني لإلحصائيات لسنة 

32.90%.  

  :يرتكز تأسيسيها على ثالثة هياآل أساسية تنتخب آل أربع سنوات
   الجمعية العامة- 
   المجلس الوطني - 
   المجلس التنفيذي - 
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  أهداف الجمعية

  :خمسة أنواع من النشاطات مكنت جمعية إقرأ من الوصول إلى أهدافها
  . تحسيس وتجنيد المواطنين بآفة األمية- 
  .ة والمحلية بآفة األمية تحسيس السلطات الوطني- 
  .  فتح أقسام محو األمية عبر آامل التراب الوطني- 
التربية االجتماعية، ثقافة السلم ( انجاز برامج خاصة متمثلة في المساعي الجديدة - 

  .زيادة على البرنامج الوطني...) والمواطنة، البيئة
حتياجات المواطنين  تمويل المشاريع المتمثلة في المراآز متعددة الخدمات حسب ا- 

  بالخصوص فئة النساء بالمناطق النائية

، )تثقيفي وتكويني(انطلقت الجمعية في تحديد أهدافها من مبدأ تحقيق المنفعة العامة 
فهدفها األساسي هو القضاء على األمية، وتجسيد مبدأ الحق في التعليم خاصة في المناطق 

بفتح " اقرأ" قامت الجمعية الجزائرية لمحو األمية ولتحقيق ذلك. النائية لترقية المرأة والفتاة
، فتح 2000أقسام محو األمية مزدوجة  مع ورشات تكوينية، وآانت أول تجربة لها في سنة 

  . امرأة سنويا500مرآز جهوي متعدد الخدمات  بدائرة عين توتة والية باتنة حيث يستقبل 

ة، التي عانت من ويالت اإلرهاب خالل وبني مرآز مماثل في قرية سيدي حماد بوالية البليد
العشرية الفارطة، وذلك بمساعدة السلطات المحلية وحكومة اليابان عن طريق سفارتها 

  .2002بالجزائر سنة 

آما تّم إنجاز مرآز متعدد الخدمات لترقية وادماج المرأة والفتاة ببلدية الحطاطبة، دائرة 
  ).انظر أعاله (2004لمحلية ومؤسسة إسبانيا سنة القلعية، والية تيبازة، بمساعدة السلطات ا

  استراتيجية الجمعية

  :في إطار استراتيجية الجمعية الجزائرية اقرأ، تم التطرق إلى القطاعات التالية

  : اإلعالم واالتصال-
. على مستوى اإلعالم واالتصال، آان العمل التحسيسي بالنسبة للجمعية من أولويات برامجها

امج تحسيسي وإعالمي واسع حول هذه اآلفة ودعت إلى التجنيد على فانطلقت في برن
  :مستويين

 مستوى السلطات والهيئات الرسمية بجميع فروعها وتخصصاتها إلشعارها بضرورة التكفل .-
  .بعملية محو األمية وتبنيها بصفتها قضية وطنية

عية من أجل تحقيق  على مستوى الشرائح الشعبية العريضة من المجتمع فقد استغلت الجم.-
هذا الهدف جميع الوسائل اإلعالمية بكافة أناعها المكتوبة، المرئية والمسموعة، فكانت 

  .البداية ببرنامج إعالمي مكثف في ظروف صعبة يعرفها العام والخاص
  . استعمال الحصص التلفزيونية التربوية والثقافية للتحسيس والتعريف بالجمعية.-
  . في المراآز العمومية آالبلديات تنظيم أبواب مفتوحة.-

اليوم العربي واليوم العالمي ( برمجة حصصا عبر اإلذاعات المحلية والوطنية في المناسبات .-
  ).لمحو األمية، يوم العلم، الدخول المدرسي، اختتام السنة

   التعليم للجميع

تعليم، فقد تسعى جميعة اقرأ منذ تأسيسها  الى تحسيس وتوعية المواطنين بحقهم في ال
 أفريل 16 طفال في المدارس العادية طبقا لألمرية الصادرة بتاريخ 10.000قامت بإدماج أآثر من 

 سنة واعتبرته حقا 16 إلى 6 التي أقرت اجبارية و مجانية التعليم في جميع مراحله  من 1976
  .لكل تلميذ جزائري

