ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.4, NO.7, January 2022
ARID Journals

ARID International Journal of Social Sciences and
Humanities (AIJSSH)
Journal home page: http://arid.my/j/aijssh

ِ الدولية للع
لوم اإلنسانية واإلجتماعية
ُ ُ َّ َمجلةُ أُريد
 م2222  كانون الثاين، اجمللد الرابع،العدد السابع

الحق في التعليم بين مضمون الحق والتزامات الدولة
دراسة حالة الجزائر

فايزة سعيداني
 الجزائر/جامعة امحمد بوقرة بومرداس

f.saidani@univ - boumerdes.dz
https://doi.org/10.36772/arid.aijssh.2022.4712
ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)

032

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.4, NO.7, January 2022

ARTICLE INFO
Article history:
Received 22/07/2021
Received in revised form 27/08/2021
Accepted 10/10/2021
Available online 15/01/2022
https://doi.org/10.36772/arid.aijssh.2022.4712

ABSTRACT
The right to education at the international and domestic levels has become the interest of several
parties who are responsible and obliged to achieve and respect this right, by recruiting all relevant
parties and the means available for this. Like other countries, Algeria has recognized this right since the
date of independence and is enshrined in all successive constitutions.
Where the constitutional founder recognizes the principle of free education, the principle of
compulsory basic education, and the state is responsible for regulating the educational system and
ensuring equal access to education, but these constitutional principles can only be effective if supported
by the legal provisions governing and specifying the applicable provisions in order to achieve the
exercise of this right, which has long been considered a fundamental requirement at the international and
domestic level.
Through this presentation, we have tried to ask how the legal text of the right to education is
addressed and whether it was sufficient to meet the basic demands of the educational system in the light
of globalization, technological development and digitization.
In this context, it was necessary to address the various legal texts and various conventions that
addressed the dedication and strengthening of the right to education at the international level and its
results at the internal level, which is what we will address through this intervention, by addressing the
analysis of the various Algerian legal texts related to the subject through the division of work into two
main axes.
The descriptive and analytical approaches have been relied upon to reach different results and
solutions for improving the curriculum and the educational system in general.
Keywords: Education, educational system, curriculum, free education, compulsory education.
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الملخص
وملزمة بتحقيق واحترام
أصبح الحق في التعليم على المستويين الدولي والداخلي يحظى باهتمام أطراف عدة تكون مسؤولة
هذا الحق ،وذلك بتجنيد كل األطراف ذات الصلة والوسائل المتاحة من أجل ذلك ،وكغيرها من الدول فقد اعترفت الجزائر بهذا الحق
منذ تاريخ االستقالل وهو مكرس في كل الدساتير المتعاقبة .
حيث يقر المؤسس الدستوري مبدأ مجانية التعليم ،ومبدأ إجبارية التعليم األساسي ،كما تتحمل الدولة مسؤولية تنظيم المنظومة
التعليمية والسهر على تحقيق التساوي في االلتحاق بالتعليم ،إال أن هذه المبادئ الدستورية ال يمكن لها أن تكون فعالة إال إذا دعمت
بالنصوص القانونية التي تنظم وتحدد األحكام المطبقة من أجل تحقيق ممارسة هذا الحق الذي لطالما اعتبر مطلبا أساسيا على الصعيد
الدولي والداخلي.
وقد حاولنا من خالل هذا العرض أن نتساءل عن كيفية معالجة النص القانوني للحق في التعليم وهل كان كافيا في تحقيق
المطالب األساسية للمنظومة التربوية في ظل العولمة والتطور التكنولوجي والرقمنة.
وفي هذا اإلطار كان ال بد من التطرق لمختلف النصوص القانونية ومختلف االتفاقيات التي تطرقت لتكريس الحق في التعليم
وتدعيمه على المستوى الدولي ونتائجه على المستوى الداخلي ،و هو ما سنعالجه من خالل هذه المداخلة ،بالتطرق لتحليل مختلف
النصوص القانونية الجزائرية المتعلقة بالموضوع من خالل تقسيم العمل إلى محورين أساسيين .
وقد تم االعتماد على المنهجين الوصفي والتحليلي من أجل الوصول إلى نتائج و حلول مختلفة للتحسين من المناهج والمنظومة
التربوية بصفة عامة.
الكلمات المفتاحية :التعليم ،المنظومة التربوية ،المناهج التعليمية ،مجانية التعليم ،إجبارية التعليم .

)ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH
030

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.4, NO.7, January 2022

مقدمة:
عرفت الجزائر في العشرين سنة األخيررة تغييررا جرذريا فري األحكرام والمبرادئ التري تحكرم المنظومرة التربويرة مرن خرالل إحردا
اللجنررة الوطنيررة إلصررالا هررذا القطرراع الحسرراس ،متبعررة فرري ذلررك سياسررة تربويررة جديرردة تشررمل المبررادئ العامررة واألهررداف واالسررتراتيجيات
المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة.
ولعل حساسية هذ ا القطاع راجعة إلى أن أغلب الحريرات العامرة ،مدنيرة كانرت أو سياسرية ،تتوقرف علرى الحرد األدنرى مرن التربيرة
والتعليم الذي يتربع قمة الحرية الفكرية التي تشمل كل من حرية إبداء الرأي ،حرية التعبير وحرية التعليم-1[.ص.]863
ونظرا ألهمية هذا الحق فقد كان محال لتجارب عدة عبر العصور المتعاقبرة فري إيجراد الطررق الناجعرة لمرنهج فعرال ينشر أجيراال
يمكن لها أن تكون في مستوى التطور المستمر خاصة مرع ظراهرة العولمرة والتطرور التكنلروجي والرقمنرة[-2ص ،]26وقرد تحملرت الردول
مسؤولية تبني ضمان التعليم ،وأصبحت تنظر إليه باعتباره قضية عامة ومسرؤولية تقرع علرى عراتق الدولرة الحدي رة [-8ص ،]62ومرن هنرا
ظهر المفهوم الجديد لحق الفرد في التعليم.
وقرد سرايرت الجزائررر االهتمرام الرردولي برالحق فرري التعلريم مررن خرالل المواقيررق الدوليرة لحقرروق االنسران  ،1وأصرربحت أطرراف عرردة
مسؤولة وملزمة بتحقيق واحترام هذا الحق على المستوى الرداخلي ،بتجنير د كرل األطرراف ذات الصرلة والوسرائل البشررية والماديرة المتاحرة
من أجل ذلك.
إال أن هذا االهتمام لم يكن حدي ا ،فقد كان مفكري الدولة المستعمرة يصرون على التربية والتعليم حتى يكونون جريال قرادرا علرى
محاربة االستعمار في ظروف جد قاسية ،وقد كان لجمعية العلماء المسلمين بقيادة العالمة ابن براديس الرذي ألرعل قرورة فري مجرال التعلريم،
فضال في تخريج العديد من الشبان والشابات الذين أطلقوا ال ورة التحريرية وقيادتها وكان له في ذلك منهجا عربيا إسالميا ال تتخلله أفكرارا
دخيلة على الهوية الوطنية ،وكان من قماره نيل االستقالل والتحرر عرن العردو ،ومرا كران منهجره ذلرك إال مرن قناعتره برمن اإلسرالم قرد كررم
اإلنسران وفضرله علرى غيررره مرن المخلوقرات ،بحيررث سرخر جميرع مررا فري الكرون لخدمتره ،وال يمكررن أن يكرون قرد قصررر فري إقررار حقوقرره
األساسية-4[.ص]38

