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أة، تم تخطيطه  وتسطريه من طرف البحث المنجز حول الدراسة المسحية للبرامج الصحية المخصصة للمر
منظمة المرأة العربية، التي تفضلت معالي الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة باألسرة وقضايا 

ويعتبر هذا البحث من المشاريع التي يسهر على انجازها المعهد الوطني للصحة . المرأة باقتراحه علينا
ويوجد بالمعهد " . األمراض الموجودة" اث طبية  وبنك معلومات حولالعمومية بالجزائر، باعتباره مرصد أبح

بصحة النساء بعد سن "وآيفية االعتناء " ظاهرة العنف ضد المرأة"لمعالجة مواضيع " صحة المرأة"مصلحة 
  .و الصحة النفسية" اإلنجاب

نها ستساهم في ولهذا فان آل الدراسات التي تمس صحة المرأة تعتبر مهمة جدا في الوقت الحاضر أل
نشر أهمية هدا الموضوع والتوعية حول مفهوم صحة المرأة الذي يتضمن إلى جانب الصحة اإلنجابية، أي 
الرعاية قبل الوالدة وأثناء الوالدة وبعدها، وتنظيم األسرة والكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم 

المزمنة، الصحة النفسية،   اإلنجاب واألمراضوالعقم ومكافحة األمراض المنقولة جنسيا وفترة ما بعد سن
  . والصحة البيئية والعنف ضد المرأة

  
وللعلم فان البرامج الصحية المتعلقة بصحة المرأة في الجزائر ، تتكفل بها المؤسسات العمومية آوزارة 

والوزارة الصحة، وزارة العمل، التضامن الوطني، الصندوق االجتماعي والمعهد الوطني للصحة العمومية 
  .المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة باألسرة وقضايا المرأة اضافة الى  بعض الجمعيات غير الحكومية

 
  نظرة عن الوضعية الجغرافية والديمغرافية للجزائر. 1
  

  . آلم2,381,740تقع الجزائر بشمال إفريقيا وتعتبر ثاني بلد إفريقي بمساحة تقدر بـ 
  . مليون نسمة31,033,000 ب 2002قدر عدد سكانها سنة  •
  . 49,6 % و أفراد الجنس األنثوي 50,4%يمثل أفراد الجنس الذآري  •
 . السكان اإلجمالي 3/2نسبة العزوبية تمثل أآثر من  •
 . سنة27,6 سنة و معدل سن الزواج للنساء 31,3معدل سن الزواج للرجال  •
 األطفال يختلف من جهة إلى  شخص وعدد7,1 قدر بـ 1998الحجم المتوسط للعائلة في سنة  •

 .في ملحق الخرائط التوضيحية) 1.1(أخرى آما نستطيع مالحظته من خالل الخريطة 
 . شخص7,1عدد األشخاص القاطنين بالمنزل الواحد قدر بـ  •
 و تقدر نسبة األشخاص الدين 30,8% سنة نسبة  15يمثل الشباب الدين تقل أعمارهم عن  •

 سنة 60 أما المسنين الدين تبلغ أعمارهم أآثر من 64 %نة   س59و15تتراوح أعمارهم بين 
  .7,5 %فنسبتهم هي 

 .  وهذه النسبة تختلف من منطقة ألخرى64 % تقدر نسبة استعمال وسائل الحمل بـ •
وتقدر هاتيه النسبة بـ ) 1.3(تختلف نسبة الخصوبة من منطقة الى أخرى آما يتبين من الخريطة  •

 . طفل لكل امرأة 2.4
 .  مولود جديد حي01,00 لـ 31.2 وفيات المواليد من يوم إلي سنة  تقدر بـنسبة •
 .  مولود جديد حي  01,00 لـ 97 نسبة وفيات األمومة تقدر بـ  •
   سنة للنساء7 5. نسبة معدل األمل في الحياة •

  
الصحية ولتسهيل دراسة نتائج البحث، قسمنا البرامج الصحية للنساء إلى أربعة مراحل حسب المتطلبات 

  .التي تميز آل مرحلة زمنية
 سنة واللواتي تتطلبن عناية خاصة حيث 60 الالتي تفوت أعمارهن عن مرحلة النساء المسنات •

وفي بعض األحيان تكن . أنهن معرضات أآثر لإلصابة بأمراض القلب والسرطان والشلل النصفي
  .معرضات لعدة أمراض في وقتا واحد

  
 فهن بحاجة إلى توعية خاصة بخطورة األمراض 59 و 15عمارهن بين مرحلة النساء التي تتراوح أ •

المنقولة جنسيا وعن آل ما يعرض صحة المرأة والجنين للخطر أو إلى العقم خاصة وان الزواج أصبح 
 سنة تتطلب عناية خاصة 59 و 15إن فئة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين . يتم في سن متأخرة

و أنهن قد تتعرضن لسرطان الثدي أو الرحم وارتفاع في الضغط . بعد الحملخالل فترة الحمل وما 
  . الدموي و مرض السكري والتوتر العصبي

  
فهي عرضة لألمراض المنقولة  سنوات  6مرحلة الطفولة التي تتراوح أعمارهم من يوم إلى  •

 وللحوادث المنزلية 
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 فهي عرضة لألمراض المنقولة وللحوادث  سنة15 الى6مرحلة المراهقة التي تتراوح أعمارهم بين   •
ونسبة االنتحار في سن المراهقة مرتفعة . المنزلية و لحوادث المرور التي لها نتائج مفجعة آاإلعاقة

  . أآثر من مراحل األعمار األخرى
  

آما تتعرض النساء خالل المراحل األربعة للعنف داخل المنزل و خارجه وهو ما يؤثر على صحتهن النفسية 
  .الجسديةو
  
  
  نظرة عن الوضع الصحي في الجزائر. 2
  

تعيش الجزائر اليوم مرحلة انتقالية على الصعيد الصحي فبعد أن آانت األمراض المنقولة بعد االستقالل 
تحتل صدارة آل البرامج الصحية وهاجس آل العاملين في هدا المجال، أصبحت تحتل هده األمراض اليوم 

