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خطة التقدیم 

 يف اجلزا�ر ا�ميغرافيةٔأمه املؤرشات
إالطار العام للص�ة إالجنابیة يف اجلزا�ر
 دمات أ�وقاف يف حتسنيووزارة الشؤون ا�ینية والرشاكة بني وزارة الص�ة�

الص�ة إالجنابیة 



أھم المؤشرات الدیمغرافیة في الجزائر 
جویلیة01(ألف نسمة  23وملیون 45عدد السكان اإلجمالي 

2021 (
سنة 15أقل من  30.6% -

سنة 15-59 59.4% -
10% أكثر  وسنة 60

)%24.9( ملیون 11النساء في سن اإلنجاب 
315000(2019)الزواجات

الموالید  000 1034
إمرأةطفل لكل 3.0المؤشر التركیبي للخصوبة 
)حدیثة%44.9(%53.6استعمال وسائل منع الحمل 

%14.1الملباةاالحتیاجات غیر 

الوفیات العامة  198000
وفیات األطفال :030 21

وفیات حدیثي الوالدة  16751 منھم 
19الكوفیدوفاة بسبب 68منھم  393  :وفیات األمھات (2020)

12540 :(2019)الوالدات المیتة 

المعدل الخام للوالدات ‰23.8
المعدل الخام للوفیات  ‰4.55

نسبة النمو الطبیعي  %1.93
نسبة وفیات األطفال  ‰21.0

اإلناث   ‰19.4
الذكور  ‰22.5

معدل وفیات حدیثي الوالدة  ‰16.2
اإلناث  ‰14.7
الذكور  ‰17.7

12.0‰ :معدل الوالدات المیتة 
اإلناث  ‰11.0
الذكور  ‰12.9

أمل الحیاة  77.8
سنة  الرجال  77.2
النساء  78.6سنة

100.000لكل 48.5نسبة وفیات األمھات 
والدة حیة 

أھم المؤشرات 



اإلطار العام للصحة اإلنجابیة في الجزائر 
محاور الصحة اإلنجابیة في الجزائر  األسس القانونیة للصحة اإلنجابیة  المبادئ العامة للصحة اإلنجابیة

تباعد الوالدات وبرنامج التنظیم العائلي  02المؤرخ في 11/18قانون الصحة رقم 
، 2018جویلیة

أولویة من أولویات الصحة العمومیة

برنامج الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم  إصالوالسكان ووالتنظیم الھیكلي لوزارة الصحة 
ح المستشفیات 

تعد جزءا ال یتجزأ من السیاسة الوطنیة للصحة

برنامج عدم الخصوبة عند األزواج  السكان عبر والتنظیم الھیكلي لمدیریات الصحة 
الوالیات 

نمیة بعدا أساسیا من أبعاد السیاسة الوطنیة للسكان والت
.المستدامة

وفیر تولوفیات األمھات المتسارعبرنامج التقلیص 
األمومة اآلمنة 

18فيالمؤرخ209-88رقمالتنفیذيالمرسوم
-84رقمللمرسومالمتمموالمعدل1988أكتوبر

االجتماعي،بالضمانالخاص27

مجانیة الخدمات  

الوقایة من األمراض المتنقلة جنسیا  مرسوم ال(الوالئیةاللجان واللجنة الوطنیة للسكان 
أكتوبر 02المؤرخ في 312-02التنفیذي رقم 

2002   (
لعائلة رفاھیة اواللجنة الوطنیة للتنظیم العائلي 

جویلیة27المؤرخ في 57القرار الوزاري رقم (
2017(

التطوعي لألزواج مع ضمان تقدیم والحر اإلنخراط
المشورة حول استعمال وسائل منع الحملوالمعلومات 

الوقایة من العنف ضد المرأة  ى األول(الفتاوى الدینیة في مجال التنظیم العائلي 
)1982الثانیة في و1968في سنة 



و اإلعالم في مسائل الصحة اإلنجابیة،التحسیستدعیم نشاطات التوعیة و 
النشاطات،ھاتھبالمرشدات الدینیات في تكثیف اإلستعانة

المرشدات الدینیات  والصحة اإلنجابیة مسخدميوضع شبكة تواصل بین 

ابیة أ�وقاف يف حتسني �دمات الص�ة إالجنووزارة الشؤون ا�ینية والرشاكة بني وزارة الص�ة 

اإلستعانة بالمرشدة الدینیة ا لماذ
.البرامج القطاعیة لحمایة األسرةواألمومة وتساھم في برامج حمایة الطفل 

اإلرشادات وو النصائح التحسیسلھا دور جواري ھام في المجتمع الجزائري في مجال 
رفاھیة تثیر االھتمام بتنظیم األسرة عند النساء في سن اإلنجاب في إطار حمایة صحة األم و

األسرة

من ھي المرشدة الدینیة 
المرشدة الدینیة لدیھا نفس مرتبة اإلمام تعد من بین
الموظفین الخاصین التابعین إلدارة الشؤون الدینیة 

واألوقاف 





حول مكونات الصحة  اإلستشارةمرشدة دینیة في مجال 100تكوین 
2015و2013التنظیم العائلي خالل سنوات واإلنجابیة 

األھداف المنتظرة من ھذا التكوین
ي،التنظیم العائلوفي مجال الصحة اإلنجابیة اإلستشارةتعریف المرشدات الدینیات بتقنیات 1.