 1يعتبر الحق في التعليم من أولويات القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،فهو منصوص عليه في العديد من الوقائق المتعلقة بالحريات العامة و الصكوك القانونية الدولية
 ،و يمكن سرد البعض منها :المادة  26من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية و االجتماعية و ال قافية ،المادة  11من اتفاقية
القضاء على جميع ألكال التمييز ضد المرأة ،المادتين  23و  22من اتفاقية حقوق الطفل ،المادة  12من البروتوكول األول لالتفاقية األوروبية الخاصة بحقوق
و االجتماعية و ال قافية
اإلنسان و حرياته األساسية ،المادة  18من البروتوكول اإلضافي لالت فاقية األمريكية لحقوق اإلنسان في مجال الحقوق االقتصادية
و المادة  11من المي اق االفريقي لحقوق اإلنسان و الشعوب ...الخ ،أك ر تفصيال في الصكوك القانونية الدولية أنظر :تقرير المقرر الخاص للجمعية العامة لألمم
المتحدة المعني بالحق في التعليم ،مجلس حقوق اإلنسان الدورة ال ال ة و العشرون  11ماي  2118رقم .A/HRC/23/35
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وفي هذا الصدد ظهرت عدة دراسات في تحليل مبادئ الحق في التربية والتعليم من منظرور الفكرر اإلجتمراعي والتربروي النفسري
البيداغوجي وتمقير المذاهب السياسية على الحقوق والحريات بصفة عامة ،والحق في التعليم بصفة خاصرة ومرن برين هرذه الدراسرات نجرد:
بلوطي العمري في مذكرته الموسومة أقر المذاهب السياسية في تحديد وظيفة الدولة ومدى انعكاسها على الحقروق والحريرات العامرة[،]8
وهناك من تعرض فقط لجانب المناهج التربوية كعامل مؤقر في الحق في التربية والتعليم م ل رابحي اسماعيل في مقالره المعنرون المنراهج
التعليمية االجتماعية بمجلة العلوم االنسانية واالجتماعية[ ، ]5ومرا يالحرأ أن هرذه الدراسرات تطرقرت لكرل جوانرب الحرق دون التطررق إلرى
الجانب القانوني وتمقيره على تحقيق النتائج المرجوة من التربية والتعليم ،وهو ما جعلنا نبحث في هذا الجانب وبيان عالقرة الرنص القرانوني
بنجاعة ترقية الحق في التربية والتعليم.
لقد كرست الجزائر هذا الحق منذ تاريخ االستقالل وهو مردون فري كرل الدسراتير المتعاقبرة ،حيرث نرص دسرتور سرنة  1268علرى
الحريات العامة في مقدمته وأكد على احترامها في المواد من  11إلى ،21قم جراء دسرتور سرنة  1216ليؤكرد فري الفصرل الرابرع مرن البراب
األول على الحريات األساسية وحقوق اإلنسان والمرواطن ،ليرمتي بعردها دسرتور سرنة  1232فري ظرل التفرتح السياسري ويخصرص للحريرات
العامة الفصل الرابع المكون من  23مادة ،وهو الذي وسع في نطاق الحقوق والحريات بما في ذلك حرية التعليم ،أما دستور 1226المعدل
الذي تضمن في الفصل الرابع الحقوق والحريات ،فقد خصصت المادة  58منه إلى تكريس الحق في التعليم في فقرتهرا األولرى

وتكرريس

مبادئه في با قي الفقرات ،حيث يقر المؤسس الدستوري مبدأ مجانيرة التعلريم ،ومبردأ إجباريرة التعلريم األساسري ،كمرا تتحمرل الدولرة مسرؤولية
تنظيم المنظومة التعليمية والسهرعلى تحقيق التساوي في االلتحاق بالتعليم.
إن هذه المبادئ الدستورية ال يمكن لها أن تكرون فعالرة إال إذا دعمرت بالنصروص القانونيرة التري ترنظم المنظومرة التعليميرة وتحردد
األحكام المطبقة في تحقيق ممارسة حرية لطالما اعتبرت مطلبا أساسيا على الصعيد الدولي والداخلي.
وقد كرس هذا الحق بموجب القانون رقم  14-13المؤرخ في  28يناير  2113المتضمن القرانون التروجيهي للتربيرة الوطنيرة[،]6
الذي جاء لتحديد معالم الحق في التعليم والمبادئ األساسية للمنظومة التربوية من جهة والتزامات الدولة تجاه المواطن في توفير هذا الحرق
وحمايته من ظاهرتي الجهل واألمية التي تؤدي إلى طمس مقومات دولة القانون وممارسة الحريات العامة األخرى.
ونظرا ألهمية هذا الحق واآلقار التي يمكن أن تترتب عنه على المجتمع من جهة ومؤسسرات الدولرة مرن جهرة أخررى سرواء كران
ذلك باإليجاب أو بالسرلب ،فر ن الدولرة تجنرد كرل مرن لره عالقرة بالمسراهمة فري تكرريس هرذا الحرق ،وتحمرل مسرؤولية تحقيقره إلرى "الجماعرة
التربوية" التي تحظى بمشاركة المواطن في تكريس الحق في التعليم على أساس أنه الطرف المعني بممارسته.
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وعلى هذا األسراس وضرع المشررع الجزائرري مبرادئ للمنظومرة التربويرة تتم رل فري مضرمون الحرق فري التعلريم الرذي يتجسرد فري
التعميم وتكافؤ الفرص ومواصلة الدراسة بعد التعليم األساسي ،وهي مبادئ حددها المشرع وأكرد علرى الربعض منهرا مرن خرالل النصروص
التنظيمية والتنفيذية إيمانا منه بمولوية حمايتها.
ف ذا سلمنا جدال أن الحق في التعليم هو حرية أساسية تلتزم الدولة بتحقيقها وحمايتها من كل اعتداء ،ف ن اإللكالية تكمن في مدى
التسليم من أن مبادئ هذا الحق مكرسة فعال على أرض الواقع وتحظى بحماية الدولة لها؟
إن حماية الحق في التعليم كحريرة أساسرية أصربح قضرية مرتبطرة برالتطور العرالمي وترمقير العولمرة عليره وكرذا االتفاقيرات الدوليرة
المبرمة بين الدول وضرورة االلتزام ببنودها ،فالعولمة أمر واقعي بردأ وانتشرر بقروة وال يمكرن صرده أو رفضره إنمرا نحراول التعراي