محو " (األقسام المزدوجة"آما قامت الجمعية منذ تأسيسها بتسطير برنامجا خاصا يدعى 
و أثمرت هذه . لكسب أآبر عدد من المتمدرسين في أقسام محو األمية) األمية الوظيفي

 ألف متمدرس، باإلضافة إلى 220المبادرة على نتائج مشجعة  حيث سجلت محو أمية أآثر من 
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و ' اقرأ'ية  سجين من هذا البرنامج وفقا لالتفاقية التي أبرمت بين جمع703استفادة أآثر من 
  .وزارة العدل وإصالح السجون

  المتمدرسون
 ورشات التكوين المجموع النساء األقسام السنة
1999 1643 37.203 49.403 200 
2000 2250 54.818 66.289 520 
2001 3528 92.439 115.705 723 
2002 3528 90.000 111.000 723 
2003  77009 91130 723 
2004   43016 46805 44 
  480332 394485   المجموع

 و يرجع دلك لعدم وجود محالت  للورشات التابعة 2004نالحظ أن عدد الورشات قد انخفض سنة 
  . التي استغلت مراآز ودور الشباب' اقرأ'لجمعية 

  التكوين

نظمت الجمعية خالل األربع سنوات األخيرة دورات محلية وجهوية حسب التقارير الواردة إليها 
  .ها الفرعية وذلك طبقا لالتفاقية المبرمة مع وزارة التشغيل والتضامن الوطنيفي مكاتب

ولترقية العمل التربوي بالميدان، تسعى الجمعية باستمرار على عقد دورات تكوينية لفائدة 
هيئة التأطير القائمة بمهمة محو األمية بمشارآة إطارات التربية الوطنية، وإطارات التكوين 

 من ذوي االختصاص لضمان االستفادة وتعميق القدرات والكفاءات، وأحيانا المهني وأساتذة
تنظم هذه العمليات بمشارآة من المنظمات العربية، أو الدولية آالشبكة العربية لمحو األمية 

  .واليونيسيف واليونسكو

  .وتنظم هذه الدورات التكوينية حسب احتياجات المكاتب الوالئية التابعة لجمعية اقرأ

  :اسات وتحاليلدر
بالتنسيق مع المرآز " اقرأ"قصد الحصول على نتائج أفضل، قامت الجمعية الجزائرية لمحو األمية 

 بدراسة تحليلية حول األمية في الجزائر CNEAPالوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان 
  .والعالم العربي

  . دراسة حول الطرق الحديثة للتعليم- 

  .ارسين والدارسات لبرامج محو األمية، الصحة البيئة، وحقوق اإلنساندراسة حول رؤية الد- 

 CNEAP دراسة استنتاجية من قبل المرآز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطبط - 
لتقويم مشروع المرآز المتعدد الخدمات لترقية المرأة والفتاة بالحطاطبة والكائن بقرية سيدي 

  .حماد والية البليدة

  .سة حول تطبيق االختبارات التحصيلية والنفسية لقياس قدرات الكبار في مراآز محو األمية درا- 

  :في مجال العالقات العامة
للجمعية عالقات وطيدة ومتينة مع المؤسسات العمومية، الوطنية، والدولية، فهي 

  تساهم في جميع الملتقيات وذلك بمداخالت حول التجربة الجزائرية لمحو األمية

  :ى الصعيد الوطني عل

الجمعية عضو في مختلف المجالس الوطنية، والمؤسسات التابعة للدولة، فلقد شارآت 
  :في عّدة ملتقيات منها

  . الندوة الوطنية للسلم والتضامن– الملتقى الوطني لمحاربة الفقر واإلقصاء - 

ن أجل إنجاحه التي تناضل الجزائرفيها م) NEPAD( اللجنة اإلفريقية للتنمية المستدامة - 
العنف (والذي خصص في برنامجه شطرا آبيرا حول محاربة األمية داخل القارة اإلفريقية 
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، ولها أيضا عالقات شراآة مستمرة مع المنظمات الدولية ...)المدرسي، إستراتيجية محو األمية
متحدة صندوق األمم ال) 2005-2000اليونسيف في إطار مشروع الجزائر (المتواجدة في الجزائر 

