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Abstract 

The present study intends to shed light on the various legal texts that enshrined the right to 

education in Algeria through the most distinguished moments of its contemporary history, 

considering that the right to education is a fundamental and principal right that represents 

the nucleus and axis of the economic, social and cultural rights. This is why it kept a great 

interest by the legislator whether international, regional, from the arab world or national…. 

Numerous international agreements have enshrined the basic principles that crystallize the 

right to education as the principle of free education and the principle of its obligation 

through the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in 1966 and 

the Convention on the Rights of the Child of 1989 in addition to the Convention against 

Discrimination in the Field of Education adopted by the General Conference of UNESCO in 

1960. 

Algeria is considered as one of the countries that have ratified many of these conventions 

and enshrined them within its national system. Ordinance 76-35, which includes the 

regulation of education and training in Algeria, is considered the first legal text after 

independence to set ideological parameters and define the legal foundations of the Algerian 

educational system and set the frame of reference for the national policy for education and 

training and made education and learning from the prerogatives of the state alone, to the 

point of changing the state’s economic approach, which required the necessity of adapting 

the educational system to it with the issuance of the National Education Directive Law No. 

08-04, which embodied the comprehensive endeavor of the Algerian state to reform the 

educational system and open the private initiative in the field of education.. 

Key words: The Right To Education, The Principle of Free Education, The Principle of 

Compulsory Basic Education, The Principle of Equality, International Standards. 
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 الدولية التكريس التشريعي للحق في التعليم في الجزائر على ضوء المعايير

 

 قويدر ميمونة
 الجزائر، جامعة ابن خلدون تيارت، د. 

 

 الملخص

ول الدراسة تسليط الضوء على مختلف النصوص القانونية التي كرست الحق في التعليم في الجزائر من خالل أبرز تتنا

المحطات المميزة لتاريخها المعاصر، على اعتبار حق التعليم حق أساسي أصيل يمثل نواة ومحور منظومة الحقوق 

 .ن طرف المشرع الدولي أو االقليمي أو العربي أو الوطنياالقتصادية واالجتماعية والثقافية لذلك حظي باهتمام كبير م

لقد كرست عديد االتفاقيات الدولية المبادئ األساسية التي بلورت الحق في التعليم كمبدأ مجانية التعليم ومبدأ الزاميته عن  

 إضافة 1989حقوق الطفل لسنة  واتفاقية 1966طريق العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية سنة 

  .1960اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم التي اعتمدها المؤتمر العام لليونيسكو سنة  إلى

، 35-76تعتبر الجزائر من الدول التي صادقت على عديد هذه االتفاقيات  وكرستها ضمن منظومتها الوطنية اذ يعتبر األمر 

لتكوين بالجزائر أول نص قانوني بعد االستقالل وضع المعالم اإليديولوجية وحدد األسس القانونية المتضمن تنظيم التربية وا

للنظام التعليمي الجزائري وضبط اإلطار المرجعي للسياسة الوطنية للتربية والتكوين وجعل التربية والتعليم من صالحيات 

ي تطلب ضرورة تكييف المنظومة التربوية معه بصدور القانون غاية تغيير النهج االقتصادي للدولة الذ إلى الدولة وحدها،

، الذي جسد المسعى الشامل للدولة الجزائرية إلصالح المنظومة التربوية وفتح 04-08التوجيهي للتربية الوطنية رقم 

  .المبادرة الخاصة في مجال  التربية التعليم

 .األساسي، مبدأ المساواة، المعايير الدوليةحق التعليم، مبدأ مجانية التعليم، مبدأ الزامية التعليم : الكلمات المفتاحية

 
 المقدمة:

تتناول الدراسة تسليط الضوء على مختلف النصوص القانونية التي كرست الحق في التعليم في الجزائر من خالل 

أبرز المحطات المميزة لتاريخها المعاصر، على اعتبار حق التعليم حق أساسي أصيل يمثل نواة ومحور منظومة الحقوق 

 ة واالجتماعية والثقافية لذلك حظي باهتمام كبير من طرف المشرع الدولي واالقليمي والعربي والوطني.االقتصادي

لقد كرست عديد االتفاقيات الدولية المبادئ األساسية التي بلورت الحق في التعليم كالعهد الدولي الخاص بالحقوق 

اتفاقية مكافحة التمييز في مجال  إلى إضافة 1989ق الطفل لسنة واتفاقية حقو 1966االقتصادية واالجتماعية والثقافية سنة 

  1960التعليم التي اعتمدها المؤتمر العام لليونيسكو سنة 

تعتبر الجزائر من الدول التي صادقت على عديد هذه االتفاقيات عن طريق التكريس الدستوري لهذه المبادئ من 

، المتضمن تنظيم التربية 35-76سان ضمن القانون الداخلي، اذ يعتبر األمر خالل ادماج المعاهدات الدولية لحقوق االن

والتكوين بالجزائر أول نص قانوني بعد االستقالل وضع المعالم اإليديولوجية وحدد األسس القانونية للنظام التعليمي 

 عليم من صالحيات الدولة وحدها،الجزائري وضبط اإلطار المرجعي للسياسة الوطنية للتربية والتكوين وجعل التربية والت

غاية تغيير النهج االقتصادي للدولة الذي تطلب ضرورة تكييف المنظومة التربوية معه بصدور القانون التوجيهي  إلى

 ، الذي فتح المجال للمبادرة الخاصة في التربية والتعليم.04-08للتربية الوطنية رقم 

مها فيما تتمثل المبادئ األساسية التي يقوم عليها الحق في التعليم ن دراسة هذا الموضوع تثير عدة تساؤالت أهإ

ضمن المنظومة القانونية الجزائرية على مسار تطوراتها اإليديولوجية واالقتصادية؟ وهل هي متوافقة مع المعايير الدولية؟  

ؤوب الذي يفرضه التطور السريع وهل حققت الغايات واألهداف التي تستجيب للحفاظ على ثوابت األمة وتحقيق التطور الد

 للمعارف العلمية والتكنولوجية؟        

إجابة منا على هذه اإلشكالية وإلماما بجوانب الموضوع اتبعنا المنهج التحليلي وأحيانا المقارن من خالل ابراز 

 35-76وم عليها ضمن األمر مفهوم الحق في التعليم بتحديد اإلطار الدستوري له الذي حدد المبادئ األساسية التي يق

، المتعلق بالقانون التوجيهي للتربية والتعليم، الذي جسد 04-08كمحور أول، ثم نتناول الحق في التعليم في ظل القانون 

المسعى الشامل للدولة الجزائرية إلصالح المنظومة التربوية وفتح المبادرة الخاصة في مجال التعليم كمحور ثاني من 

 الخطة.
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 :35-76ة الحق في التعليم في الجزائر على ضوء األمر بلور -1