معهرا

بتحصين أفراد المجتمع المعنيين بهذا الحق من سلبيات العولمة واإلبقاء على إيجابياتها.
ولعررل الهرردف مررن هررذه الورقررة البح يررة هررو الوقرروف عنررد الوسررائل القانونيررة الموضرروعة مررن طرررف الدولررة الجزائريررة فرري حمايررة
خصوصية األمة وهويتها من خالل تحليل النصوص القانونية ذات الصلة بالحق في التعليم ومدى نجاعتها لتحقيق الهدف المنشود المتم رل
في القضاء على األمية داخل الدولة والحفاظ على الهوية الوطنية وجعل كل المواطنين يستفيدون مرن الحرق فري التربيرة والتعلريم واالطرالع
علررى المسررتجدات العلميررة الحدي ررة علررى المسررتوى العررالمي .ومررن أجررل ذلررك اخترنررا المررنهج الوصررفي والمررنهج التحليلرري لمناقشررة اإللرركالية
المطروحة من خالل اتباع المنهجية التالية:
المحور األول :مضمون الحق في التعليم في القانون الجزائري.
المحور الثاني :التزامات الجماعة التربوية في تكريس وحماية الحق في التعليم.
المحور األول
مضمون الحق في التعليم في القانون الجزائري
تتحمل الدول مسؤولية ضمان الحق في التعليم لكل طفل ،لذلك يجب تركيز الجهود على التعلريم االبتردائي لجعرل المردارس متاحرة
لجميع األطفال وبصفة مجانية ،وبالتالي تمكينهم من تعلم القراءة والكتابة ،وهو ما نصت عليه العديد من المواقيرق الدوليرة لحقروق اإلنسران
وحددت مبادئه واألسس التي يقوم عليها]1[.
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وكغيرهرا مررن الرردول انتهجررت الجزائررر فرري دسراتيرها المتعاقبررة وتشررريعاتها نهررج هررذه المواقيررق وقرد كانررت لهررا لمسررتها فرري تحديررد
المبادئ التي يقوم عليها هذا الحق على غرار ما هو محدد في دول أخرى ،ويعود ذلك لعوامل أيديولوجية تتحكم في النظام السائد.
حيث نص القانون التوجيهي للتربية رقم  14-13في أحكامه على عدة مبادئ تحدد من خاللها مضرمون الحرق فري التعلريم نحراول
حصرها من خالل العناصر التالية:
أوال :التكريس القانوني للمبادئ األساسية للحق في التعليم.
ثانيا :عدم استقرار المناهج التعليمية وتمقيره على الحق في التعليم.
أوال :التكريس القانوني للمبادئ األساسية للحق في التعليم:
تعددت المبادئ التي اعتمد عليها المشرع الجزائري في إطار تنفيذ السياسة التربوية الجديدة التي أقرتها اللجنرة الوطنيرة إلصرالا
المنظومة التربوية ،وقد كرست من خالل القانون التوجيهي للتربية الوطنية في المواد من  11إلرى .14ويمكرن حصرر هرذه المبرادئ فري مرا
يلي :عدم التمييز بين الجنسين في منح التعليم ،عدم اتخاذ الوضع االجتماعي أو الجغرافي ذريعة لحرمان الفرد مرن حقره فري التعلريم ،يجرب
أن يكرون التعلريم معممرا علرى كامرل الترراب الروطني ،ضرمان تكرافؤ الفررص فيمرا يخرص ظرروف التمردرس ومواصرلة الدراسرة بعرد التعلرريم
األساسي ،اجبارية التعليم لجميع الفتيان والفتيات البالغين من العمر  6سنوات إلى غاية  16سنة علرى أن تمردد المردة إلرى سرنتين للمعروقين،
مجانية التعليم بالنسبة لجميع المستويات]6[.
وقد ساير المشرع الجزائري فري تجسريد هرذه المبرادئ مرا جراء فري المواقيرق الدوليرة ونخرص بالرذكر المرادة  14مرن العهرد الردولي
الخراص بررالحقوق االقتصرادية واالجتماعيررة وال قافيرة الترري ال تنحصررر فقرط فرري االلزاميرة ،والمجانيررة باعتبررار أنهمرا أساسررا لهرذا الحررق ،لكررن
توسعت إلى إزالة التمييز في ممارسة هذا الحق ليس فقط بين اختالف األجناس البشررية ،برل حترى برين الجنسرين سرواء أكران ذكررا أو أن رى
فهما متساوون في تلقي التعليم على حد السواء.
تلك هي المبادئ المحددة من طرف المشرع الجزائري لتجسيد الحق في التعليم الذي تضمنه الدولة لكل جزائري وجزائريرة دون
تمييز قائم على الجنس أو الوضع االجتماعي أو الجغرافي.
وفي إطار الحديث عن الوضع االجتماعي ف ن المادة  18من القانون التوجيهي للتربية الوطنية ،تنص على أن التعلريم مجراني فري
المؤسسات التابعة للقطاع العمومي للتربية الوطنية ،على جميع المستويات ،ويقصد بذلك جميع األطوار من التعليم التحضيري إلرى التعلريم
ال انوي ،وأن ضما ن حماية هذا المبردأ ال يتوقرف علرى المجانيرة فقرط برل يكمرن أيضرا فري مرنح الردعم العمرومي لتمردرس التالميرذ المعروزين
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بتمكينهم من االستفادة من إعانات متعددة ،السيما الخدمات االجتماعيرة  ،2وفري هرذا اإلطرار أحردقت منحرة مدرسرية خاصرة لصرالح األطفرال
المتمدرسين المحرومين[ ، ]11-2-3وتكرس لها الدولة سنويا اعتمادا ماليا مخصص لهذا الغرض]11[.
ومن دون لك أن مبدأ المجانية مستمد من عدة عوامل لعل أبرزهرا هرو إجباريرة التعلريم علرى كرل فمرات المرواطنين لتكرون الدولرة
مسؤولة على تكريس هذا الحق ،ضف إلرى ذلرك أن المجانيرة تعتبرر مرن برين المبرادئ العامرة للمرافرق العموميرة ،ومرا تلرك المصراريف التري
يساهم بها األولياء المتعلقة بالتمدرس إال مبالغ رمزية ال تؤقر على مبدأ المجانية]18 -12[.
وفي هذا الصدد ف ن هذا المبدأ ينطبق أيضا على كل االجراءات التري مرن لرمنها تسرهيل إعرادة إدمرام المتمدرسرين فري الخرارم و
العائدين إلى أرض الوطن على مستوى كل األطوار والمسارات المدرسية الوطنية ،وبالمقابل ف ن توفير تعليم الجالية الوطنية في المهجرر
للغة العربية وال قافة االسالمية التي تعتبر مرن المقومرات األساسرية للمرواطن تبقرى رهرن موافقرة الدولرة المسرتقبلة علرى أسراس أنهرا صراحبة
السيادة في إقليمها[،]15 -14