  .المرتبة العاشرة
  وضعية الصحية تغيرت في الثمانينات آما يتبين هذا من خالل نتائج المسح المنجز من طرف وهذه ال

  .1990المعهد الوطني للصحة العمومية سنة 
  

   1990الوضعية الصحية عام ) : 2.1(جدول 
 نسبة الحاالت   عدد الفحوصات  أسباب الفحوصات الطبية

   
 %35,0  1178  الوالدة الطبيعية
  % 6,0  218  الوالدة المعقدة
  % 12,2  409  الجهاز الهضمي
  % 7,0  234  الجهاز التنفسي

  % 6,9  231   الحريق–الصدمات 
  % 6,5  220  األمراض المنقولة والطفيليات

  % 4,3  144  الجهاز العصبي
  % 4,2  142  الجهاز التناسلي

  % 3,7  123  الجهاز الدموي  والقلب
  % 2,7  69  الجهاز الغددي

  % 2,0  68  لمفاصلالجهاز العظمي وا
  % 1,5  59  السرطان

  % 1,5  51  االضطرابات العقلية
  % 1,1  37  الجلد

  % 0,9  29  أمراض الدم
  % 0,7  24   الشواذ الوراثي

  % 3,8  127  آخر
  

  تتواجد فيها األمراض  Transition Epidémiologiqueهذه الوضعية الخاصة بالمرحلة االنتقالية لألمراض
التوتر النفسي، الصحة النفسية، العمران (واألمراض المتعلقة بالنمو ) قص نظافة البيئةلن(المتعلقة بالفقر

ولمعرفة إن آان هنالك تغيرات في أسباب الفحوصات الطبية ). الفوضوي، نمط المعيشة والنظام الغذائي
تي تحتل بحث آخر آانت نتيجته أنه إضافة إلى الفحوصات الخاصة بالحمل و الوالدة  ال1996أجري سنة 

، أما األمراض المتعلقة بنظافة البيئة 14,8%دائما المرتبة األولى، أصبح مشكل الضغط الدموي يحتل نسبة 
  .8,2%، ومرض  السكري يمثل  9% والحساسية تمثل 9,8%فهي تمثل 

  
وية فترة بعد التسعينات التي تميزت باإلرهاب والتي تعرضت فيها النساء ألبشع الضغوطات النفسية والمعن

آل هده المعطيات أدت إلى تغيير جذري في التناول . انتشرت  فيها األمراض المتعلقة بالصحة النفسية
  .والتعامل مع البرامج الصحية المخصصة للمرأة بالجزائر
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  الدراسة المسحية لبرامج صحة النساء في الجزائر. 3

في ) ي للصحة العمومية مع بعض الخبراءالمعهد الوطن(لقد تم انجاز هذا البحث في فترة آنا نفكر فيها
آيفية لفت انتباه  المسئولين والخبراء والعاملين بقطاع الصحة والمجتمع المدني إلى العمل المتناسق 

الذي أجريناه " العنف الموجه ضد المرأة"خاصة وإن المسح الوطني حول . لتناول موضوع صحة المرأة
والجمعيات الغير حكومية أظهر ) عدل والصحة والتضامن والشبيبةالداخلية وال(بمشارآة الوزارات المعنية

  .ضرورة التنسيق وتبادل المعلومات لنجاح هذه البرامج 
 وألن الفترة التي قمنا فيها بانجاز هذا المسح  قصيرة ال تسمح إال بإعطاء  نظرة خاطفة عن  البرامج 

 شمولية عن هته البرامج، التحاور مع المسئولين الصحية المخصصة للمرأة بالجزائر،  فضلنا، وإلعطاء نظرة
  .الذين يشرفون على برامج صحة المرأة بدال من استجوابهم حتى نستطيع الوصول إلى إنجاز هذا المسح

   
  : الهدف العام للمسح 3.1

ة الرفع من آفاءة البرامج المستقبلية التي تعمل على النهوض بالمرأة والعمل على توسيع المجاالت الصحي
  .والتعاون بين الدول األعضاء في المنظمة العربية

  
  : األهداف الفرعية للمسح 3.2
التعرف على البرامج التي نفدت في آل مجاالت الصحة في الجزائر وعلى األهداف التي حققتها  •

تلك البرامج واألهداف التي فشلت في انجازها وذلك لتحديد أولويات التحرك وتفادي األخطاء 
  .ع اإلستفادة من التجارب السابقةالمحتملة م

التعرف على البرامج قيد التنفيذ والمراحل التي تم انجازها والعوائق التي تمنع انجازها ، مع إمكانية  •
 .التوصية والتنسيق البرامج المبعثرة

تحديد المشاآل التي تواجهها البرامج التي تستهدف النهوض بالمرأة في مجاالت المسوح و من ثم  •
 . تفاديها عند صياغة البرامج الجديدة أو إيجاد حلولمحاولة

تحديد المجاالت التي يمكن فيها تفعيل التنسيق والتعاون وتبادل الخبرة فيما بين الدول األعضاء في  •
 .مراحل إعداد وتنفيذ البرامج

 .تحديد المشاريع والبرامج التي يمكن إن تتبناها المنظمة للنهوض بالمرأة و تمكينها •
 

  :نهجية العمل  م3.3
تم تنظيم عمل المسح بعد تكوين فريق عمل  من خمسة الخبراء، وترجمة االستمارة ومخطط  •

أجريت عدة اجتماعات مع فرقة الخبراء لدراسة . مشروع الدراسات المسحية إلى اللغة الفرنسية
  .مشروع المسح ولتخطيط جدول األعمال

  
  :تم االتفاق على منهجية العمل التالي  •

o ال طريقة التحاور وليس استجواب المسئولين والمشرفين على البرامج الصحية  استعم
  .المخصصة للمرأة

o  عقد اجتماع مرة في األسبوع بين الخبراء لمتابعة وتقييم العمل المنجز من طرف آل
 .خبير

 
  :آما تم االتفاق على تقسيم ملء االستمارات على ثالث أطراف •

o  الصحية في الجمعيات الغير حكوميةالمسئولين والمشرفين على البرامج. 
o  المسئولين والمشرفين على البرامج الصحية في المؤسسات الوطنية. 
o المسئولين والمشرفين على البرامج الصحية في الهيئات الدولية. 