وضعية التربية يعكس الحق في التعليم توجهات الدولة من خالل التأسيس والتنظيم لممارسة هذا الحق، لذلك لفهم 

عالم المحطات المميزة لتاريخها المعاصر، ذلك أن الجزائر تعرضت لطمس كل م والتعليم في الجزائر، ينبغي ربطها بأبرز

تجهيل الجزائريين ومسخ شخصيتهم الوطنية عن طريق  إلى التربية والتعليم من طرف السلطات االستعمارية الرامية

ضرب رصيدهم الثقافي والديني حتى يسهل عليها إحكام قبضتها عليهم ضمن استراتيجية عامة ممنهجة  تعمل على تقليص 

وهكذا وبأمر من السلطات العسكرية  ،التربوي الجزائري بشتى الوسائل انتشار التعليم الذي وجدته، بهدم وتخريب النظام

مخازن أو كنائس كما هو الحال بالنسبة لمسجد کتشاوة(، وبيع  إلى الفرنسية هدم الكثير من المساجد والزوايا، وحول بعضها

 post_13html, -og(https://www.educafile.com/2019/04/blالمعمرين الستخدامها كمساكن إلى البعض اآلخر

المدرسة الكتانية التي أنشأها صالح باي بن  1850األمالك الوطنية كضم المعمر الفرنسي سنة  إلى ، أو تحويلها(2021

   (30، صفحة 2013)بن علي و مكي،  بدعوى أنها من أمالك الباي الخاصة. 1787مصطفى والي قسنطينة التركي سنة 

لذلك اعتبرت من أهم األولويات في هذا المجال بعد استرجاع السيادة الوطنية العمل على تعميم التعليم قصد رفع 

نسبة التمدرس، وجزارة إطارات التعليم وضرورة تكييف مضامين التعليم الموروثة عن النظام التعليمي الفرنسي مع 

أن صدر األمر  إلى ئري من خالل اعتماد التعريب التدريجي للتعليم،المقومات الدينية والثقافية والحضارية للمجتمع الجزا

والمتضمن تنظيم التربية والتكوين بالجزائر، الذي يعتبر أول  16/04/1976، المؤرخ في  (1976)الشعبية،  35 -76رقم 

إليديولوجية وحدد األسس نص تشريعي يتعلق بالتربية والتكوين للدولة الجزائرية المستقلة، وقد وضع هذا النص المعالم ا

 القانونية للنظام التعليمي الجزائري وضبط اإلطار المرجعي للسياسة الوطنية للتربية والتكوين بالجزائر.

 

 مضمون الحق في التعليم والمعاير الدولية: -1-1

قافية، يتجلى حق التعليم، حق أساسي أصيل، يشكل نواة ومحور منظومة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والث يعتبر 

ذلك من خالل اإلقرار الدستوري والدولي للمبادئ التي يخضع لها، والتي تشكل ضمانات حقيقية وقيدا على سلطة المشرع 

العادي عند تنظيمه لهذا الحق، وأهم هذه المبادئ: مبدأ إلزامية التعليم األساسي ومجانتيه ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في 

حصول الجميع على التعليم االبتدائي المجاني واإللزامي وإمكانية بأنه  تعريف الحق في التعليمكن ، لذلك يمااللتحاق به

 الحصول على التعليم الثانوي واألخذ تدريجيا بمجانية التعليم، المساواة في الحصول على التعليم العالي على أساس القدرات.

 (2013)لخميسي، 

 بالقيمة اإلنسانية اعترافا   يشكل وهذا وسياسي، مدني كحق للحق في التعليمالنظر  يمكن كله ذلك على وعالوة  

الالزمة  الدعائم توفير خالل من األخرى اإلنسان حقوق وحماية لتحرير عنها غنى ال يمثل وسيلة للتعليم، فالتعليم الجوهرية

 في الحق فكفالة االجتماعي والسياسي، النشاط في والمشاركة االقتصادي والرفاه واألمن والحرية الجيدة الصحة لضمان

 إعداد عليها يقوم التي األداة التعليم وتمتعهم بها، كما يعتبر األخرى حقوقهم على الحصول في الناس فرص يعزز التعليم

 مقدمة في تأتي التي األهداف من قاعدته وتوسيع التعليم مستوى رفع كفاءته لذلك أصبح  هدف درجة ورفع البشري العنصر

  (9، صفحة 2013)مكي،  واالجتماعية. التنمية االقتصادية طخط

  :عناصر الحق في التعليم-1-1-1

 يتضمن الحق في التعليم مجموعة من المكونات األساسية وهي: التوافر، القبول، وإمكانية االلتحاق والقابلية للتكيف. 

 (16، صفحة 2013)لخميسي، 

ويقصد به وجوب توافر مؤسسات وبرامج تعليمية بأعداد كافية في نطاق اختصاص الدولة، وما التوافر:  -أوال

 إضافةتحتاج إليه هذه المؤسسات والبرامج للعمل يتوقف على عدة عوامل من بينها السياق التنموي الذي تعمل في إطاره، 

األساتذة المدربين والمرافق الضرورية كالصحة احتياجات المؤسسات التعليمية من المباني المناسبة، وتوفرها على  إلى

 .والمياه والمكتبة وتكنولوجيا المعلومات

أن يكون مضمون التعليم مقبوال، بما في ذلك المناهج الدراسية وأساليب التدريس وأن يكون وثيق  القبول: -ثانيا

 الناحية الثقافية والجودة للطالب والوالدين.الصلة باالحتياجات االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمجتمع، ومالئما من 

أن يكون النظام التعليمي غير تمييزي وميسر للجميع، وأن تتخذ خطوات ايجابية لتشمل  إمكانية االلتحاق:-ثالثا

 الفئات األكثر تهميشا، وإلمكانية االلتحاق ثالثة أبعاد متداخلة هي:

 .يجب أن يكون التعليم في متناول الجميع، والسيما أضعف الفئات في القانون والواقع عدم التمييز:-أ
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يجب أن يكون التعليم في متناول الجميع ماديا، وبطريقة مأمونة، وذلك إما عن طريق  إمكانية االلتحاق ماديا:-ب

لمسكن(، أو من خالل التكنولوجيا حضور الدراسة في موقع جغرافي مالئم بشكل معقول )مثال في مدرسة تقع بالقرب من ا

 .العصرية

 13أي أن الدولة ملزمة بتوفير التعليم االبتدائي مجانا للجميع، وقد أكدت المادتين  إمكانية االلتحاق اقتصاديا:-ج

 وطنية.من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هذا االلتزام، كما أكدت ذلك جل الدساتير ال 14و

التعليم الثانوي  إلى ويمتد هذا االلتزام (2013ماي  10)تقرير المقرر الخاص بالحق في التعليم ، الدورة الثالثة والعشرون, 

والعالي بصفة تدريجية، وقد أتاحت الجزائر هذه اإلمكانية منذ استقاللها بالنص عليها دستوريا وتطبيقها واقعيا في كل 

 المراحل التعليمية.