  ).في إطار مش روع النوع االجتماعي والصحة الجنسية واإلنجابية(للسكان بالجزائر 

  : على الصعيد الدولي

اليونيسيف، (واصلت الجمعية عالقاتها المستمرة مع المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر 
 حسب مع بعض السفارات التي تساعد الجمعية) صندوق األمم المتحدة للسكان، اليونسكو

اإلمكانيات ومع الهيئات وفقا للعضوية المكتسبة، وهذا بإلقاء مداخالت حول نشاطاتها المختلفة 
فهي عضو في لجنة األلسكو، اللجنة االستشارية التنسيقية للتعليم للجميع، الشبكة العربية 

الجتماعي للمنظمات األهلية، الشبكة العربية لمحو األمية وتعليم الكبار، المجلس االقتصادي وا
  .لألمم المتحدة

  : االتفاقيات
  .2001اتفاقيات سنة 

 عقد اتفاقية ثنائية بين جمعية اقرأ والجمعية الجزائرية للتنظيم العائلي ممثلة من قبل - 
أمحو أميتي "لطبع آتاب ) FNUAP(المنظمة العالمية للتنظيم العائلي في إطار مشروع 

  ".وأرقي عائلتي
  .الديوان الوطني لمحو األمية وتعليم الكبار عقد اتفاقية ثنائية مع - 
  . عقد اتفاقية ثنائية مع المديرية العامة إلدارة السجون بوزارة العدل- 
  . عقد اتفاقية ثنائية مع جمعية األمل للمعوقين حرآيا وعمليا بالجزائر العاصمة- 
  . عقد اتفاقية مع المكفوفين- 

  2002اتفاقيات سنة 
 –سفارة اليابان لبناء مرآز متعدد الخدمات لمحو األمية سيدي حماد  عقد اتفاقية ثنائية مع - 

  .20/05/2002 والية البليدة ودلك يوم –دائرة مفتاح 
لتحضير مرآز محو األمية بسيدي حماد دائرة ) UNICEF( عقد اتفاقية ثنائية مع منظمة - 

  .20/10/2002مفتاح والية البليدة يوم 
 التضامن الوطني في شهر جويلية للتكفل بتكوين المؤطرين  عقد اتفاقية ثنائية مع وزارة- 

  .حسب البرنامج المسطر من طرف الجمعية

 جويلية وذلك في إطار التضامن 16عقد اتفاقية ثنائية مع وزارة التضامن الوطني في  - 
  .المدرسي

  :2003اتفاقيات سنة 
التابعة لهذه المؤسسة في  عقد اتفاقية ثنائية مع فنون وثقافة لفتح أقسام داخل المراآز - 

  .والية الجزائر من أجل تحسيس المواطنين

  :2004اتفاقيات سنة 
 أبرمت جمعية اقرأ اتفاقية ثنائية مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين حتى يتمكن - 

  .متمدسوها من المشارآة في امتحان شهادة التكوين والتعليم المهنيين

  االنجازات والتمويالت

 بدائرة عين توتة والية 2000عية بإنجاز مرآز جهوي متعدد الخدمات سنة  قامت الجم- 
  . امرأة سنويا والممول من قبل الخواص500باتنة حيث أنه يستقبل 

  . من الذين مازالوا تحت رعاية إلزامية التعليم10.000 قامت جمعية اقرأ بادماج أآثر من - 

مرآزا لمحو األمية وإدماج الفتاة بحي " اقرأ" أنجزت الجمعية الجزائرية لمحور األمية - 
سيدي حماد دائرة مفتاح والية البليدة وذلك بتمويل من حكومة اليابان عن طريق سفارتها 

  .بالجزائر
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 أنجزت الجمعية آدلك مرآزا لمحو األمية لترقية وإدماج الفتاة بالحطاطبة والية تيبازة - 
  .وذلك بتمويل من منظمة اسبانية

ار هاتين الواليتين لبناء المرآزين نزوال عند رغبة الممولين الذين تّم اختي: مالحظة
  .اشترطوا أن تكون ضمن الواليات التي عانت من اإلرهاب

وذلك بإدخال النوع االجتماعي والصحة " أمحو أميتي وأرقي عائلتي" إعادة طبع آتاب - 
  . نسخة20.000 وطبع FNUAPاالنجابية بتمويل 

مويل من طرف وزارة التضامن الوطني والعائلة والمرصد الوطني  استفادت الجمعية من ت- 
  . نسخة10.000لحقوق اإلنسان لطبع آتاب جديد حول ثقافة السلم طبع في 