ويكون خاضعا في بعض األحيان إلبرام اتفاقيات دولية[ ،]16وفي هذا الصدد قامت الجزائرر ب نشراء

المدرسة الدولية الجزائرية لصالح الجالية الجزائرية بفرنسا ،وكان ذلك سنة  2111بموجب المرسروم التنفيرذي رقرم  813-11المرؤرخ فري
 16أكتروبر  2111المتضرمن إحرردا المدرسرة الد وليررة الجزائريرة بفرنسررا وتنظيمهرا وعملهرا ،وقررد كران هررذا المرسروم محررال للتعرديل سررنتي
 2118و  2115علرى التروالي ،حيرث سرايرت المدرسرة التطررورات الواقعرة علرى النظرام القرانوني فري حمايررة الحرق فري التربيرة والتعلريم فرري
الجزائر]11[.
إن الحق في التربية والتعليم ومبدأ المجانية ال يقتصر فقط على المواطنين العاديين ،بل هو مضمون أيضرا إلرى ذوي االحتياجرات
الخاصة حيث تسهر الدولة على تمكينهم من التمتع بحقهرم فري التعلريم بموجرب المرادة  14مرن القرانون التروجيهي للتربيرة الوطنيرة رقرم -13
 ، ]6[14وهي المادة الوحيدة التي تطرقت إلى هذه الفمة

وحصرتهم في المعروقين دون تحديرد لطبيعرة أو نروع اإلعاقرة ،وأيضرا لرذوي

األمراض المزمنة الذين يحتاجون لرعاية خاصة داخرل مقاعرد الخليرة األساسرية للمنظومرة التربويرة الوطنيرة ،ولعرل ذلرك راجرع إلرى وجرود
مدارس متخصصة في هذا المجال تكون تابعة لقطاع التضامن.
أما الحديث عن عدم التمييز برين المتمدرسرين للوضرع الجغرافري فر ن الحرق فري التعلريم يتجسرد فري مبردأ تعمريم التعلريم ،إال أن هرذا
األخيررر ال ينطبررق إال علررى التعلرريم األساسرري المتضررمن التعلرريم التحضرريري واالبترردائي والمتوسررط حيررث بلررغ عرردد التالميررذ المتمدرسررين
 2.211.641للسنة الدراسية  ،3 ]13[2112/2113أما التعليم ال انوي فهو يخضع لتكافؤ الفرص فيما يخرص ظرروف التمردرس ومواصرلة

 2و يتعلق األمر بالمنح الدراسية ،الكتب و األدوات المدرسية ،التغذية ،الصحة ،النقل و االيواء.
3
يوزع عدد التالميذ حسب المستوى الدراسي بنسب مختلفة تتراوح بين  ./.2للتعليم التحضيري ./.24 ،للتعليم االبتدائي ./.30 ،للتعليم المتوسط و  ./.23للتعليم
الثانوي .إحصائيات الديوان الوطني لإلحصاء.
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الدراسرة بعررد التعلرريم األساسرري[ ، ]6وهررو مررا يفسررر تنرراقص عرردد المتمدرسررين علررى هررذا المسررتوى التعليمرري ليتراجررع العرردد مررن 1813361
متمدرس في السنة الدراسية  2116/2115إلى  1222618متمدرس في السنة الدراسية .]12[2112/2113
إن إخضراع تعمرريم التعلريم إلررى التعلرريم األساسري فقررط ال يحقرق النتيجررة الترري مرن أجلهررا وضرعت هررذه المبررادئ وحمايرة الفرررد مررن
مختلف المساومات التي يمكن أن يتعرض لها ،ذلك أن السن األقصى إلجبارية التعليم قد حدده المشررع ب  16سرنة وهرو مرا نصرت عليره
المادة  12من القانون رقم  14-13المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية حيث يكون التعليم اجباريا لجميرع الفتيرات والفتيران البرالغين
من العمر ست سنوات إلى ست عشرة سنة كاملة ،خاصة وأن سن الرلد المدني ال يكتمل فري القرانون الجزائرري إال بتمرام  12سرنة[،]21
وقبل هذه السن ال يمكن أن يحرم الفرد من الجلوس على مقاعد الدراسة.
إن مبردأ إجباريرة التعلريم يقتضري ضررورة تكررريس كرل الجهرود مرن أجرل مواظبرة التلميررذ للمدرسرة ومتابعرة الدراسرة وفقرا للتنظرريم
المدرسي ساري المفعول ،ويتعلرق األمرر بجهرود الجماعرة التربويرة التري خصرص لهرا البراب ال راني مرن القرانون  14-13المتضرمن القرانون
التوجيهي للتربية الوطنية في المادة  12التي تتشكل أساسا ومبدئيا من مجموع التالميذ المتمدرسين وكل مرن يسراهم فري ترربيتهم وتكروينهم
وحياتهم المدرسية وكذا تسيير المؤسسات التربوية التي ينتمون إليها[ ، ]6وعلى هرذا األسراس فر ن الجماعرة التربويرة تتكرون مرن المعلمرين،
والمربين ،المديرين ،المفتشين واألولياء ،والكل مجند كل في إطار معين من أجل تحقيق غايات التربيرة المتم لرة فري تكروين مرواطن مرزود
بمعالم وطنية ،متفتح على الحضارة العالميرة ومشربع بالمبرادئ االسرالمية ،وأيضرا تحقيرق المهرام التري أسرندت للمدرسرة والمتم لرة فري مهرام
التعليم ،4التنشمة االجتماعية  5والتمهيل .6
ولعل كل هذه الغايات والمهرام المسرندة للجماعرة التربويرة بصرفة عامرة ال يمكرن أن تتحقرق إال إذا كانرت المنراهج مخترارة بطريقرة
تؤدي إلى الغاية المنشودة من المنظومة التربوية بجميع مكوناتها ،وهو ما سنعرم إليه من خالل العنصر التالي.