  تم االتفاق على أن يكون المعهد الوطني للصحة العمومية المشرف والمنسق لهدا البحث •
 الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة باألسرة و قضايا ولتسهيل عملية البحث تفضلت •

 .المرآة، بتوجيه مراسلة لجهات المعنية للمساهمة فى إنجاح المسح
  

  : عملية البحث 3.4
 من خالل عينات متكونة من ثالثين برنامجا تم 2005 يونيو30 ماي إلى 15تم البدء بجمع المعلومات من 
وهران ) محافظة(المسئولين الموجودين في الجزائر العاصمة ووالية ملؤها من خالل الحوار مع 

  .سطيف)  محافظة(ووالية
سمحت لنا المقارنة في غرب و شمال البالد بمعرفة نسبة وعي  وتفاعل المتعاملين والمشرفين مع 

  .البرامج المخصصة لصحة المرأة
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  : مدة المسح 3.5

 .ثالثة أسابيع فقطنظرا لضيق الوقت فقد اقتصرت مدة المسح على 
  

   هل اإلجابة عن األسئلة  آانت مرضية ؟3.6
  تأآدنا من أن اإلجابة عن األسئلة آانت مرضية عن طريق منهجين

  المنهج األول التأآد من أن هده البرامج يعمل بها حقيقة 
  .آل مسئول التحري و معرفة مدى تفاعله مع هدا البرنامج المنهج الثاني بعد محاورة

  
  :ة العينة  جود3.7

  .فضلنا أن تكون الجودة معيار هدا المسح بدال من الكمية
  

 :نتائج لمسح  3.8
لقد تم جمع وطبع نتائج المسح حول البرامج الصحية المخصصة للمرأة خالل فترة قصيرة ومحدودة 

 لرفع ومجموعة الخبراء التي قامت بانجاز هدا البحث لم تتردد. ويعتبر ذلك تحدي آبير حاولنا اجتيازه
التحدي الزمني والمشارآة في انجاز هدا البحث تقديرا منها ألهمية موضوع البرامج الصحية المخصصة 

  .للنساء
  

وفى هذا القسم من الدراسة المسحية  سنقدم البرامج المعمول بها في مجال الصحة المخصصة 
  : سنة وذلك 99للنساء التي تتراوح أعمارهن من يوم إلى 

   2005 إلى 2000وات األخيرة التي تتراوح بين سنوات خالل األربع السن •
 مراحل االنجاز -
 المشاآل التي تعرقل االنجاز -
 التوصيات لتفادي البرامج المبعثرة -
حصر المشاآل التي تعرقل هذه البرامج وطرق تفادي مثل هذه المشاآل النجاز المشاريع والبرامج  •

 .و اقتراح بعض الحلول
 .ادل بين البلدان العربية للنهوض اآثرالصحة المرأة إبراز مجال التعاون والتب •
 .  نقاط القوة التي يمكن استخالصها من النتائج األولية لهذا المسح •
  . اقتراح برامج ومشاريع مشترآة بين البلدان العربية للنهوض بالمرأة والعناية بصحتها •
  
  

 الجزائر والتي تمس النساء واألطفال نظرة عن البرامج الصحية المعمول بها اليوم في) 3.1(ويعطى جدول 
  .والمراهقات والمسنات وفترة التنفيذ والمؤسسة التي تنشط في هذا المجال 

  المؤسسة   التنفيذ و المدة   العمر  البرامج
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  :الصحة اإلنجابية- 

 الحمل و متابعة الحمل 
 الوالدة  
 ما بعد الوالدة 
 صحة أالم  و الطفل 
محاربة العنف الموجه ضد المراة  
معالجة صحة النساء بعد انقطاع  

 الطمث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ادماج الجندر- 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
التوعية الخاصة بالصحة الجنسية - 

  واإلنجابية واألمومة بدون خطر  
  
  
  
  
الدعم األساسي والكامل للعالج - 

  النسوي
   
  
  
  
  
  .صحة الوالدة واألمومة وما بعد الوالدة- 

  54 و15بين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  54 و15بين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  54 و15بين 
  
  
  
  
  

  54 و15بين 
  
  
  
  
  

  54 و15بين 

 2000/2004قيد التنفيذ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 2000/2006قيد التنفيذ 
  
  
  
  
  
   
  
  
  

 2007/2005قيدالتخطيط
  
  
  
  
  

 2007/2005قيدالتخطيط
   
  
  
  
  

  2000/2003تم التنفيذ 

 مديرية السكان لدى - 
وزارة الصحة والسكان 

و إصالح 
  .ستشفياتالم

 المعهد الوطني - 
للصحة العمومية 

 مصلحة صحة النساء  
 مصلحة طب النساء - 

بالمستشفى 
مصطفى "الجامعي 

  "باشا
 الجمعية الوطنية - 

  لتنظيم األسرة
جمعية النساء - 

  الطبيبات 
المنظمة ااالمم - 

المتحدة للسكان 
(UNFPA  

المنظمة الدولية - 
  (OMS)للصحة 

العالج النفساني - 
بديلي "العائلي
  "إبراهيم

  
 جمعية مالئكة - 

الرحمن لقابالت 
  "والية سطيف"
  
  
 مديرية السكان لدى - 

وزارة الصحة والسكان 
و إصالح 

  .المستشفيات
 المعهد الوطني - 

  للصحة العمومية 
المنظمة الدولية - 

  UNFPA)للسكان 
 الجمعية الوطنية - 

  لتنظيم األسرة
جمعية النساء - 

  الطبيبات
  
لدى مديرية الوقاية - 

وزارة الصحة و 
السكان و إصالح 

  .المستشفيات 
 المعهد الوطني - 

  للصحة العمومية 
المنظمة الدولية - 

  UNFPA)للسكان 
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 مديرية السكان لدى - 

وزارة الصحة والسكان 
و إصالح 

  .المستشفيات
 مصلحة طب النساء - 

بالمستشفى 
مصطفى "الجامعي 

  "باشا
  
 المعهد الوطني - 

  للصحة العمومية 
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  . ماية األمومة و الطفولةح- 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  تلقيح األطفال ضد اإلمراض المنقولة - 