 قامت الجمعية بإعداد تقرير سنوي للشبكة العربية للمنظمات األهلية حول التنمية - 
  .البشرية لمكافحة الفقر

ن طرف وزارة التضامن الوطني وخصص لتكوين  استفادت الجمعية من اعتماد مالي م- 
  .أقسام محو األمية

أمحو " نسخة من آتاب 10.000 لطبع آندا استفادت الجمعية بتمويل من قبل سفارة - 
  .بالّلغة العربية والفرنسية" أميتي وأرقي عائلتي

 استفادت الجمعية بتمويل من المجلس األعلى للغة العربية ومنظمة اليونسكو بباريس - 
  . نسخة10.000حول ثقافة المواطنة وهو مطبوع في " أمحو أميتي"لطبع آتاب من سلسلة 

  .وبفضل مجهودات محلية، تّم انجاز آتب معتبرة في والية باتنة

 استفادت الجمعية بمناسبة الدخول المدرسي من طرف وزارة التشغيل والتضامن بـ - 
استجابت على مراسلة المكتب  محطة مجهزة قسمت على المعوزين للواليات التي 100

  .الوطني

 استفادت الجمعية بتمويل من قبل وزارة البيئة وتهيئة اإلقليم لطبع آتاب حول الثقافة - 
  . نسخة10.000البيئية وطبع منه 

 إنجاز دراستين استنتاجيتين من قبل خبير بالمرآز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة - 
  . المرآز المتعدد الخدمات لترقية المرأة والفتاة والية البليدةلتقويم مشروع) CNEAP(بالتخطيط 

  . إنجاز دليل المعلم في إطار مشروع اليونيسيف- 

 استفاد المكتب الوالئي لجمعية اقرأ لوالية جيجل من قبل وزارة التضامن الوطني بتمويل - 
التي هي سارية وهذا في إطار مشروع إنشاء ورشة لإلعالم اآللي لفائدة الشباب المحروم و

  .2004المفعول منذ شهر مارس 

 استفاد مكتب والية الشلف من قبل وزارة التشغيل والتضامن الوطني بمحافظ مدرسية - 
  ... والتي  وزعت على أبناء متمدرسين جمعية اقرأ المعوزين2004/2005للموسم الدراسي 

  

   التكوين المستمر6.5

ذآرها االستبيان والتي لها في رأينا،أهمية نضع في هذا الصنف آل المجاالت التي لم ي
  .بالغة في ترقية المرأة، ونذآر التكوين في الدفاع عن حقوقها االجتماعية والمهنية

   الحرآة الجمعوية6.5.1

هناك جمعيات نسوية تتصرف على مستوى البنية التحتية للمجتمع ويتعلق األمر 
  :سبيل المثالندآر على . بالجمعيات التي تنشط في حقل اإلنتاج

  )1990( الجمعية الوطنية لحماية وترقية المرأة والفتاة - 
  )مقرها بوهران( الجمعية الوطنية لترقية وإدماج الفتاة - 
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  التي تجمع النساء المقاوالت" ساف" جمعية - 
  .الذي يساعد النساء على إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة' تجمع النساء الوطنيات '- 
  ء اإلطارات السامية  جمعية النسا- 
  ).1999( جمعية النساء الجزائريات من أجل التنمية - 

وهناك جمعيات أخرى تنشط على البنية الفوقية والتغيير االيديولوجي آالحرآة المؤسسة حول 
  .قانون األسرة

وبطبيعة الحال . بعض هذه الجمعيات وطنية وأخرى جهوية وتأسست في ظل التعددية الحزبية
يات آّلها دور هام في التكوين المستمر للمرأة في ميادين شتى آقانون العمل لهذه الجمع

  ... والعلوم االجتماعية والسياسية واالقتصادية

وزارة التربية الوطنية، وزارة التعليم العالي، وزارة التكوين (لقد تضافرت جهود الهيئات الحكومية 
  .وغير الحكومية من أجل القضاء على األمية) المهني

الجمعيات الوطنية "، وهي تضم )113(هناك عّدة جمعيات تنشط في مجال محو األمية 
  ".القلم"والرابطة الوطنية للكتاب ومحو األمية " اقرأ: "وعددها اثنان" المتخصصة