 4ت تم ل مهام التعليم بضمان تعليم ذي نوعية يكفل التفتح الكامل و المنسجم و المتوازن لشخصية التالميذ بتمكينهم من اكتساب مستوى ققافي عام و كذا معارف
نظرية و تطبيقية كافية قصد اإلندمام في مجتمع المعرفة.
 5تتم ل مهام التنشمة االجتماعية في اإلتصال الوثيق مع األسرة التي تعتبر امتدادا لها بتنشئة التالميذ على احترام القيم الروحية و األخالقية و المدنية للمجتمع
الجزائري و القيم اإلنسانية و كذا مراعاة قواعد الحياة في المجتمع.
 6تتم ل مهام التمهيل في تلبية الحاجيات األساسية للتالميذ و ذلك بتلقينهم المعارف و الكفاءات األساسية التي تمكنهم من :إعادة است مار المعارف و المهارات
المكتسبة و توظيفها مع المتغيرات اإلقتصادية و العلمية و التكنولوجية ،و كذا اإلستمرار في التعلم المستمر و بكل استقاللية.
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ثانيا :عدم استقرار المناهج التعليمية وأثره على الحق في التعليم:
تعتبر المناهج التعليمية مبدأ آخر يكرسره القرانون الردولي وهرو يتعلرق بنوعيرة التعلريم الرذي يشرترط فيره الجديرة والرتال م مرع روا
العصررر ومراعرراة حريررة أوليرراء األمررور فرري اختيررار نوعيررة التعلرريم الترري تالئمهررم ،وألن المنرراهج التعليميررة تعتبررر الركيررزة األساسررية لتحقيررق
األهداف في جميع الميادين [-5ص ،]18ف نه من الضروري أن يقوم ب عدادها خبراء كل في مجال تخصصه.
فالحديث عن قضية المناهج هو الحديث عن أهدافها وكيفية ترجمتها إلى واقع الحصص الدراسرية بمطوارهرا المختلفرة وهري التري
تسمح بفهم المشروع التعليمري فري ظرل السياسرات التعليميرة[ ، ]21و بمرا أن المدرسرة تعتبرر الخليرة األساسرية للمنظومرة التربويرة والفضراء
المفضل إليصال المعارف والقيم حسب المادة  16من القانون التوجيهي للتربية[ ، ]6فر ن تجديرد وإصرالا نظرام التعلريم يجرب أن ال يخررم
عن المعارف والقيم التي بنيت عليها الدولة.
إنه بالفعل أول ليء يجب التركيز عليه وبقوة ،في ظل المتغيرات والمعطيات الجديدة التي تحكم أيديولوجيات الدول التي دخلرت
مرحلة التحديات الرئيسية لنظام التعليم من خالل المشروع التعليمي الذي تعبر عنه البرامج-22[.ص]81،42
إن نجرراا المشررروع الت عليمرري يرررتبط دون لررك بنجاعررة واسررتقرار البرررامج الترري تسررعى إلررى أهررداف تتمحررور أساسررا إلررى التغيررر
اإليجابي لألفراد وبالتالي للمجتمع ،وهو ما يعني التقدم والتطور للدولة ،ولعل أهم أنواع المناهج التعليمية القائمة على هذا المبدأ هما منهج
إعادة البناء أو التجديد االجتماعي القائم على فلسفة إقناع المتعلمين بضرورة تغيير عقول األفراد من أجل استخدام القوة التكنلوجيرة لتحقيرق
اإلبداع ،وأيضا منهج النشاط المتمركز حول المواقف االجتماعية القائم على أسراس قضرايا المجتمرع ومشركالته مرن أجرل دراسرتها بمسرلوب
علمي يساعد المتعلمين على مواجهتها-5[.ص]11،31
وسواء تعلق األمر برالنوع األول أو النروع ال راني فر ن األمرر يعتمرد علرى إيجراد طررق جديردة لتطروير البرنرامج مرن خرالل إلرراك
جميررع األطررراف المعنيررة مررن خبررراء وأكرراديميين دون أن نتجاهررل العنصررر األساسرري ،وهررم المعلمررون فرري الميرردان الررذين يقترحررون الحلررول
وعرضها على استشارة من هجية لضمان المالءمة بين برامج مصممة بخبرة وما يمكن تنفيذه في الميدان-22[.ص]48
وفي هذا المجال نركز على المعلمين الميدانيين الذين ينظررون فري الك يرر مرن األحيران إلرى البررامج علرى أنهرا لريء مفرروض
عليهم ،ال لسبب إال ألنهم لم يشاركوا في إعداد هذه البرامج ،وهو ما يؤقر سلبا على مضمون المادة التعليمية ،ذلك أن المعلم هو من يمكنه
تحديد التغيرات الطارئة على األجيال المتعاقبة على المؤسسات التعليمية بكل أطوارها ،وهو بالتالي من يمكنه المسراهمة فري بنراء مشرروع
يتحدى من خالله هذه التغيرات ،دون المساس بالمبادئ األساسية للحق في التعليم-22[.ص]84

)ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH
034

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.4, NO.7, January 2022

إن جمع خبراء ومختصين بهذه الصفة ال يمكن أن يكون إال في إطار إنشاء مجلس وطني يختص فري وضرع وترتيرب البررامج
والمناهج التعليمية المناسبة والمتوافقة مرع المجتمرع ،وفري ذلرك نصرت المرادة  81مرن القرانون  14-13المتضرمن القرانون التروجيهي للتربيرة
الوطنية على إنشاء المجلس الوطني للبرامج الذي أسندت إليه مهمة إبداء الرأي وتقديم االقتراحات فري القضرايا المتعلقرة برالبرامج والطررق
وكذا المواقيت والوسائل التعليمية ،وفري ذلرك ال برد مرن اإللرارة علرى أن إبرداء الررأي واالقترراا ال يضرفي أي إلرزام علرى الجهرات المعنيرة
بتنفيذ الرأي أو االقتراا ،بل تبقى السلطة التقديرية لإلدارة المركزية في تحديد البرامج نهائيا.
إن صردور المرسروم التنفيررذي رقرم  ]12[811-15جعرل مررن المجلرس الروطني للبرررامج تحرت السرلطة المبالرررة لروزير التربيررة
والتعليم حسب المادة  12منه ،وأن عدم إدراجه ضمن الهيمات االستشارية الواردة في الفصل السرادس مرن القرانون رقرم  14-13المتضرمن
القررانون الترروجيهي للتربيررة الوطنيررة ال يجعررل منرره هيمررة استشررارية ،وإنمررا هيمررة محرردودة ومحصررورة جرردا فرري تطرروير إمكانياتهررا وإبررداعاتها
التعليمية ،خاصة وأنه من مهامه استغالل المالحظات التي تصدر عن الهيمرات االستشرارية المنشرمة لردى اإلدارة المركزيرة وهرو مرا نصرت
عليه صراحة المادة  18من ذات المرسوم التنفيذي.
فباإلضافة إلى ذلك نجد أن تشكيلة هذا المجلس ال تعبر على اإلطالق على األهمية التي يجب أن تحظى بهرا البررامج والمنراهج
التي تطرقنا إليها سابقا ،فهي تشكيلة إدارية في أغلبها من منظور المادة  11من المرسوم التنفيرذي رقرم  ،811-15كمرا يتجاهرل هرذا الرنص
عضوية مم لي أولياء التالميذ ومم لي المجتمرع المردني كرمطراف مهمرة جردا فري إعرداد المنراهج التعليميرة علرى أسراس أن الحرق فري التعلريم
يشمل حق األولياء في اختيار نمط تعليم أوالدهرم ،وهرو مرا يفهرم منره أن التعلريم مرن خرالل إصرالحات المنظومرة التربويرة هرو تعلريم موجره
لغرض معين ،خالفا لما كان عليه قبل اإلصالحات المزعومة ف ن مجلس التربية كان يتملف من تشكيلة متنوعرة تعبرر عرن الهردف الحقيقري
الذي تسعى لتحقيقه المدرسة والمنظومة التربوية بصفة عامة طبقا للمادة  18من المرسوم رقم  63-16المتعلق بمجلس التربية[.]28
وألن المناهج ترتبط بصنع األجيال المتشبعة باالنتماء للشعب الجزائري وتقوية الوعي بالهوية الوطنية ،فر ن المجلرس وتطبيقرا
للمادة  11من المرسوم التنفيرذي  811-15الرذي يحردد صرالحياته[ ]13يمكرن أن يسرتعين بشخصريات علميرة لريس مرن أعضرائه تكرون ذات
خبرة في مجال معين ،و تشير ذات المادة أن الشخصية العلمية قد تكون وطنية كما قد تكون أجنبية في إطار التعاون الدولي المكرس[-24
ص ، 7 ]11،13وفي هذا الصدد ف نه يعاب على هذه المادة من وجهة نظرنا إدخال الشخص األجنبي في إعداد البررامج والمنراهج التعليميرة،
حيث إن األجنبي وإن كان خبيرا في كيفية إعرداد البررامج والمنراهج وأنواعهرا سرواء كران راديكاليرا أو مسرتقبليا[-5ص ، ]11،12إال أنره ال