يكون قابال للتطور مع االحتياجات المتغيرة للمجتمع، ومساهما في مواجهة عدم المساواة  أنالقابلية للتكيف:  -بعارا

 (13، صفحة 2013)مكي،  وعدم التمييز بين الجنسين، وأن يكون قابال للتعديل مع ما يتالءم مع السياقات المحلية.

  الحق في التعليم والمعايير الدولية:-1-1-2

 الجمعية أصدرته الطفل الذي حقوق إعالن فنجد الدولية، المواثيق به اهتمت بالتعليم الجزائري المشرع اهتم كما

 األقل على وإلزاميا مجانيا التعليم في بحق الطفل منه السابع المبدأ في يقرر 1959 نوفمبر من 20 في المتحدة لألمم العامة

 الذي المبدأ هي العليا الطفل مصلحة تعتبر أن يجب بأنه قدراته، ويردف وينمي فتهثقا من يرفع بأسلوب المبكرة مراحله في

عن  يعطله عمل في الطفل استخدام التاسع المبدأ حظر كما والداه، طليعتهم وفي وتوجيهه عند تعليمه المسئولين به يسترشد

 .تعليمه

 التي الدولية من المواثيق الكثير إلى انضمت المواطنين لكل الحق هذا لضمان إصرارها على الجزائر من وتأكيدا  

 األقل على ومجانا التعليم في شخص كل حق26 مادته في يؤكد اإلنسان الذي لحقوق العالمي اإلعالن منها الحق هذا تكرس

 .للجميع متاحا والمهني الفني التعليم ويكون إلزاميا االبتدائي التعليم يكون أن على واألساسية االبتدائية مرحلتيه في

 وجعل والتعليم، التربية فرد في كل حق على 13 مادته واالقتصادية في االجتماعية للحقوق الدولي العهد نص كما

 تنص الفقرة كما بالمدارس، والتربية التعليم من أدنى حد على الحصول الطفولة سن في هم لمن إلزاميا يتيح االبتدائي التعليم

 المدارس غير ألوالدهم اختيار مدارس في وجودهم، عند األوصياء أو اآلباء حرية احترام على المادة ذات من الثالثة

 ينتمي التي الدولة تقره أو تفرضه الذي األدنى للحد وفقا ومعطيات التعليم بمعايير هذه المدارس تلتزم أن بشرط الحكومية،

 الطفل. إليها

 التعليم والتي مجال في التمييز بمكافحة الخاصة االتفاقية هي خاصة اتفاقية له الدولي خصص المشرع يكتفي لم

 بأن في الرابعة تنص والتي 1960 سنة 11 دورته في والثقافة والعلوم للتربية المتحدة األمم لمنظمة العام اعتمدها المؤتمر

 .وإجباري مجاني االبتدائي التعليم بجعل األطراف الدول تتعهد

مختلف االتفاقيات الدولية صادقت عليها الجزائر وأهمها العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية وقد نصت 

 1966واالجتماعية والثقافية لعام
2

 االتفاقيات بين من تأثيرا ا ألكثراالتفاقية  1989، كما تعتبر اتفاقية حقوق الطفل لعام 

بادئ منها حصول الجميع على التعليم المجاني واإللزامي وإمكانية على جملة من الم الدولية حيث نصت والمعاهدات

الحصول على التعليم الثانوي واألخذ تدريجيا بمجانية هذا التعليم، والمساواة في الحصول على التعليم العالي على أساس 

 العالمي، الصعيد على دبياأل أو المعنوي تأثيرها حيث وذلك من ومميزة، خاصة مكانة للطفل منحت وأنهاالقدرات، خاصة 

 ما مع التعليم في الطفل حق بكفالة األطراف الدول التزام 28 المادة في ونصت االتفاقية التعليم في الطفل  حق تغفل لم

 الخطوات اتخاذ لألطفال، والمهنية التربوية اإلرشادات توفير ، والمهني العام الثانوي التعليم تطوير تشجيع من ذلك يستتبعه

.المدارس إلى الحضور على المواظبة الالزمة لتشجيع 
3

 

 على التركيز مع على الجهل والقضاء وشئونه، التعليم في الدولي التعاون لتشجيع األطراف الدول المادة تدعو كما

 الدول. تلك في التعليم مستوى انخفاض من معلوم هو لما النامية البلدان

                                                           
، الجريد 1992/12/19مؤرخ في  461-92، راجع المرسوم الرئاسي 1992/12/19، وصادقت عليها الجزائر 1992- 9-2دخلت حيز ال تنفيذ - 2

 . 32/12/1992، مؤرخة في 91الرسمية العدد 

 
 .29/10/1968، مؤرخة في 87، الجريدة الرسمية العدد 1968/10/15انضمت الجزائر لهذه االتفاقية بتاريخ  - 3
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 هو السبب الفقر أن ذلك صعوبات، عدة الواقع أرض على الحق هذا تجسيد هذه الجهود يواجه رغم كل لكن 

  .أبنائهم القوانين على هذه تطبيق نجاح لعدم الرئيسي

تنمية مفهوم  إلى اعتمد المؤتمر العام لليونسكو اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم، تهدف 14/12/1960وفي 

من الركائز المحورية لحركة  22/05/1962التفاقية التي دخلت حيز النفاذ في الحق في التعليم بأبعاده كافة، وتعد هذه ا

التعليم للجميع، كما أنها تعبر عن مبدأين أساسيين في الميثاق التأسيسي لليونسكو والمتمثلين في عدم التمييز وتكافؤ الفرص 

)الهلسة،  .2008جوان  18المؤرخ في  2/8في مجال التعليم حيث اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة بقرارها رقم 

من هذه اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم التزامات الدول األطراف بضرورة وضع وتطوير  4وتبين المادة   (2012

والمساواة وتطبيق سياسة وطنية تستهدف عن طريق أساليب مالئمة للظروف والعرف السائد في البالد، دعم تكافؤ الفرص 

 .في المعاملة في مجال التعليم

 : 35-76المباديء األساسية للحق في التعليم وفقا لألمر -1-2

رغم الغاء هذا األمر سلطنا عليه الضوء ألنه يعتبر أول نص تشريعي يتعلق بالتربية والتكوين للدولة الجزائرية  

قانونية للنظام التعليمي الجزائري وضبط اإلطار المرجعي المستقلة، كما أنه وضع المعالم اإليديولوجية وحدد األسس ال

 للسياسة الوطنية للتربية والتكوين بالجزائر. 