اإلصالح واإلرشاد والكشافة اإلسالمية ) : 02(جمعيات وطنية غير متخصصة  •
  .الجزائرية

  متخصصة في ميدان محو األمية،) 21(منها ): 138(جمعيات محلية  •

  ".آاريتاس"جمعيات خيرية مثل  •

  :نذآر بعًضا منها التي أجرينا تحقيقا حول نشاطاتها

   االتحاد العام للعمال الجزائريين6.5.2 

فيما يخص التكوين، استجاب االتحاد العام للعمال الجزائرين لطلب المشارآة في دراستنا وقدم 
  .ص بتكوين النساء النقابياتفرعه النسوي مشروعه الخا

  2006-2003 برنامج التكوين 6.5.2.1                          

دائرة التربية والتكوين (يتعلق األمر ببرنامج تكوين نقابي وتربوي تموله آل من اللجنة األوربية 
 يهدف إلى تحسيس النساء للنقابة و. FRIEDRICH EBERTومؤسسة فريدريك إبرت، ) النقابي

  .ويتم التقويم في هذا اإلطار من طرف المكتب الدولي للعمل.  سنوات3والتكوين ويدوم  

تحت ضغط النساء النقابيات، تّم إنشاء اللجنة الوطنية للنساء العامالت في االتحاد العام للعّمال 
  .2002 مارس 17 في  )UGTA(الجزائريين 

وانين التنظيمية الداخلية لإلتحاد العام من بين المهام التي أوآلت لهذه اللجنة في إطار الق
  .للعمال الجزائريين، التكوين والتربية والتحسيس

 من المشارآين في %30 التي تنص أن  )BIT(باستنادها إلى توصيات المكتب الدولي للعمل 
التظاهرات النقابية بما فيها الدورات التكوينية يجب أن تخصص للنساء، تحرص اللجنة النسوية 

برنامجا تكوينا خاصا بالنساء ) INERS(ن يمتلك المعهد الوطني للتعليم والبحث النقابيعلى أ
  .حتى يمكنهن من تقديم مطالب العمال بكل آفاءة

يهدف برنامج التكوين إلى رفع المستوى الثقافي والمهني للنساء النقابيات وتحظيرهن لتقلد 
  .ضيع المجموعة على مستوى القاعدةالمناصب العليا، وأعد دات البرنامج على أساس الموا

يهدف التكوين إلى تطوير منهجيات التدخل من أجل إدماج النساء العامالت في النقابات و 
  .مكافحة الالمساواة والتمييز بكل أشكاله وتمكينهن من تقلد المسؤوليات النقابية

  :لهذا نجد أن المواضيع المطروحة تدور حول
  جزائر تطور وخصائص العاملة في ال- 
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  نظرة حول التشريع الوطني واالتفاقيات الدولية:  المرأة العاملة في الجزائر- 
   الوضع النقابي للمرأة العاملة في الجزائر- 
نظرة حول الممارسات التمييزية والتحرش (الممارسات :  المرأة العاملة في الجزائر- 

  )الجنسي
قابات ومن أجل مكافحة الالمساواة  منهجيات التدخل من أجل ترقية اندماج النساء في الن- 

  .والتمييز بكل أشكاله
   مساهمة النساء في العمل أو المجتمع- 
  . )l'approche du genre( ترقية النساء - 

باإلضافة إلى التكوين الموجهة إلى النساء، هناك ما هو  خاص بالرجال والنساء على حد سواء 
  .، داخل هذه الهيئة)في نفس الوقت(

تدعيم : مج التكوين على دورات لتدريب المكونين ويتمحور على ثالثة محاور أساسية يرتكز برنا
قدرات التنظيم والتسيير لنقابيات االتحاد العام للعمال الجزائريين وتدعيم المواطنة النشطة 

  . وتدعيم القدرات على الحوار االجتماعي المنظم

  :يشتمل آل محور على الملتقيات التكوينية اآلتية

  :  تدعيم قدرات التنظيم والتسيير للنقابيات6.5.2.2 
  الجذور، الهياآل وآفاق التطور:  النقابية في الجزائر- 
   االنخراط وتعبئة القاعدة النقابية- 
   دور ومكانة المرأة العاملة في النقابات- 
   دور مختلف أشكال التمثيل العمالي- 
   اإلتصال النقابي- 
  مفهوم وممارسات :  النقابة- 
  .التكنولوجيا الحديثة لإلعالم - 