من يوم الي 
  54و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  16من يوم الى

  2002/2006قيد التنفيذ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2002/2006قيد التنفيذ

مديرية الوقاية لدى - 
وزارة الصحة و 

السكان و إصالح 
  .المستشفيات 

 المعهد الوطني - 
  ميةللصحة العمو

 مصلحة طب النساء - 
بالمستشفى 

مصطفى "الجامعي 
  "باشا

 الجمعية الوطنية - 
  لتنظيم األسرة

جمعية النساء - 
  الطبيبات

جمعية النساء - 
  القابالت 

 منظمة األمم - 
  المتحدة للطفولة 

  
وزارة الصحة و 

السكان و إصالح 
  .المستشفيات 

 المعهد الوطني - 
  للصحة العمومية

 مصلحة طب النساء - 
المستشفى ب

مصطفى "الجامعي 
  "باشا

 الجمعية الوطنية - 
  لتنظيم األسرة

جمعية النساء - 
  الطبيبات 

 منظمة األمم - 
  المتحدة للطفولة 

  
مديرية الوقاية لدى -   2002/2006قيد التنفيذ  16 و06بين    التوعية الخاصة بالصحة المدرسية - 

وزارة الصحة و 
السكان و إصالح 

  .المستشفيات 
لتدخل مديرية ا- 

الخاص لدى وزارة 
الصحة و السكان و 
  إصالح المستشفيات

  
استشارات نفسانية للعائالت ضحايا - 

  ...اإلرهاب، الزلزال
  
  
  
  
  

 99بين سنة و
  سنة

  
  
  
  
  

  2002/2006قيد التنفيذ 
  
  
  
  
  
  

مديرية التدخل - 
الخاص لدى وزارة 

الصحة و السكان و 
  إصالح المستشفيات

 مصلحة صحة - 
النساء بالمعهد 
الوطني للصحة 
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   العالج النفسى االسري- 
  
  
  
  
  
  
  
  
 اإلصغاء  واآتشاف العنف الموجه – 

  . ضد النساء 

  
  
  
  
  

 1 8بين
  سنة99و
  
  
  
  
  
  
  
  

بين يوم 
  سنة99و

  
  
  
  
  

  2000/2006قيد التنفيذ
  
  
  
  
  
  
  
  

 2007/2005قيدالتخطيط
  

  .العمومية 
 العالج النفساني - 

بديلي "العائلي
  "ابراهيم

نفساني العالج ال- 
  "بالمدنية"للصدمات 

 مستشفى األمراض - 
  "بالشراقة"العقلية 

 العالج النفساني - 
بديلي "العائلي
  "ابراهيم

العالج النفساني - 
  بالمدنية"للصدمات 

مديرية التدخل - 
الخاص لدى وزارة 

الصحة و السكان و 
  إصالح المستشفيات

 مديرية السكان لدى - 
وزارة الصحة والسكان 

و إصالح 
  .شفياتالمست

 المعهد الوطني - 
  .للصحة العمومية 

 مصلحة طب النساء - 
بالمستشفى 

مصطفى "الجامعي 
  "باشا

الوزارة المنتدبة لدى - 
رئيس الحكومة 

المكلفة باألسرة و 
  قضايا المرآة

جمعية النساء -  
  الطبيبات   

  
 العناية  بصحة النساء بعد انقطاع - 

  الطمث 
  
  
  
  
  
  
  . استعمال وسائل منع الحمل- 

  60أآثر من 
  
  
  
  
  
  
   

  54 و15بين 

 2002/2006قيد التنفيذ 
  
  
  
  
  
  
  

  2000/2006قيد التنفيذ

 المعهد الوطني - 
  .للصحة العمومية 

 مصلحة طب النساء - 
بالمستشفى 

مصطفى "الجامعي 
  "باشا

الوزارة المنتدبة لدى - 
رئيس الحكومة 

المكلفة باألسرة و 
  قضايا المرآة

جمعية النساء -  
  الطبيبات 

  
 مديرية السكان لدى - 

وزارة الصحة والسكان 
و إصالح 

  .المستشفيات
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 المعهد الوطني - 

  .للصحة العمومية 
 مصلحة طب النساء - 

بالمستشفى 
مصطفى "الجامعي 

  باشا   
 الجمعية الوطنية - 

  لتنظيم األسرة
جمعية النساء - 

  الطبيبات 
جمعية النساء - 

  القابالت 
منظمة االمم - 

المتحدة للسكان 
(UNFPA  

  
  محاربة و توعية حول مرض االيدز- 
  
  
  
  
  
  
 محاربة و توعية عن المخاطر الناجمة - 

  عن األمراض المنقولة جنسيا  

 54و 15بين
  سنة  

  
  
  
  
  
  

  54و15بين
  سنة

  

 2002/2006قيد التنفيذ 
  
    
  
  
  
  

 2 002 قيد التنفيذ
/2006  

 الجمعية الوطنية - 
  لتنظيم األسرة

جمعية النساء - 
  الطبيبات 

مصلحة مكافحة - 
االدمان بمستشفى 

اإلمراض العقلية 
  لوالية بليدة     

المنظمة االمم - 
المتحدة  للسكان 

(UNFPA  
 مديرية السكان لدى - 

وزارة الصحة والسكان 
و إصالح 

  .المستشفيات
جمعية النساء - 

  الطبيبات 
   فحوصات طبية للنساء- 

  المقبلالت على الزواج .

  حديثات الزواج .
  