7

يعتبر التعاون والمساعدة الدوليين من األمور المكرسة في ميثاق األمم المتحدة (المادة  22و ،)22الميثاق الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (المادة
 )2-0وإعالن الحق في التنمية (المادة  3و .)2
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يمكن أن يتدخل في مضمون المناهج التعليمية بمي لكل من األلكال كما ال يمكن له أن يكيف التجارب األجنبيرة علرى مجتمرع يختلرف عنره
في جميع مقوماته.
وفي إطار ممار سة مهامه تمت فعال عمليرة تحيرين المرجعيرة العامرة للمنراهج وكرذا الردليل المنهجري إلعرداد البررامج مرن خرالل
الورلرة الوطنيرة حرول المرجعيرة الوطنيرة للتعلمرات والتقويمرات والتكرروين  MARWATTTالتري حرددت مرن خاللهرا أهرم األولويرات فرري
مجال تصميم وإعداد المناهج الدراسية بمراعاة عردة محراور منهرا :التركيرز االسرتراتيجي علرى المرحلرة االبتدائيرة ،التركيرز علرى التعلمرات
األساسية ،وهي ميادين ينبغي أن تعتمدها المؤسسات التربوية لتحسين مردود نظامنا التربوي اعتمادا على معرالم المقارنرة الدوليرة ،تحروير
نمط التقويم البيداغوجي المستمر والتقييم في االمتحانات الوطنية الرسمية ،التحسين في مجال الموضوعات الدراسية ب درام محتويات مرن
السررررررررررررررررررررررررررررررررياق الررررررررررررررررررررررررررررررررروطني ،دون إهمرررررررررررررررررررررررررررررررررال الرهانررررررررررررررررررررررررررررررررات ذات الطرررررررررررررررررررررررررررررررررابع االجتمررررررررررررررررررررررررررررررررراعي،
تحسين الممارسة البيداغوجية بالشكل الذي يجب أن تساهم البرامج في بناء ققافة مشتركة حقيقية ،كعنصر مرن عناصرر مشرروع المجتمرع،
المتم ل في التحديرد الردقيق لمسرتوى الكفراءات التري يجرب تحقيقهرا علرى جميرع األطروار التعليميرة ،مرع األخرذ بعرين االعتبرار الكفراءات التري
تنقص التالميذ الذين يواجهون صعوبات.
وقد جاءت فكرة إعرداد مرجعيرة وطنيرة للتعلمرات والتقيريم والتكروين  ،MARWATTTمسرتندة فري ذلرك علرى وقرائق رسرمية
تؤطر اإلصالا المدرسي :القانون التوجيهي للتربية الوطنية ،المرجعية العامة للمناهج والردليل المنهجري للبررامج .وأن MARWATTT
تمتي لتضاف إلى كل هذه المرجعيات ،بحيث إنها تحدد المعايير الوطنية لعملية التعليم والتعلم ،لتكوين مواطن جزائري قادر علرى توظيرف
مكتسباته المدرسية فري تنميرة برالده ،وهري مرجعيرة ترتكرز علرى  8أبعراد ،يسرتجيب البعرد األول منهرا لضررورة التكفرل العملري بالتوصريات
البيداغوجيررة الترري خرررم بهررا إطررارات التربيررة والشررركاء االجتمرراعيون المشرراركون فرري إعررداد المرجعيررة ،فرري حررين يعبررر البعررد ال رراني عررن
مجموعة من المرجعيات العامة التي تح دد الكفاءات التي ينبغي علرى التلميرذ اكتسرابها فري التعلمرات األساسرية :اللغرة العربيرة ،الرياضريات،
العلوم التجريبية واالجتماعية ،واللغات األجنبيرة ،ومرا يرافقهرا مرن مرجعيرات للتقيريم ،ليكرون البعرد ال الرث مرجعيرة عامرة للكفراءات المهنيرة
والتي يجب مراعاتها في كل عملية تكوين لفائدة موظفي القطاع ،أما عن تنفيذ مرجعية  ،MARWATTTف نه يتم برالرجوع إلرى مختلرف
الموارد البيداغوجية والمنهجية.
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المحور الثاني
إلتزامات الجماعة التربوية في تكريس الحق في التعليم
تعد التربية في السياسة الجزائرية األولوية األولى للدولرة التري تسرهر علرى تجنيرد الكفراءات والوسرائل الضررورية للتكفرل بالطلرب
االجتماعي للتربية الوطنية واالستجابة لحاجيات التنمية ،ذلك أن التلميذ هو مركرز اهتمامرات السياسرة التربويرة ،وقرد ترم تجنيرد كرل الفمرات
المعنية بتكريس الحق في التعليم عامة ومبدأ إجبارية التعليم خاصة ،من أجل التكفل بالطلب االجتماعي.
إن الفمات المعنية بهذا التكفل تتكون من عناصر عدة مزدوجة بين السرلطات العموميرة المختلفرة ذات الصرلة والمرواطن مرن جهرة
أخرى على أساس أنه محور هذه الحرية األساسرية ،فررأت الدولرة أنره مرن الواجرب إلرراكه فري تحمرل المسرؤولية عرن تحقيرق وتجسريد هرذا
الحق ،مع العلم أنه تقليد قديم يعود إلى عصور مضت في إلراك المواطن في هذا الحق بالذات.
وقد ارتمينا أن نتعررض أوال إلرى تشركيلة الجماعرة التربويرة وهرو المصرطلح الرذي اختراره المشررع الجزائرري للتعبيرر عرن الفمرات
المختلفة التي تتكفل بتجسيد وتكريس مبدأ إجبارية التعليم ،لننتقل بعد ذلك إلى الم سؤولية المشتركة التي يتحملهرا أعضراء الجماعرة التربويرة
في اإلخالل بمبادئ هذا الحق.
أوال :مكونات الجماعة التربوية:
خص المشرع الجزائري الباب ال اني من قانون  14-13المشار إليه أعاله إلى الجماعة التربوية،

وجعله في قمان مواد من

المادة  12إلى غاية المادة  ، 26جاء فيها تشكيلة هذه الجماعة والدور الذي تضطلع به في تكريس وحماية الحق في التعليم.
فقد نصت المادة  12من ذات القانون[ ]6أن الجماعة التربوية تتشكل من محور المنظومة التربويرة

وهرو التلميرذ ،باإلضرافة

إلى كل من يساهم بطريقة مبالرة أو غير مبالرة في تربية و تكوين التالميذ وفي الحياة المدرسية وفي تسيير المؤسسات المدرسية.
إن المشرع من خالل هذه المادة لم يحدد قائمة معينة لتشركيل الجماعرة التربيرة مركرزا فقرط علرى التلميرذ ،لكرن ومرن خرالل المرواد
التي تلي المادة  12يمكن استنتام القائمة التي يمكن إجمالها في كل من:


المعلررم والمربرري عمومررا الترري تظهررر إلتزاماترره واضررحة مررن خررالل المررادة  22مررن القررانون الترروجيهي ،والمتم لررة فرري تربيررة
التالميذ على قـيم المجـتمع الجزائري وذلك بالتنسيق الوقيق مع األولياء والجماعة التربوية.
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مديرو المدارس االبتدائية ومديرو التعليم المتوسط وال انويات ،ال ذين يمارسون مهامهم كمروظفي الدولرة والملترزمين بالمرادة
 28من القانون التوجيهي ،حيث تلزمهم باألداء المنتظم لمهام المؤسسة التري كلفروا ب دارتهرا ،كمرا أنهرم مسرؤولون عرن حفرأ
النظام وأمن وسالمة األلخاص والممتلكات ،ولهرذا الغررض فر نهم مؤهلرون التخراذ كرل التردابير الالزمرة واإلجرراءات التري
تضمن السير العادي للمؤسسة التربوية.



سلك المفتشين الذين يسهرون على تنفيذ القوانين من أجل السير الحسرن لضرمان ممارسرة حريرة الحرق فري التعلريم وإجباريتره
من طرف مؤسسات الدولة الخاصة بهذا القطاع ،وقد ألارت المادة  24من القانون التوجيهي على ذلك.



أما المادة  25من القانون التوجيهي فهي تضم أولياء األمور ضمن تشكيلة الجماعة التربوية ،حيث يساهم هؤالء فري الحيراة
المدرسررية ب قامررة عالقررات تعرراون دائمررة مررع المعلمررين والمررربين ور سرراء المؤسسررات ،و بالمسرراهمة فرري تحسررين االسررتقبال
وظروف تمدرس أبنائهم.
كما يشارك األولياء بطريقة غير مبالرة عن طريق مم ليهم في مختلف المجالس التري تحكرم الحيراة المدرسرية المنشرمة لهرذا
الغرض.