 9حيث کرس هذا األمر مجانية التعليم في جميع المستويات والمراحل وإلزامية التعليم األساسي وضمانه لمدة 

االختيارات والتوجهات األساسية للتربية باعتبارها منظومة وطنية أصيلة بمضامينها وإطاراتها سنوات، كما أرسى 

 موحد تعليم أنه أرسىوبرامجها، مبنية على مبدأ الديمقراطية في إتاحتها فرصا متكاملة لجميع األطفال الجزائريين أي 

، متفتحة على الحضارات (188، صفحة 2014لحسين، )ب السواء على والحضر الريف في وإناثا ذكورا الوطن أبناء لجميع

 األخرى وذات توجه علمي وتكنولوجي. 

وحد لغة التعليم في كل المراحل بحيث جعل كل المواد تدرس باللغة العربية  35-76هذا فإن األمر رقم  إلى إضافة

للغات األجنبية، كما جعل التربية والتعليم من صالحيات الدولة ومنع أي مبادرة خاصة )أي إلغاء وأعطى مكانة معتبرة 

  :التعليم الخاص(، وأصبح التعليم بموجب هذا األمر، مهيكال على النحو التالي

 .تعليم تحضيري غير إجباري-

 .سنوات 9تعليم أساسي إلزامي لمدة -

 تعليم ثانوي-

 تعليم ثانوي تقني.-

  :35-76المرجعية الدستورية لحق التعليم ضمن ال أمر-1-2-1

، المتعلق بتنظيم التربية والتكوين بالجزائر مقوماتها المباشرة في الميثاق 35-76تجد المبادئ التي جاء بها األمر  

 .1976ودستور 1976الوطني لسنة 

كم، وهي المنشأ الذي ال بديل عنه لإلحساس التربية حجر الزاوية في أي بناء مح 1976اعتبر الميثاق الوطني لسنة  

لدى اإلنسان ونقطة االنطالق لكل حياة فكرية خصبة، وتتمثل على األخص في الوظيفة التعليمية التي يجب تجديد قيمها 

 ، (1976)الجزائزية،  وتصحيح مكانتها ورفع مستوى مناهجها.

، 1963)الجزائرية ا.، دستور  1963ائر المستقلة لسنة وقبل هذا تم تأكيد الحق في التعليم ضمن أول دستور للجز

تؤكد ضمان حق  1963من دستور  10الذي يعتبر بحق ضمانة رئيسية له، فقد جاءت الفقرة الرابعة من المادة   (1963

دون تمييز منه أيضا على أن " التعليم إجباري، وتمنح الثقافة للجميع  18العمل وضمان مجانية التعليم، كما نصت المادة 

 فيما عدا ما كان ناشئا عن استعدادات كل فرد وحاجات المجموعة". 

المتعلق  1976نوفمبر  22،المؤرخ في 97-76)الجزائرية ا.، األمر 1976حيث أكد الدستور الجزائري لسنة  

 :أن التي نصت في فقراتها الخمس على 66الحق في التعليم من خالل المادة  (1976، 1976باصدار دستور 

 .لكل مواطن الحق في التعليم-

 .التعليم مجاني، وهو إجباري لمدة المدرسة األساسية في إطار الشروط التي يحددها القانون-

 .تضمن الدولة التطبيق المتساوي لحق التعليم-
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 .تنظم الدولة التعليم-

 بالتساوي أمام الجميع.تسهر الدولة على أن تكون أبواب التعليم، والتكوين المهني، والثقافة مفتوحة -

وبهذا نالحظ أن المؤسس الدستوري الجزائري حتى في ظل الحزب الواحد وفي ظل النهج االشتراكي فإنه وفر 

الحماية للحق في التعليم جاعال منه هدفا أساسيا لتحقيق المساواة والعدل والحماية بتقرير مجانية التعليم والزاميته حتى 

 قد وافق المعايير الدولية في هذا المجال. الطور األساسي، وبذلك يكون

أن بدأت مرحلة جديدة فرضتها التحوالت  إلى ، المتعلق بتنظيم التربية والتكوين35-76واستمر العمل باألمر 

الوطنية والدولية والتي من بينها  على الخصوص ظهور التعددية السياسية في الجزائر وما يترتب عن ذلك من ضرورة 

الديمقراطية في المناهج الدراسية، والتخلي عن االقتصاد الموجه وأساليب التسيير المركزي والتأسيس إدراج مفهوم 

للتطور  إضافةالتدريجي االقتصاد السوق، وما يطلبه من التحضير الالئق لألفراد والمجتمع، لمواجهة التنافس الحاد، 

صال الحديثة، وما تفرضه بخصوص إعادة تصميم مالمح السريع للمعارف العلمية والتكنولوجية ووسائل اإلعالم واالت

 المهن ، وبالتالي ضرورة تجسيد اإلصالحات الالزمة في مجال التربية والتعليم.

 

 اإلصالحات الكبرى في مجال التربية والتعليم وظهور المدارس الخاصة: -2

، تشكيل لجنة وطنية إلصالح المنظومة التربوية، التي أوكلت لها مهمة التفكير وتقديم 2000ماي سنة جرى في  

اقتراحات بخصوص ثالثة مواضيع كبرى هي: تحسين نوعية التأطير بشكل عام والتأطير التربوي بشكل خاص؛ السبل 

 .التربوية بكاملهاالتي ينبغي إتباعها لتطوير العمل البيداغوجي؛ إعادة تنظيم المنظومة 

وقد توجت أشغال اللجنة بإصدار ملف ضخم تضمن تحليال معمقا لتطور المنظومة التربوية الجزائرية واإلنجازات 

التي حققتها وكذا االختالالت التي أفرزتها. وشكل هذا الملف موضوعا لعدة اجتماعات المجلس الحكومة خالل شهري 

، الذي يعدل ويتمم األمر رقم 2003أوت  13المؤرخ في  03/09األمر رقم ، وذلك صدر 2002فبراير ومارس من عام 

، والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، الذي قرر إدراج تدريس اللغة األمازيغية كلغة 1976أفريل  16، المؤرخ في 35/76

 وطنية، في نشاطات اإليقاظ أو كمادة مستقلة.