  
  

  ن القابالت  تكوي- 

  99 و15بين
  35 و20بين
  45 و20بين

  2002/2006قيد التنفيذ
  2002/2006قيد التنفيذ 
  2002/2006قيد التنفيذ

  
  
  

  2000/2006قيد التنفيذ

 مصلحة طب النساء - 
بالمستشفى 

مصطفى "الجامعي 
  باشا   

 الجمعية الوطنية - 
  لتنظيم األسرة

جمعية النساء - 
  الطبيبات 

جمعية النساء - 
  القابالت

 مديرية السكان لدى - 
وزارة الصحة والسكان 

و إصالح 
  .المستشفيات

 مصلحة طب النساء - 
بالمستشفى 

مصطفى "الجامعي 
  باشا
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 عالج مرض سرطان الرحم وعنق الرحم 
  
  
  

  "  سرطان الثدي" عالج مرض 

  75 و20بين
  
  
  

  75 و20بين

  2000/2006قيد التنفيذ
  
  
  

  2000/2006قيد التنفيذ
  

مصلحة سرطان - 
  الرحم وعنق الرحم 

بالمستشفى 
مصطفى "الجامعي 

  "باشا
مصلحة سرطان - 

الثدي بالمستشفى 
مصطفى "الجامعي 

  "باشا
   صور أشعة لكشف الكثافة العظمية- 
  
  
 تكوين أطباء مختصين في طب - 

  المفاصل 

  99 و35بين
  
  

 60أآثر من 
  سنة

  

 2002/2006قيد التنفيذ 
  
  

  2002/2006ذ قيد التنفي

مصلحة داء طب - 
المفاصل 

بالمستشفى 
  "بالدويرة"الجامعي  

مصلحة داء طب - 
المفاصل 

بالمستشفى 
  "بالدويرة"الجامعي  

  
 تكوين القابالت الستعمال التحاليل - 

  المجهرية الخاصة بإمراض النساء
  75 و20بين

  
 مديرية السكان لدى -   2002/2006قيد التنفيذ 

وزارة الصحة والسكان 
و إصالح 

  .المستشفيات
 مصلحة طب النساء - 

بالمستشفى 
مصطفى "الجامعي 

  "باشا
المنظمة االمم - 

المتحدة  للسكان 
(UNFPA  

 المعهد الوطني - 
  للصحة العمومية 

المتابعة الطبية للنساء القاطنات في - 
  المراآز الخاصة بالنساء المعنفات

المتابعة النفسانية للنساء القاطنات - 
  آزفي هده المرا

  54 و15بين
  

  54 و15بين

 2002/2006قيد التتنفيذ
  

  2002/2006قيد التنفيذ
  

بوالية "جمعية راشدة 
  الجزائر

  

  
والبرامج الصحية المخصصة للمرآة آثيرة ولكن عدد المشرفين النجاز هاتيه البرامج  ضئيل جدا وهذا ما 

  ) :3.2(يتبن من خالل جدول 
  

  )3.2(جدول 
  

  مكان  برامجعدد ال  المسئول  المؤسسة
مديرية السكان لدى 
وزارة الصحة 
والسكان و إصالح 

  .المستشفيات

 المديرة 
الدآتورة 

  آداد
  
  

السيد 
  أمقران

  

  
  
  الصحة اإلنجابية- 
مساندة السياسة -  

الوطنية لتنظيم 
للرجال (األسرة 

  ) .والنساء
المسح الوطني - 

  
  
  القطر الجزائري- 
  
  
  جزائريالقطر ال- 
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  السيد زياط
  

الدآتورة 
  حدوش

لصحة األسرة 
  )  اءللرجال والنس(
المسح النوعي - 

  .لصحة الشباب
  ادماج الجندر- 
دعم الحمعية - 

الوطنية الخاصة 
بالنساء الفالحات 

  )التوعية الصحية.(
التوعية الخاصة - 

بالصحة الجنسية و 
  .اإلنجابية 

الدعم األساسي و - 
الكامل للعالج 

  النسوي 
صحة األمومة و ما - 

  .بعد الوالدة 

  القطر الجزائري- 
  
   والية وهران- 
  
   بلديات10 - 
  
   والية جيجل و تيزي اوزو- 
  
  
   أحياء و مستشفى5- 
  
   واليات5 - 
   مستشفيات 5 - 

مديرية الوقاية لدى 
وزارة الصحة و 

السكان وإصالح 
  .المستشفيات 

الدآتورة 
  بالطش

   
  

 الدآتور فورار 

حمايةاألمومة و - 
  .الطفولة

سي و الدعم األسا- 
الكامل للعالج 

  النسوي 
للذآور (التلقيح- 

  ).واإلناث

   القطر الجزائري- 
  
   قيد التخطيط- 
   القطر الجزائري- 

مديرية التدخل 
الخاص لدى وزارة 
الصحة والسكان و 

إصالح 
  . المستشفيات

الدآتور 
  عجاب 

  
  

الدآتور 
  . وسليمان 

 التوعية الخاصة - 
بالصحة المدرسية 

  ) للطالبات والطالب(
 الصحة العقلية - 
  )  للرجال والنساء(

   القطر الجزائري- 
  
  
   مستشفى خاص بالصحة العقلية3 1 - 

العالج النفساني 
  "بالمدنية"للصدمات 

الدآتورة 
  سوآي

استشارات - 
نفسانية للعائالت 
ضحايا اإلرهاب، 

للرجال ... (الزلزال
  )والنساء

   واليات10 مؤسسة  بلدية موزعة على 25- 

اليل مصلحة التح
الخاصة باألمراض 
النسوية بالمعهد 

الوطني للصحة 
  .العمومية 

الدآتورة 
  بلحرش 

   التحاليل المجهرية- 
 تكوين القابالت - 

الآتشاف سرطان 
  الرحم و عنق الرحم 

   واليات5 - 
   والية15 - 

مصلحة صحة 
النساء بالمعهد 
الوطني للصحة 

  . العمومية 

  
  

الدآتورة 
  مجاهد 

  
  
 تنظيم مع - 

ائيين   تكوين االخص
وتوعية و تدريب 

القابالت و األطباء 
  :حول)  رجال ونساء(
 الصحة النسوية - 1

  بعد انقطاع الطمث 
توسيع استعمال - 2

  .وسائل منع الحمل

  
  
  
  
  
   القطر الجزائري- 
  
  
   القطر الجزائري- 
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 اإلصغاء  – 3