   تدعيم المواطنة الناشطة للنقابات6.5.2.3             
   حقوق اإلنسان في زمن العولمة- 
   دور المناضلين النقابيين في الحياة االجتماعية- 
   نقابات في مواجهة المسائل االجتماعية الراهنة- 
   المعايير الدولية للعمل- 
  محيط دور النقابات في حماية ال- 

   تدعيم قدرات الحوار لدى النقابات6.5.2.4           
   السياسات االقتصادية واالجتماعية- 
   المحيط الدولي- 
 اإلطار القانوني لعالقات العمل في المؤسسات واإلدارات العمومية وفي القطاع - 

  االقتصادي
   تسيير العمالة في المؤسسات التي تعاني من صعوبات- 
  الفردية والجماعية في العمل تسيير النزاعات - 
   الحوار االجتماعي والمفاوضات الجماعية- 

 ويعتمد على مساهمة 2006-2003يتعلق ببرنامج التكوين المشار إليه على مدى أربع سنوات 
المشارآين ويهدف إلى إثراء معلوماتهم وآفاءاتهم وقدراتهم على التدخل انطالقا من تجربتهم 

  .الدراسة والتفكير الجماعيالذاتية وعلى أساس أشغال 

يتم تنشيط الملتقيات من قبل ذوي الكفاءات الناجعة وهم خبراء معروفون وجامعيون ومسيرون 
لمؤسسات وآذا رجال ميدان ذوي الكفاءات العالية، الكثير من هؤالء المنشطين معروفون في 

  .لعام للعمال الجزائريينالوسط النقابي وهم موضوع احترام وتقدير اإلطارات النقابية لالتحاد ا

وتوثيق ... منوار مرجعي، مشعاع العرض، الحاسوب،: ُوفر للتكوين وسائل بيداغوجية حديثة
  ...ملفات المطالعة، نصوص مختبارة، دراسة حالة، آتيبات: مالئم
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المصاريف (يتم التكفل بكل المصاريف ذات الصلة المباشرة بانعقاد الملتقيات التكوينية 
وتبقى مصاريف النقل على عاتق المشارك أو على عاتق ) ، مصاريف اإلقامةالبيداغوجية

المؤسسة التي يعمل بها، مكان نشاطات التكوين في الوسط، الجزائر العاصمة، منطقة 
  .الشرق، منطقة الغرب

  :وأخيرا نذآر مشاريع أخرى في طور اإلنجاز تخص النساء

  .ت الحّرة والتي هدفها إدماج النساء في النقابة بفضل الفيدرالية الدولية للنقابا CISELمشروع

   نمادج أخرى من التكوين المستمر6.5.4

جمعية النساء لترقية :  في وهرانASEPECتهتم عّدة جمعيات بالتعليم القانوني، مثل 
  .الشخصية وممارسة المواطنة

، وهو رصيد )ةمرآز اإلعالم والتوثيق حول حقوق الطفل والمرأ" (CIDDEF"السيداف : مثال آخر
  :وثائقي ثالثي اللغات يهتم بما يلي

   المرأة في جميع جوانب حياتها العامة والخاصة- 
   الطفل وحقوقه في المجتمع- 

  .وهو مكان للتبادالت واللقاءات بين جميع من يهتم بالقضايا النسوية والطفولة

  :هي" السيداف"أهداف 
ل مواطنة المرأة والطفل من خالل جميع  اإلعالم ونشر المعلومات لدى الجمهور العام حو- 

  .وسائل اإلعالم
   تحسيس الشرآاء بمطالب واحتياجات النساء واألطفال- 
   التكوين  حول موضوع الجنس  والتنمية، تسيير المشاريع، اإلتصال- 
  ...)محاضرات، ملتقيات، دراسات، سبر آراء) (genre(تطوير البحث حول الجنس -  
 إقامة شراآة بين مختلف القطاعات وتدعيم الشبكات على التعزيز المؤسساتي عبر_

  .المستوى الوطني والمحلي

  .وآذلك إعانة من الدولة" الكاريتاس"و" اليونساف"مساعدة " السيداف"يتلقى 

  'الكاريتاس'مؤسسة 

هي إحدى المنظمات التي تعبر من خاللها مجموعة المسيحيين عن تضامنها مع آافة 
تبنظيم "  الكاريتاس"تقوم مصالح . بين انشغاالتها الكبرى ترقية المرأةالمواطنين، و تسجل من