لمرشدات، التنظیم العائلي في نشاطات اإلعالم والتربیة واالتصال لودمج استشارات الصحة اإلنجابیة 2.
م العائلي التنظیوحول الصحة اإلنجابیة التحسیسوإشراك المرشدات الدینیات في نشاطات التوعیة .3

.لترقیة صحة األم الطفل ورفاھیة األسرة

مراحل تجسید الشراكة بین القطاعین میدانیا 

وینأھم نشاطات المرشدات الدینیات في مجال الصحة اإلنجابیة ما بعد التك
مراكز استقبال والسجون وحول الصحة اإلنجابیة في المساجد التحسیسوتكثیف نشاطات التوعیة 
...الفتیات في وضع صعب

تنشیط حصص إذاعیة حول مواضیع الصحة اإلنجابیة     
الثدي  وللكشف عن سرطان عنق الرحم توعویةتنظیم حمالت 





میدانیة  والشراكة بین القطاعین بصفة فعالة استراتیجیةتدعیم 

ما المقصود بشبكة التواصل  
وشبكة بین مھني الصحة اإلنجابیة 

لى مھني الشؤون الدینیة التي تھدف إ
تحسین رعایة النساء في مجال 

.الصحة اإلنجابیة

المرشدات الدینیات ووضع شبكة تواصل بین مستخدمي الصحة اإلنجابیة 

صحة أسباب التفكیر في وضع شبكة تواصل في مجال ال
اإلنجابیة 

نظیمھا  التدریبیة التي تم تالورشاتتوصیة من توصیات 
لفائدة المرشدات الدینیات 

ل حوالتحسیسوالحاجة الملحة لتدعیم نشاطات اإلعالم 
فوائد الصحة اإلنجابیة للتقلیص من وفیات األمھات

یم في مجال التنظالملباةارتفاع مؤشر االحتیاجات غیر 
العائلي

واألفراد سلوكاتالحاجة إلى اللمسة الدینیة لتغییر 
مستخدمي الصحة اإلنجابیة   



 التنظیم وابیة تم تنسیق الجھود بصفة فعالة بین القطاعین للتكفل األحسن بمسائل الصحة اإلنج2021خالل سنة
العائلي على المستوى المحلي

ة لتجسید انتقاء العشرة مراكز مرجعیة في تقدیم خدمات الصحة اإلنجابیة المتواجدة عبر العشر والیات نموذجی
شبكة التواصل 

 حة اإلنجابیةمفاھیم عشرة مرشدة دینیة معینة إلطالق الشبكة حول تقنیات المشورة في مجال الصتحیینتكوین و
  فكیر في خطة الت–تبادل أرقام الھواتف -تعارف (المرشدات الدینیات ولقاء فعلي بین مستخدمي الصحة اإلنجابیة

)  عمل ثنائیة

مراحل وضع شبكة التواصل 



األھداف المرجوة من وضع ھذه الشبكة 

الھدف الرئیسي 
للوصول إلى خدمات السلوكاتلمساھمة في تغییر ا

.التنظیم العائلي ذات جودة والصحة اإلنجابیة 
المتدخلین لتجسید الشبكة 

وزارة الصحة 
األوقاف ووزارة الشؤون الدینیة 

المحلیین للمصالح الغیر ممركزةالمسؤولین
الجواریةمدراء مؤسسات الصحة 

مستخدمي الصحة اإلنجابیة ) 10(
المرشدات الدینیات) 10(

الجمعیات المحلیة    

تاریخ انطالق الشبكة 

2021أفریل04

األھداف الثانویة 
المرشدات وتدعیم عالقات مھنیة بین مستخدمي الصحة 
الدینیات كل في مجال اختصاصھ

الوصول إلى أكبر عدد ممكن من النساء في سن اإلنجاب
فعالة النخراط النساء التحسیسوتطویر وسائل االتصال 

.....للتنظیم العائلي 

الفئة المستھدفة 
النساء في سن والفتیات 
اإلنجاب 



شكرا لحسن متابعتكم
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