واالآتشاف المبكر 
للعنف الموجه  ضد 

  .النساء 
مسح وطني حول - 

العنف الممارس ضد 
  .المرأة 

   القطر الجزائري- 
  
   القطر الجزائري- 
  

مصلحة األمومة 
بالمعهد "بدون خطر 

الوطني للصحة 
  "العمومية

الدعم األساسي و -   السيدة بنية
الكامل للعالج 

  النسوي 
صحة األمومة و ما - 

  .بعد الوالدة 

   القطر الجزائري- 
  
   القطر الجزائري- 

المنظمة االمم 
سكان المتحدة   لل

(UNFPA) 

السيدة 
  غريب

 التفرغ   تحسين- 
لدى مصلحة الصحة 

  االنجابية
   التنظيم العائلي- 
  
   الصحة الجنسية- 
  
 ادماج الواليات - 

الفقيرة في برامج 
  الصحة النسائية

 دعم المسح - 
الوطني لدراسة 
  العنف ضد المرأة

 دعم المرافعة - 
لتحسين الصحة 

للرجال (العائلية 
  )  والنساء

  
  
  قطر الجزائري ال- 
  
   القطر الجزائري- 
  
   واليات10- 
  
   القطر الجزائري- 
  
   القطر الجزائري- 

المنظمة الدولية 
  (OMS)للصحة 

السيد 
  صالحي

دعم المسح - 
الوطني لدراسة 

  العنف ضد المرأة
دعم المسح - 

الوطني حول صحة 
للرجال (العائلة 

  )والنساء
 مسح اقليمي - 

لدراسة نسبة 
ال للرج(انتشار االيدز 

  )والنساء

   القطر الجزائري- 
  
   القطر الجزائري- 
  
  
   واليات3 - 

مصلحة سرطان 
 الرحم وعنق الرحيم 

بالمستشفى 
مصطفى "الجامعي 

  " باشا

  .الجراحة- الدآتور بوزيد  
  
المساعدة - 

للرجال (النفسانية 
  )  والنساء

المساعدة - 
للرجال (االجتماعية 

  )والنساء

   مستشفى- 
  
   مستشفى- 
  
   مستشفى- 

مصلحة سرطان - 
الثدي 

بالمستشفى 

الدآتور بن 
  ديب 

  . الجراحة- 
  
المساعدة - 

   مستشفى- 
  
   مستشفى- 
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مصطفى "الجامعي 

  "باشا
النفسانية  للرجال 

  )  والنساء
  
المساعدة - 

اإلجتماعية للرجال 
  )  .والنساء

  
  
   مستشفى- 
  

مصلحة طب النساء 
بالمستشفى 

مصطفى "الجامعي 
  " باشا

الدآتورة 
  سعدي

فحوصات طبية  - 
  للنساء

  المرأة.

المرأة في سن .
  اإلنجاب 

المرأة بعد .
  الوالدة

المقبلون على .
للرجال (الزواج 
  )والنساء

حديثو الزواج .
 )للرجال والنساء(
المرأة بعد .

  انقطاع الطمث 
  الفتيات.

 تكوين أطباء - 
مختصين في طب 

للرجال (النساء 
  )والنساء

   تكوين القابالت - 
  

   مستشفى- 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   مستشفى و معهد- 
  
  
   مستشفى و معهد- 
  

مصلحة داء طب 
المفاصل 

بالمستشفى 
 "بالدويرة"الجامعي  

الدآتور 
  جودي 

 الفحوصات الطبية - 
للنساء بعد انقطاع 

  الطمث
 صور أشعة لكشف - 

  الكثافة العظمية
 تكوين أطباء - 

مختصين في طب 
للرجال (المفاصل 
  )والنساء

 مسح لنساء - 
دويرة منطقة ال

لمعرفة الكثافة 
  العظمية

   مستشفى و عيادة متعددة االختصاصات- 
   مستشفى- 
  
   مستشفى و معهد- 
  
  
   بلدية- 
  

مستشفى األمراض 
  "بالشراقة"العقلية 

الدآتورة 
  طيبي

 الدآتور 
  بلعيد

     مصلحة النساء- 
   االستشارة الطبية- 

   مستشفى- 
   مستشفى- 

العالج النفساني 
بديلي "العائلي
  "مابراهي

الدآتورة 
  عمار

 استشارات - 
نفسانية للعائالت 

  )للرجال والنساء(

   مرآز- 

جمعية النساء 
بوالية "الطبيبات 

  "وهران

الدآتورة 
  علولة

 آشف سرطان - 
  الرحم وعنق الرحم

 توعية عن األمراض - 
المنقولة جنسيا 

   عيادة خاصة- 
  
   حي- 
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  )للرجال والنساء(

الجمعية الجزائرية 
اء التي تعتني بالنس

بعد انقطاع الطمث 
  "بوالية الجزائر"

الدآتورة 
  شيتور

 تكوين األخصائيين - 
للعناية بالنساء بعد 
انقطاع الطمث 

  )للرجال والنساء(

   والية- 

جمعية مالئكة 
الرحمن لقابالت 

  "والية سطيف"

السيدة 
  تمسالي

  :  تكوين القابالت- 
للعناية بالنساء . 

  الحامالت
لحسن . 

استقبال النساء 
  اء الكشف أثن
الستعمال .

وسائل منع 
  الحمل 

   والية- 

جمعية راشدة 
  "بوالية الجزائر"

السيدة 
  ساتور

المتابعة الطبية - 
للنساء القاطنات في 
المراآز الخاصة 

  بالنساء المعنفات
المتابعة النفسانية - 

للنساء القاطنات في 
  هده المراآز

   والية- 
  
  
  
   والية- 

  
  

  :وتدل نتائج هذا الجدول على
  

  .أن المشاريع التي تخص الصحة النسائية بعضها إقليمية بعضها دولية و البعض اآلخر محلية •
  

إن معظم البرامج المخصصة لصحة المرأة هي برامج يعمل بها مند سنوات بعضها مدتها سنتين وقد  •
). ت سنوا6مدتها (تم انجازها خالل فترة ثالث سنوات ونصف  والبعض اآلخر على وشك نهاية اإلنجاز

  . تجدر االشارة ان أغلبية المشاريع موجودة مند أمد طويل ويتم تقييمها بانتظام من فترة إلى أخرى
  

هى وزارة الصحة، المستشفيات، المعاهد، مراآز البحوث  الجهات المنفذة لبرامج صحة النساء •
ريع أغلبيتها أما الجهات الممولة لهده المشا.وبمشارآة الجمعيات والمنظمات االقليمية والدولية