 2008جانفي  23المؤرخ في  04-08لمتمثل في القانون التوجيهي رقم ثم صدر القانون التوجيهي للتربية الوطنية ا

 .تجسيد المسعى الشامل للدولة الجزائرية إلصالح المنظومة التربوية إلى النص التشريعي، الذي يرمي وهو

ت حيث صدر هذا القانون ليوفر للمدرسة الجزائرية اإلطار التشريعي المناسب لجعلها تستجيب للتحديات والرهانا

التي يوجهها المجتمع، وتتماشى مع التحوالت الوطنية والدولية ، على الخصوص ،ظهور التعددية السياسية في الجزائر وما 

مفهوم الديمقراطية في المناهج الدراسية، التأسيس التدريجي االقتصاد السوق، عولمة  يترتب عن ذلك من ضرورة إدراج

للتطور السريع للمعارف العلمية  إضافةألفراد والمجتمع، لمواجهة التنافس الحاد، االقتصاد وما يلزمه من التحضير الالئق ل

 والتكنولوجية ووسائل اإلعالم واالتصال الحديثة، و فتح المجال للمبادرة الخاصة لالستثمار في التعليم، 

سب ما تأكد تجسيد مبدأ اإللزامية للتعليم ومجانتيه في القطاع العمومي ح إلى ولذلك سوف نتعرض أوال

 .باإلصالحات الدستورية أوال ثم نتعرض للمبادرة الخاصة في مجال التعليم من خالل التأطير القانوني للمدارس الخاصة

 التكريس الدستوري للحق في التعليم في ظل اإلصالحات:  – 2-1

)الجزائرية ا.،  1996 من دستور 53 المادة نصبدأت اإلصالحات الدستورية في مجال التربية والتعليم بدءا ب

، الذي 1996ديسمبر 07، المؤرخ في 483-96الرئاسي  المرسوم بموجب الصادر(1996،، 483-96المرسوم الرئاسي 

الذي أكد على المبادئ التي جسدتها الدساتير السابقة  استجابة للتحوالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية، كان

 بالتعليم في االلتحاق على التساوي وتسهر التعليمية المنظومة تنظيم الدولة وتتولى مضمون التعليم في الحق على اعتبار

السابقة  للمبادئ العناصر ليضيف بعض 04-08المهني، وكان تمهيدا لصدور القانون التوجيهي للتربية والتعليم  والتكوين

مبدأ ترقية تعليم  إلى إضافةأصبح يخص القطاع العمومي فقط، أهمها فتح المجال للتعليم الخاص  وبالتالي مبدأ المجانية 

منه على أن الحق في التعليم  65بمقتضى نص المادة  2016بالتعديل الدستوري لسنة وهو ما تم تأكيده  األمازيغية اللغة 

لجزائر وألول مرة مضمون ، التعليم العمومي مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون، مما يفسر على أن التعليم في ا

 سيصبح على مستوى النص الدستوري على نوعين: أحدهما عمومي مجاني وآخر خاص بمقابل.

 .التعليم األساسي إجباري

 .تنظم الدولة المنظومة التعليمية الوطنية
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 "تسهر الدولة على التساوي في االلتحاق بالتعليم، والتكوين المهني

سيع اللغة األمازيغية في مجال التعليم رغم الصعوبات التي تواجهها من منه على ضرورة تو 4كما أكدت المادة  

 (2016،المتعلق بالتعديل الدستوري، 01-16)الجزائرية ا.، القانون  خالل كفاية عدد المعلمين والحروف الذي ستدرس به.

)الجزائرية ا.،  442-20من المرسوم الرئاسي  65التعليم أيضا بنص المادة واستمر التكريس الدستوري للحق في   

، المتعلق بإصدار التعديل (2020المتعلق بالتعديل الدستوري،  2020ديسمبر  30، المؤرخ في 442-20المرسوم الرئاسي 

التربية والتعليم مضمونان،  ، التي نصت بأن الحق في2020، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر2020الدستوري لسنة 

 وتسهر الدولة باستمرار على تحسين جودتهما. 

 التعليم العمومي مجاني وفق الشروط التي يحددها القانون 

 التعليم االبتدائي والمتوسط إجباري، وتنظم الدولة المنظومة التعليمية الوطنية    

 اإللزامي الطابع  التربوي الجزائري المتمثلة في نظاملل العامة المواد نستخلص المبادئ هذه من خالل استقراء

 بتنظيم تكفل الدولة بالتعليم، االلتحاق في التساوي ومجانتيه في القطاع العمومي، التعليم حق للجنسين، ضمان للتعليم

الدستوري لحق التعليم لسنة كما ركز اإلطار التربوية، وفتح المجال للتعليم الخاص، ترقية تعليم اللغة األمازيغية،  المنظومة

ألول مرة بأن تسهر الدولة باستمرار على تحسين جودة التربية والتعليم وهو األمر غير مجسد مؤخرا في ظل  2020

 تراجع المستوى التعليمي بالجزائر.   إلى انتشار جائحة كورونا باستعمال نظام التفويج وتقليص الحجم الساعي الذي أدى

 إللزامية للحق في التعليم:تجسيد مبدأ ا-2-1-1

 الصالحية لهم نفسها الدولة حتى أو على األطفال وصاية له من أو الوالدين ال أنه حقيقة التعليم تأكيد يقصد بإلزامية

 يجب الجنس ، لذا أساس على تمييز دون مطلق وبشكل إلزامية هي اختيارية، بل كقضية التعليم في الطفل حق مع بالتعامل

جهات االختصاص،  قبل من دقيق بشكل تطبيقه يراقب أن يجب كما واضح، قانون خالل من لضمانه القانونية اآلليات توفير

 الوسائل من وسيلة والعلوم وبأية المعارف من يشاء ما تعلم اختيار حرية أي التعليم بحرية يتمتع شخص كل كان ولذلك إذا

 الدستوري للحق في التعليم في الجزائر. ظل التكريسفي  خاصة التعليم عن االمتناع في الحق له فليس

الدولة دستوريا بتوفير هذا الحق واالستمرار فيه لجميع األطفال الذين بلغوا السن القانونية وفق المدة  حيث تلتزم

يم مصلحة القانونية المضمونة، وإلزام المواطنين بممارسة هذا الحق باعتباره واجبا عليهم، على اعتبار التربية والتعل

عمومية تسهر الدولة على تنظيمها والتكفل بمتطلبات سيرها، واإلشراف عليها، كما تسهر الدولة على ضمان مبدأ تكافؤ 

 .الفرص والتساوي في االلتحاق بمراحل التعليم والتكوين األخرى وترقية وتوسيع تعليم اللغة األمازيغية

 ال بصعوبات مقيدة تكون ما كثيرا اإللزامي التعليم لنهاية سن وتحديد التعليم يةبإجبار الخاصة القانونية النصوص قيمة لكن

 العمل سن قبل األحداث لتشغيل بالنسبة خاصة بنجاح  النصوص هذه تطبيق غالبا السهل من فليس العملي التطبيق تالئم

 (15، صفحة 2013)مكي،  .الزراعية واألعمال الصناعية غير واألعمال الصغيرة الصناعات في القانوني

 عشرة السادس حتى سن المدرسة في القصر انتظام على يسهر الذي التربية قانون أن نجد الوطني التشريع في