تكوين في التفصيل والخياطة باآللة، وذلك بهدف تكوين مكّونات وتجرى الدورات بالجزائر، وهران، 
 سنة المفوضية الوالئية للهالل 14منذ " مصالح الكاريتاس"آما تساعد . قسنطينة، غرداية

و تنتج دات المؤسسة ). بالعربية والفرنسية" (حياة" طباعة مجلة نسوية األحمر الجزائري، في
وهي مجلية " فيدراية أولياء األطفال المعوقين" تحت رعاية 1968مطبوعة شهرية أخرى منذ 

ويجب . التي تطمح أن تكون أداة في خدمة مربيات حدائق األطفال)  Pêle Mêle" (بال مال"
عّدة (موجهة للمربيات، من طرف عضوين من هذه المؤسسة إضافة دورات تحسين المستوى ال

  ).أماآن عبر الوطن

مكتبة يتوافد عليها :  يتمثل انشغال آخر لكاريتاس يتمثل في نقل المعرفة عن طريق الكتاب
  .خاصة الطالبات والباحثون في علوم التربية

  .تتلقى هذه المؤسسة مساعدة هيئات هامة آسفارة فرنسا و اليويساف

  . أنه لم يتم الى يومنا هدا تقييم أعمال وانجازات هذه المصالح إلى يومنا هذاغير

  الرابطة الوطنية للكتاب ومحو األمية

وبالتالي مكافحة " التربية للجميع طوال الحياة" وهدفها هو 1995 أآتوبر 09أنشئت يوم 
 154ة، آما التفت والي) 48(بمكاتب تنفيذية في آافة واليات الوطن " القلم"تتمتع ".األمية

  . متطوع ويشارك فيها رجال ونساء900جمعية وطنية ومحلية بالرابطة، ويشتغل أآثر من 
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  )غياب االحصائيات (FNUAPتساعد هذه الجمعية آل من اليونيساف و 

  التوصيات. 7

ينبغي تنمية التكوين لصالح الفتاة في الوسط الريفي و العمل على إزالة آافة المشاآل 
 :رض ذات التكوين بـ التي  تعت

  .إنشاء أقسام منتدبة في الوسط الريفي من شأنها تقريب مقر التكوين بمكان إقامة الفتيات •
حل المشاآل المالية و يجذر،في سبيل ذلك، أن تستغل الفرص التي تمنحها الهياآل  •

  .المحلية
  .التماس مساهمة الجمعيات المحلية لتعزيز اإلجراءات المتخذة •
  . عن طريق التمهينتطوير التكوين •

تطوير التكوين عن بعد عن طريق إرسال الدروس إلى المعنيين الى منازلهم، مع تنظيم  •
  .تجمعات بيداغوجية أسبوعيا

  .العمل على إزالة الفوارق بين المدينة والريف •

إذا آان التطور الذي عرفته المدرسة تطورا ملحوظا، إال أن التشغيل ال يعني حاليا سوى فئة 
تتفاوت نسب التشغيل لدى الرجال والنساء تفاوتا معتبرا، وتبين التحاليل . من النساءقليلة 

، أن نسبة تشغيل المرأة تتزايد مع ارتفاع مستوى " التشغيل/التربية"المتقاطعة للمعطيات 
وهي أآثر تزايدا بالنسبة للنساء اللواتي يحملن أعلى الشهادات، علما أن حجم . تكوينها

ي يؤثر آذلك في نسبة التشغيل، ويضاف إلى ذلك العوامل الثقافية ذات األثر التجمع السكان
  :و عليه يجب. الحقيقي

  . تشجيع االختالط في المدارس- 

 . تطوير الجوانب النفسية واإلجتماعية في التخطيط العائلي- 

 . دعم ومسايرة تنفيذ المشاريع المنتقاة- 

اآل خطيرة، آما بينتها األعمال  التصدي إلى األسباب التي أدت إلى ظهور مش- 
التقويمية، ومحاولة إزالة األخطر منها التي تشكل العامل األساسي المؤدي إلى النتائج 

  .السيئة وذلك عن طريق تحسين تسيير المشاريع
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