 . حكومية، إضافة إلى مساهمة المنظمات دولية
  

التغطية الجغرافية تشمل حسب نوع البرنامج فمنها ما يطبق على المستوى الوطني، و منها ما  •
، أو البلديات،  ومنها ما  ينحصر فى مستشفيات، و مراآز )المحافظات(يطبق على مستوى الواليات

  إيواء النساء وأحياءوعيادات صحية ومراآز استقبال و
  

إن المسح الذي أجريناه أظهر أن عدد المشرفين على المشاريع المخصصة لصحة النساء قليل  •
ونسبة النساء . نسبيا وال يقتصر على صحة النساء فقط بل يشمل صحة األطفال والشباب و الرجال

  .والذآور العاملين في هذه البرامج متساوية تقريبا
  
وآل األشخاص العاملين في حقل صحة )  سنة99اليوم األول للوالدة إلى (ء المستهدفون هم النسا •

  .النساء
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 سنة تتطلبن عناية خاصة تحصلن عليها في 60ي تتجاوز أعمارهن  اللواتمرحلة النساء المسنات •

 بعض
و تجدر اإلشارة بان البرامج الخاصة بهده الفئة هي .  المصالح الموجودة في بعض المستشفيات •

 في بدايتها
  وتكاليفها آثيرة   •

  
ليا بحاجة  البرامج الصحية الموجودة والمطبقة حا59 و 15مرحلة النساء التي تتراوح أعمارهن بين  •

  .إلى تطوير و تحسين من أجل عناية أفضل ذات نوعية تتماشى مع متطلبات العصر
  

خصصت لهده الفئة برامج صحية ال بأس  سنة 15مرحلة الطفولة والمراهقة التي تقل أعمارهم عن  •
  .  بها ولكن هناك ضرورة ال عادة تقييمها

  
جل تطبيق هده المشاريع والبرامج  علما بأنها أن التعامل والتنسيق بين مختلف الوزارات ضروري من أ

منذ فترة قصيرة بدأت الجمعيات الغير حكومية تهتم و تعمل في ميدان صحة المرأة، . تهم آل القطاعات
  .وأغلبية هده الجمعيات متكونة من أطباء أخصائيين ولكن عددها ما زال بسيط

  

  التنفيذ  العمر  البرامج
  الصحة اإلنجابية - 
  إدماج الجندر- 
التوعية الخاصة بالصحة الجنسية و - 

  اإلنجابية 
الدعم األساسي والكامل للعالج  النسوي - 
  . الوالدة، األمومة وما بعد الوالدة- 

  54و 15بين 
  54 و15بين 
  54 و15بين 
  54 و15بين 
  54 و15بين 

  قيد التنفيذ
  تم التنفيذ
  قيد التنفيذ
  قيد التخطيط
  قيد التخطيط

  . حماية األمومة و الطفولة- 
  التلقيح - 

  54بين يوم و
  16بين يوم و

  قيد التنفيذ
  قيد التنفيذ

   التوعية الخاصة بالصحة المدرسية  - 
   الصحة العقلية  - 

  16 و06بين 
  99 و16بين 

  قيد التنفيذ
  قيد التنفيذ

استشارات نفسانية للعائالت ضحايا - 
  ...اإلرهاب، الزلزال

  99بين سنة و
  

  قيد التنفيذ
  

   الصحة النسوية بعد انقطاع الطمث - 1
  . استعمال وسائل منع الحمل- 2
 اإلصغاء  واالآتشاف الخاص بالعنف ضد – 3

  .النساء 

  60أآثر من 
  54 و15بين 
  99نة وبين س

  

  قيد التنفيذ
  قيد التنفيذ
  قيد التنفيذ

  
  قيد التنفيذ  54 و15بين   توعية حول االيدز - 
  قيد التنفيذ  99بين سنة و  المساعدة النفسانية - 
   فحوصات طبية للنساء- 

  المقبالت على الزواج .

  حديثات الزواج .
   تكوين أطباء مختصين في طب النساء - 
   تكوين القابالت - 

  99 و15بين
  35 و20بين
  35 و20بين
  35 و20بين
  45 و20بين

  قيد التنفيذ
  قيد التنفيذ
  قيد التنفيذ
  قيد التنفيذ
  قيد التنفيذ

   صور أشعة لكشف الكثافة العظمية- 
   تكوين أطباء مختصين في طب المفاصل - 

  99 و35بين
  45 و20بين

  قيد التنفيذ
  قيد التنفيذ

  قيد التنفيذ  54و 15بين   توعية عن األمراض المنقولة جنسيا - 
المتابعة الطبية للنساء اموجودات في - 

  المراآز الخاصة بالنساء المعنفات
المتابعة النفسانية للنساء القاطنات في - 

  هده المراآز

  54 و15بين
  
  54 و15بين

  قيد التخطيط
  

  قيد التنفيذ
  



17 
تماما آبيرا من طرف األخصائيين و الخاصة بصحة المرأة تعرف اليوم اه المشاريع والبرامج •

  :  الصحة، األسرة و التضامن وهي تهتم:المسؤولين بوزارات
  تدريب األطباء و القابالت  
  تقديم خدمات صحية 
  تطوير البنية التحتية و المؤسساتية  
   سنة99رسم سياسات مستقبلية تشمل صحة المرأة من أول يوم الى  
  ت بالوسائل الضرورية للخدمة المقدمة تزويد  المصالح و المراآز و المؤسسا 
  )تلفزيون، راديو، مطبوعات، مناشير، الصقات(توعية إعالمية  
  تثقيف وتوعية صحية لألطباء و القابالت وآل العاملين في قطاع الصحة 
  تزويد باألجهزة و المعلومات/تطوير 

  
  :األهداف الرئيسية لهذه المشاريع هي  •

  .األطفالتقليص عدد الوفيات عند النساء و -
  :أما األهداف الفرعية فهي •

  الكشف المبكر وعالج سرطان الثدي والرحم وعنق الرحم -
  العناية و المتابعة الصحية خالل فترة الحمل -
  اإلصغاء و الكشف عن العنف الموجه ضد المرأة -