 ال أنه قضت التي ، المتعلق بعالقات العمل 11-90من القانون  15وفقا لنص المادة   العمل وقانون ،(2010)الجزائرية ا.، 

 في تدخل التي الحاالت في إال سنة ( 16 )عشرة عن ستة للتوظيف األدنى العمر يقل أن األحوال من حال أي في يمكن

 على الحصول هو العمل سوق دخول من هدفه كان إذا إال السن هذه بلوغه بالعمل قبل للقاصر يسمح فال التمهين عقود إطار

 يلهيه عنها ما يجد فال للدراسة القاصر يتفرغ حتى المشرع به يقبل الذي الوحيد االستثناء فهذا طريق التمهين، عن تكوين

 بعضها. فهي نصوص تكمل (67، صفحة 2019)طربيت،  العمل . وسط يتم تعليم التمهين كان وإن

 في أي ذلك، من سنوات تسع بعد به وتنتهي عمره، من السادس العام إتمامه عند اإللزامي للقاصر التعليم تبدأ مرحلة

 التمدرس مدة تمديد ويمكن عمره من عشرة السادسة إتمامه قبل التعليم من الطالب يفصل ال بحيث عشرة، الخامسة سن

االستثنائية إال بناءا  الحاالت ذلك وال يتم اقصاء التلميذ نهائيا في تبرر حالتهم كانت كلما المعوقين للتالميذ بسنتين اإللزامي

، صفحة المادة 2010)الجزائرية ا.،  التربية مدير من تقرير مفصل على بناء الوطنية بالتربية المكلف الوزير من على قرار

12)  

 حق بضمان الدولة اللتزام تنفيذا تعتبر إجراءات مجموعة على المشرع الجزائري نص التعليم تجسيدا إللزامية

 :يلي فيما نلخصها األولياء عاتق على تقع التزامات ووضع مجموعة للقصر التعليم
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 على المشرع وضع ذلك واالحتياجات، ولضمان يتناسب بشكل التربوية والمؤسسات الهياكل بتوفير الدولة التزام -

 وصيانتها، المدرسية الهياكل إنجاز مجال في الوطنية السيما للتربية االجتماعي بالطلب التكفل المحلية الجماعات عاتق

 .رية الضروريةالبش الموارد بتوظيف التربية وزارة وتتكفل

 الوصاية أو األبوية السلطة يحوز معنوي أو طبيعي شخص كل على إلزام 02-10من المرسوم  5كما نصت المادة -

 الدخول المدرسي. قبل أشهر ستة أجل في مدرسية مؤسسة أقرب لدى بتسجيله التمدرس سن قاصر في طفل على القانونية

 األحكام لهذه المخالفون الشرعيون األولياء أو اآلباء ، تحت طائلة الجزاء، أي يتعرض(5، صفحة 2010)الجزائرية ا.، 

من القانون  12 المادة من 4 للفقرة طبقا جزائري دينار ألف خمسين إلى دينار آالف خمسة من مالية تتراوح غرامة دفع إلى

، 04-08)الجزائرية ا.، القانون  الوطنية. للتربية التوجيهي القانون ، المتضمن2008جانفي  23، المؤرخ في 08-04

  (2008، المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، 2008جانفي  23المؤرخ في 

 مستوى الوالية على التربية مصالح مدرسي دخول كل قبل توافي أن المختصة البلدية مصالح إلزام إلى إضافة

 المدرسي. بالدخول المعنيين لديها المسجلين األطفال أسماء بقائمة

أن الدولة بكل مؤسساتها وفي مقدمتها األسرة تجسد عمليا ضمان  إلى من خالل استقراء هاته النصوص نصل  

 حقوقهم.     رعاية وحماية حق التعليم لألطفال على اعتبارهم قاصرين حتى يبلغوا سن الرشد ويتولون بأنفسهم

 مجانية التعليم العمومي:-2-1-2

)الجزائرية  2020من دستور  2فقرة  65تم تكريس مبدأ مجانية التعليم  في القطاع العمومي من خالل نص المادة 

، وهو األمر الذي قد (2020المتعلق بالتعديل الدستوري،  2020ديسمبر  30، المؤرخ في 442-20ا.، المرسوم الرئاسي 

ظروف  يخص فيما الفرص تكافؤ وضمان تمييز دون التعليم في حقلل الدولة المساس بمبدأ المساواة أي ضمان إلى يؤدي

األساسي وذلك في ظل ظهور التعليم الخاص الذي يكون بمقابل قد يكون باهضا،  التعليم بعد الدراسة ومواصلة التمدرس

 7 المادة صوفقا لن المستويات، جميع في المؤسسات  في التعليم مجانية إرساء طريق عن على عكس ما كان مجسد سابقا

 جميع المستويات في مجاني التعليم ":والتعليم بنصها التربية بتنظيم المتعلق 1976 أبريل 16 في المؤرخ 76-35األمر من

 التربية بمجانية ،المتعلق67-76رقم  المرسوم تضمنه الذي النص نفس وهو ،"نوعها كان مهما المدرسية والمؤسسات

 النص مع ، حيث يتطابق هذا(1976)الجزائرية ا.،  .1976أفريل  16في  المؤرخ والثالثة األولى مادتيه والتكوين في

 ،2004 سنة بتونس المعتمد اإلنسان لحقوق الميثاق العربي من الثانية فقرتها في 41 المادة نص السيما الدولية المواثيق

)مكي،  اف مجانية التعليم لمواطنيها على األقل في مرحلته االبتدائية واألساسية.األطر الدول تضمن أن إلى يدعو الذي

 (17، صفحة 2013

 المدرسية والخدمات واللوازم التعليمية الوسائل على ثمن بأقل التالميذ يحصل التعليم مجانية على وعالوة

 المحدد أعاله. 67-76المرسوم  من الثالثة التربوية بنص المادة النشاطات سير حسن على تعين التي االجتماعية

 وكذلك المتوسطة، المرحلة لتالميذ المؤسسة داخل واإلسكان والكساء المدرسي واإلطعام النقل للتالميذ كما يكفل

الدراسة  ومستوى العائالت ودخل باختالف المكان تختلف أن يمكن جزافية مساهمة مقابل والحوادث األخطار من الحماية

 .منه 7 المادة بنص

 فيما السيما متعددة، إعانات االستفادة من من بتمكينهم المعوزين التالميذ ذلك تمدرس على عالوة وتدعم الدولة

 كما خصصت الدولة منذ المدرسية، والصحة والنقل والتغذية واإليواء المدرسية والكتب واألدوات الدراسية المنح يخص

األوالد  عدد حسب لألولياء سنويا المحرومين تدفع المتمدرسين األطفال لصالح مدرسية خاصة منحة 2001 سنة

 طبقا معوز طفل ويعتبر ،(2001)الجزائرية ا.،  2001أوت  19، المؤرخ في 238-01المتمدرسين وفقا للمرسوم الرئاسي 

 أي لعائلته يتوفر ال من أو محرومة، عائلة من المنحدر أو ضحية اإلرهاب، أو بنت ابن اليتيم، المرسوم هذا من 2 للمادة

آالف  ثمانية عن الشهري عائلته دخل يقل من أو البطالة، عن التأمين منظومة مستوى على فقد حقوقها بصدد هي أو دخل

دينار، وهذا ما يظهر جهود الدولة الجبارة في تجسيد مبدأ مجانية التعليم في القطاع العمومي ولصالح الفئات الهشة 

 .والمحرومة

  التأطير القانوني للمدارس الخاصة:-2- 2

أسس المشرع الجزائري نظام تعليمي خاص موازي للتعليم العمومي وهو موجود تشريعا وممارسة، حيث تجسد 

القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات الذي حدد ، 2005غشت  23المؤرخ في ، 07-05قانونا بمقتضى نص األمر 

   (2005،  07-05)الجزائرية ا.، األمر  يم الخاصة.التربية والتعل
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 الكبرى المدن في الخاصة المدارس بعض أنشئترغم أن التعليم الخاص قد وجد فعال قبل تأطيره القانوني، حيث 

 بعض اتفق حيث ملحوظا، تزايدا العدد هذا شهد التسعينات بداية وفي نهاية الثمانينات، في )قسنطينة وهران، الجزائر،(

 في يتم تنظيمها بإنشائها وكان الجزائرية، قاموا المدرسة ضعف الحظوا لما التعليم، في العالية المستويات األولياء ذووا

 بين ما يتراوح سنهم كان الذين للتالميذ بالمستوى التحضيري وبدأت العمل في المدارس هذه شرعت ثقافية، جمعيات إطار

 المدارس، هذه مسيري بيداغوجية لدى خبرة وجود عدم وأمام المستوى االبتدائي األساسي والثانوي ،سنوات، ثم  5 إلى 4

 باللغة المدارس هذه في التعليم ،حيث كان يتم C.N.E.D بفرنسا المراسلة طريق عن التعليم في أبنائهم تسجيل إلى لجأوا

 إلى 2006 - 2005الدراسية  السنة في عددها وصل الذي الخاصة المدارس انتشار تم السنوات، مرور الفرنسية، ومع

 (198، صفحة 2014)بلحسين،  تلميذ. 16000بها  يدرس والتي الوطن من والية 14 في منتشرة تعليمية مؤسسة 139

 بدقة حدد الذي 07-05تأطير هذه المدارس وهو ما تأكد بالمرسوم  الوطنية التربية لذلك كان لزاما على وزارة

 على متحصلة تكن التي لم مدرسة 39 إغالق تم الوقت نفس وفي ومراقبتها، فتحها وكذا الخاصة المدارس إنشاء ظروف

 المذكور المرسوم إلى الخضوع المدارس هذه من مسيري الوزارة طلبت كما الوطنية، التربية وزارة من الرسمي االعتماد

 .الوطنية التربية وزارة طرف من المسطر لرسميةا التعليم برامج ضرورة تطبيق على ينص كان الذي أعاله

من خالل استقرائنا لهذا النص نجده جاء يجسد المبادئ العامة للمنظومة التربوية في القطاع العمومي السيما فيما 

 المستويات وفي األطوار الثالثة باللغة العربية على وجه االلزاميتعلق بعميم التعريب بالنص على أن يكون التعليم في كل 

، كما ألزم المدارس الخاصة بتطبيق البرامج الرسمية للتعليم (8، صفحة المادة 2005،  07-05)الجزائرية ا.، األمر 

ية تقديم برامج ثقافية اختيارية المعمول بها في مؤسسات التربية والتعليم العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية مع إمكان

 بعد ترخيص الوزير المكلف بالتربية الوطنية، واحترام رزنامة العطل الرسمية الوطنية.

تخضع المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم من حيث االنشاء والفتح والمراقبة اإلدارية والبيداغوجية وفيما يتعلق  

 (2005، ، 432-05)الجزائرية ا.، المرسوم التنفيذي  .432-05بحقوق التالميذ لنصوص المرسوم التنفيذي 

وبذلك فإن هذه النصوص القانونية جعلت من المدارس الخاصة وسيلة في يد الدولة تسطر بها أغراض السياسة  

 الوطنية للتربية والتعليم. 

 أن النتائج يالحظ سنة(، 15 )حوالي2015غاية سنة  إلى تجربتها خالل من المدارس الخاصة، لمسيرة المتتبع إن  

 %90 تجاوزت) والبكالوريا المتوسطة الرسمية( السادسة، االمتحانات في النجاح نسبة أن حيث مرضية، إليها توصلت التي

 للتالميذ عالية مما سمحت وبمعدالت البكالوريا امتحانات في خاصة %100النجاح  نسبة وصلت المدارس بعض وفي

 التخصصات. كل في دراستهم الخارج لمزاولة إلى حتى االنتقال أو الجزائرية، العليا والمعاهد الجامعة في التسجيل

، لكن في ظل التضييق االداري عليها وفي ظل تردي المنظومة التربوية العمومية وفي ظل (199، صفحة 2014)بلحسين، 

أت بوادر الضعف بالظهور في المدارس الخاصة سعي أصحابها وراء الربح على حساب رفع المستوى التعليمي للتالميذ بد

     السيما في الواليات الداخلية.   

لذلك يرى البعض أن فتح هذا المجال من الخطورة، فقد يشكل مساسا بحق المواطن في وحدة التعليم والمساواة 

ينغ على العواقب الوخيمة للتعليم وتكافؤ الفرص وتفتيت النظام التعليمي في الجزائر، في هذا الصدد يؤكد األستاذ كيشوف س

الخاص في تقويضه لفرص إتاحة التعليم للجميع بسبب تكاليفه الباهظة من جهة، ومعيار القبول في مؤسسات التعليم الخاص 

سبتمبر  24)مجلس حقوق االنسان،  الذي يعطي األولوية للقدرة على دفع مستحقات الدراسة على حساب جدارة الطالب.