  
يجرى بالمؤسسات الصحية بشكل منتظم تقييم آل المشاريع والبرامج الصحية نسائية آانت أم  •

    : النسائية يتم تقييمها من خالل المعايير التالية لبرامج الصحيةال، وا
  عدد النساء المستفيدات من المشروع -
  عدد العاملين بالمشروع -

مما يسمح باآتشاف وتصحيح المشاآل التي قد ) في نصف المشروع(وهذا التقييم يتم خالل التنفيذ 
  .تعيق السير الحسن للمشروع

  
ج بنشر مصالح طبية خاصة بالطفل وبالمرأة في آل أنحاء البالد، آما ايجابيا سمحت هده البرام •

أنها جعلت من صحة المرأة بمفهومها الشامل محط اهتمام بعد أن آانت مدرجة ضمن المشاريع 
  .العامة لصحة  السكان وأصبحت  تعد  برامج للعناية بصحة المرأة النفسية و الجنسية

اريع تكمن في إن التكفل بصحة المرأة يتطلب توفير ولكن يبقى إن نقاط الضعف لهذه المش
المزيد من اإلمكانيات المالية والمادية والبشرية، إن اهتمامات األخصائيين والخبراء واألطباء 

  . والمسئولين المشرفين  علي هاتيه  البرامج  ليست محصورة فقط بصحة النساء
  

   :اقتراحات الخبير •
  . للعمل على هذه المشاريعتوفير الشروط الالزمة  والتحسيس 
  .دفع آل الجهات على التعاون والتنسيق لتبنى  مثل هذه المشاريع 
  .ضرورة العمل بين األخصائيين و المسئولين دوليين آانوا أم وطنيين 
التوعية واإلعالم بهذه المشاريع لحث العاملين بهذا القطاع وآذلك المواطنات والمواطنين  

   .  لالهتمام بقضية صحة المرأة
تبني وإنجاز مشروع صحي  مشترك بين الدول العربية يستهدف  مرحلة صحة المرأة   

 : في بعد  انقطاع الطمث و يتمثل  هذا المشروع
 دراسة بحث صحي واجتماعي لتنظيم مسح حول مشكل مرحلة  صحة النساء - 

  خالل هذه الفترة 
  حملة توعية لإلشهار بنتائج  هذا البحث- 
  .المشترك خالل مختلف مراحل أنجاز مشروع  تقييم العمل - 
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أنجز . هذا المسح الذي تم إجراءه خالل ثالثة أسابيع يعتبر بداية لمشروع يمكن إثراءه و توسيعه   
بمشارآة الوزارة المنتدبة لدى الحكومة المكلفة باالسرة و قضايا المرأة و بمشارآة المعهد الوطني 

والمستشفى الجامعي لمصطفى باشا و المستشفى الجامعي للدويرة و المديرية للصحة العمومية 
  .العامة للصحة بوالية سطيف

تم إجراء هذا البحث من قبل المؤسسات الصحية ووزارة الصحة والجمعيات والهيئات الدولية التي 
  .تتعامل مع صحة المرأة

هو سمح بإبراز البرامج التي  يعمل بها اليوم هدا البحث لم يتكلم عن البرامج التي تطالب بها النساء ف
  .بالجزائر  والتي تستطيع المنظمة العربية تبنيها

إن هذا المسح ابرز إن هناك تغيير جذري و شامل في الجزائر بما يتعلق أوال بالنظرة المجتمعية لصحة 
  همية قضية صحة المرآة  المرأة وثانيا بالمعاملة مع برامج صحة المرآة  ووعى منظمة المرآة العربية بأ

  .هذا البحث يعتبر نقطة انطالق للتعاون المشترك ولتبادل الخبرات بين البلدان العربية
  
   :راجع الم     

اسات والتحاليل للسكان المرآز الوطنى للدرالمسح الجزائرى حول الخصوبة،  .1
 .والتنمية

التحاليل للسكان ، المرآز الوطنى للدراسات والمسح الجزائرى حول العنف األسرى .2
 2001 والتنمية،

 المعهد الوطني للصحة ،1990المسح الجزائرى حول االحتياجات الصحية لسنة  .3
  .العمومية

 ،1999المسح الجزائرى حول معرفة االسباب المانعة من استعمال وسائل الحمل  .4
 .المعهد الوطني للصحة العمومية

 .الوطني للصحة العمومية، المعهد  1999المسح الجزائرى حول وفيات االمومة  .5
، 2000المسح الجزائرى حول رسم االهداف لمراعة صحة االم والمولود الجديد  .6

 .المعهد الوطني للصحة العمومية
، المعهد الوطني للصحة 2005المسح الجزائرى حول العنف الموجه ضد المراة  .7

 .العمومية
الوطني ، المعهد 2005 الى سنة 2000سجالت احصائيات السرطان من سنة  .8

 للصحة العمومية
 الى 2000المجلة االحصائية الشهرية لالمراض المنقولة و السائدة بالجزائر من سنة  .9

 ، المعهد الوطني للصحة العمومية2003سنة 
 .، المعهد الوطني للصحة العموميةمجلة التدخالت البسكولوجية .10
ة الخارجية ومنظمة وزار ،2002تقرير حول الوضعية الصحية بالجزائر الجزء الثانى سنة  .11

 .االمم المتحدة
 . الجريدة الجزائرية للطب،2003العنف الموجه ضد المراة سنة  .12
 .، المعهد الوطنى لالحصاءات1998االحصاء العام للسكان و السكن سنة  .13
 ، المعهد الوطنى لالحصاءات2002المسح الجزائرى حول صحة العائلة سنة  .14
  المعهد الوطنى لالحصاءات،2003المسح الكيفى حول صحة الشباب سنة  .15
، المعهد الوطنى 2000الزواج فى الجزائر من خالل الوضعية السكانية سنة  .16

 .لالحصاءات
 صندوق االمم المتحدة ، 2004الى 2000مجالت السكان على الخط من سنة   .17

 .للسكان
  .2004 الى سنة 2000تقارير المنظمة الدولية للصحة  من سنة  .18
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