2014)  

 

  الخاتمة: 

 حتى بعد إفرازات ورثتها طويلة استعمارية الجزائر رغم تعرضها لسياسةأن  إلى في ختام هذه الدراسة نصل

ذلك جهود ال يستهان بها، من خالل  سبيل في وبذلت وتحديثه التربوي نظامها تأصيل على تعمل فتأت ما لكنها استقاللها،

 ومجانتيه في القطاع العمومي، الحرص على التعليم حق لكلى الجنسين، ضمان للتعليم اإللزامي الدستوري للطابع التجسيد

 وبذلك تكون قد واكبت المعايير الدولية السيما االتفاقيات المصادق عليها.  بالتعليم، االلتحاق في التساوي

للعولمة، ينبغي أن ترمي حتى تستجيب المنظومة التربوية الجزائرية لطموحات األمة وتندرج في الحركة الدؤوبة 

تحقيق أهداف ذات بعد وطني ودولي من  إلى السياسة التربوية ضمن التكامل بين المدارس العمومية والمدارس الخاصة

 خالل: 
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تعزيز دور المدرسة في بلورة الشخصية الجزائرية وتوطيد وحدة الشعب الجزائري وضمان التكوين على المواطنة -

 ية.من خالل البرامج التربو

 انفتاح المدرسة على الحضارات والثقافات األخرى واندماجها في حركة الرقمنة العالمية-

 .إعادة تأكيد مبدأ ديمقراطية التعليم بشكل عام وإلزامية التعليم األساسي تثمين وترقية الموارد البشرية-

 وين. إدراج تعليم اللغة األمازيغية والمعلوماتية في مجمل مؤسسات التعليم والتك-

ضبط حقوق وواجبات أعضاء الجماعة التربوية التالميذ، المدرسون، المديرون بما يتوافق والقدرة الشرائية ومعدل -

 النمو االقتصادي.

 وضع إطار قانوني لمعاقبة المخلين باألحكام المتعلقة بالطابع اإللزامي للتعليم األساسي-

وإقامة نظام العتمادها والمصادقة على الوسائل التربوية المكملة والمؤلفات إلغاء احتكار الدولة لتأليف الكتب المدرسية -

 شبه المدرسية.

إنشاء المرصد الوطني للتربية والتكوين واستحداث مجلس وطني للمناهج كهيئة علمية بيداغوجية مستقلة تعني بمهمة -

 تصور وإعداد برامج التعليم.
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 :قائمة المراجع والمصادر

https://www.educafile.com/2019/04/blog-post_13html( .05 12 ,2021 تم االسترداد من .)11:55 

، المؤرخ 35-76أألمر رقم (. القانون المتعلق بتنظيم التربية والتكوين. 1976الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية. )

 .534، 35، ج ر عدد 1976أفريل  16في 

يناير  4، المؤرخ في 02-10(. المرسوم التنفيذي رقم:2010يناير,  6الجمهورية الديموقراطية الشعبية الجزائرية . )

 .1الجريدة الرسمية عدد ، المحدد لألحكام المتعلقة بإجبارية التعليم األساسي. 2010

، المتضمن القانون 2008جانفي  23في  ، المؤرخ04-08(. القانون 2008الجمهورية الديموقراطية الشعبية الجزائرية. )

 .7، 2008جانفي  27المؤرخة في  4الجريدة الرسمية عدد التوجيهي للتربية الوطنية. 

المتعلق  2020ديسمبر  30، المؤرخ في 442-20(. المرسوم الرئاسي 2020الجمهورية الديموقراطية الشعبية الجزائرية. )

 .2020ديسمبر  30المؤرخة في  82دالجريدة الرسمية عدبالتعديل الدستوري. 

. الجزائر، 61الجريدة الرسمية عدد . 1976(. الميثاق الوطني لسنة 1976الجمهورية الديموقراطية الشعبية الجزائزية. )

 الجزائر.

سبتمبر  10المؤرخة في  64الجريدة الرسمية عدد. 1963(. دستور 1963الجمهورية الشعبية الديموقراطية الجزائرية. )

 .889 إلى 886، 1963

المتعلق باصدار دستور  1976نوفمبر  22،المؤرخ في 97-76(. األمر1976الجمهورية الشعبية الديموقراطية الجزائرية. )

 .1292 إلى 1290،  1976نوفمبر  24، المؤرخة في 94الجريدة الرسمية عدد . 1976

، المتعلق بمجانية التربية  67-76مرسوم التنفيذي (. ال1976, 04 23الجمهورية الشعبية الديموقراطية الجزائرية. )

 .540، صفحة 33الجريدة الرسمية عدد والتكوين. 

 .76الجريدة الرسمية عدد ،. 483-96(. المرسوم الرئاسي 1996الجمهورية الشعبية الديموقراطية الجزائرية. )

، المتضمن احداث منحة 238-01لرئاسي رقم:(. المرسوم ا2001, 08 22الجمهورية الشعبية الديموقراطية الجزائرية. )

 .15، صفحة 47الجريدة الرسمية عدد مدرسية لصالح األطفال المتمدرسي المحرومين. 

غشت  28، المؤرخة في 59الجريدة الرسمية عدد .  07-05(. األمر 2005الجمهورية الشعبية الديموقراطية الجزائرية. )

2005 ،08. 

 .10إلى 8، 74الجريدة الرسمية عدد ، . 432-05(. المرسوم التنفيذي 2005الجمهورية الشعبية الديموقراطية الجزائرية. )

الجريدة الرسمية عدد ،المتعلق بالتعديل الدستوري. 01-16(. القانون 2016الجمهورية الشعبية الديموقراطية الجزائرية. )

14 ،3. 

(. واقع التربية والتعليم في الجزائر خالل مرحلة االستعمار الفرنسي 2013ديسمبر,  31)امحمد بن علي، و خالدية مكي. 

 .31، صفحة الجزائر 2مجلة دقاتر مخبرحقوق الطقل جامعة وهران وغاداة االستقالل. 

ثقافيةلسنة (. البروتوكول االختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق القتصادية واالجتماعية وال2012أيمن أديب الهلسة. )

المجلة األردنية في القانون والعلوم :نحو تفعيل ترابط الحقوق،تكاملهاوعدم قابليتها للتجزئة . 2008

 .1السياسية، المجلد الرابع ، العدد 

دفاتر مخبر حقوق الطفل جامعة (. واقع الحق في التعليم:بين االلزامية ونحديات الواقع االجتماعي. 2013خالدية مكي. )

 .9صفحة  ،2وهران

 الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر. دروس في مادة قانون العمل والضمان االجتماعي.(. 2019سعيد طربيت. )

. باتنة، كلية الحقوق مذكرة ماجستير(. الحماية الدستورية والقانونية لحق التعليم في الجزائر. 2013سليماني لخميسي. )

 جامعة باتنة، الجزائر: جامعة باتنة.

  تقرير المقرر الخاص بحق التعليم، الدورة التاسعة والستون.(. 2014سبتمبر  24س حقوق االنسان. )مجل

مجلس حقوق  تقرير المقرر الخاص بالحق في التعليم .(. 2013ماي  10مجلس حقوق االنسان. )الدورة الثالثة والعشرون, 

 االنسان.
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مجلة الحكمة ائر من خالل مختلق االصالحات التربوية. (. تطور التعليم في الجز2014مخلوف بلحسين. )جانفي, 
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