إن الجماعة التربوية ال يمكن أن تكون فعالة وتحمي مبادئ الحق في التعليم إال إذا تضافرت جهود كل األطراف مجتمعة وليست
متفرقة ،وفي غياب الدور الحقيقي لجمعيات أوليا ء التالميذ في بعض المردارس فر ن ذلرك يضرعف مرن حمايرة التالميرذ مرن التجراوزات التري
يمكن أن تكون تجاه التلميذ وتضر بمصلحته من مختلف األطراف.
ولعل األمر يعود فري ذلرك إلرى تماطرل وال مبراالة الجماعرة التربويرة كرل فري حردود مرا سرمح بره القرانون فري تجسريد هرذه المنظمرة
كمم لة ألوليا ء التالميذ ،وهي المنظمة التري نرص عليهرا القرانون التروجيهي والنصروص المطبقرة لره ،فالكرل مشرترك فري مسرؤولية حمايرة و
تفعيل هذه المنظمة.
ثانيا :المسؤولية المشتركة في تكريس مبادئ الحق في التعليم:
إن مسؤولية الدولة ال تكون كاملة تجاه احترام الحق في التعليم ومبردأ إلزاميتره ،برل ال برد مرن إلرراك أطرراف أخررى فري تحملهرا
ولعل المقصود بذلك هم األولياء بالدرجة األولى والتالميذ في الدرجة ال انية.
إن التزام الدولة في ذلك يكون محصورا في عملية الرقابة ،التي تمخذ لكلين:
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الشكل األول :وهو الرقابة اإلدارية التي تمارسها أطراف عدة هي على التوالي:


مصالح البلدية التي تقوم ب عداد قائمة األطفال المعنيين بسن التمدرس وهو ما نصت عليره المرادة  18مرن المرسروم التنفيرذي
رقم  12-11المؤرخ في  14يناير  2111المتعلق بتحديد األحكرام المتعلقرة ب جباريرة التعلريم[ ]25تطبيقرا فري ذلرك للمرادة 12
من القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم .14-13



قم ترسل هذه القوائم إلى مصالح التربية على مستوى الوالية طبقا للمادة  14من المرسوم التنفيذي رقم ]25[12-11



كما يقع على عاتق مدير المدرسة طبقا للمادة  16من ذات المرسوم التنفيذي تسجيل األطفال في أجرل حددتره المرادة  15مرن
المرسوم التنفيذي ب  16ألهر قبل الدخول المدرسي.



يجند أيضا مدير المدرسة في التبليغ عن كل تقصير من طرف أولياء األمور في تسرجيل األطفرال لردى مصرالح البلديرة حيرث
يقارنها مع القائمة المرسلة من طرف مصالح البلدية تطبيقا للمادة  11من ذات المرسوم التنفيذي.



كما يلتزم المدير بمراقبة حضور التالميذ.

أما الشكل الثاني للرقابة الممارسة من طرف الدولة فيتم ل في الرقابة القضائية التي يمارسها وكيل الجمهورية على كل تقصير من طرف
أولياء األمور ينطبق عليه وصف المخالفة المنصوص عليها في المادة  12من القانون التوجيهي للتربية الوطنية[ ،]6ويكون ذلك في حالرة
ال تغيررب المسررتمر والمتكرررر للطفررل دون تبريررر مررن المسررؤولين عليرره ،و بعررد اإلعررذار الررذي يوجهرره لهررم مرردير المؤسسررة يعلمهررم مررن خاللرره
بالمتابعات القضائية التي يمكن أن يتعرضون لها ،والتي تكون عقوبتها الغرامة المالية بين 5111دم و 51.111دم.
إن هذه العقوبات المفروضة على األولياء بالدرجة األولى والتالميرذ بالدرجرة ال انيرة تحيلنرا للتعررف علرى واجبراتهم تجراه تكرريس
وحماية الحق في التعليم عامة ومبدأ إجبارية التعليم خاصة ،وتتم ل هذه المسؤوليات في:


تسجيل أوالدهم عند بلوغهم سن التمدرس وإال تعرضوا للعقوبة المشار إليها أعاله.



تبرير غيابات أوالدهم عند طلبها منهم من طرف المسؤولين عن ذلك.



إلزامية حضور التلميذ إلى المدرسة بانتظام ومتابعة الدراسة وفقا للتنظيم المدرسي.

كل األطراف مجندة ،والعبء الكبير يقع على الدولة التي تلتزم بمراقبة مدى تحقيرق مبردأ إجباريرة التعلريم ومرن أجرل ذلرك جنردت وألرركت
األولي اء في ذلك بطريقة ردعية أك ر من الطريقة السلمية عن طريق تفعيل دور جمعيات أولياء التالميذ وإعادة االعتبار له.
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الخاتمة:
إن أهمية الحق في التعليم تكمن في دوره في تمكين وتقوية الحقوق األخرى .حيث إنه وبغير التعليم الكافي والمناسب ال يسرتطيع
اإلنسان أن يعرف حقوقه األخرى وال أن يميز حاالت انتهاك حقوق اإلنسان وال يمكنه أن يدافع عن تلك الحقوق.
هذا بجانب خصوصية مهمة للحق في التعليم تتريح للشرخص أو أوليراء أمرره الحريرة فري اختيرار نروع التعلريم الرذي يالئمره ،وتتريح
لألفررراد والجماعررات إنشرراء مؤسسررات تعليميررة خاصررة تتوافررق مررع توجهرراتهم الدينيررة والفكريررة علررى أن تخضررع لمعررايير دينيررة مررن الرقابررة
والمتابعة من قبل أجهزة الدولة.
هذه القضايا جعلت من الحق في التعليم موضوعا عاما وخاصا في آن واحد ،وجعلت مرن أمرر رصرد مؤلررات الحرق فري التعلريم
أمرا حساسا وبالغ األهمية ألنه ينظر للخاص والعام ويرصد االلتزامات الرسمية في ظل وجود خيارات لخصية.
وكما قرأنا ،ف ن الحق في التعليم معترف بره كحرق مرن حقروق اإلنسران ألك رر مرن  61عامرا ،وعلرى الررغم مرن وجرود العديرد مرن
المعاهرردات الدوليررة الملزمررة قانون را ف للرردول فرري هررذا المجررال ،إال أن معظررم الرردول تميررل إلررى تبرئررة نفسررها مررن مسررؤولياتها ،وتعرررض األمررر
لخوصصة التعليم مع كل العواقب التي نعرفها.
لرريء واحررد يجررب أن يكررون واضررحا هررو أن التعلرريم برردأ كخدمررة عموميررة ويجررب أن يبقررى كررذلك إذا أردنررا تعزيررز الديمقراطيررة
والمواطنة في المجتمعات التي تسعى للعولمة والتفتح على العالم ،ذلك أن الحق في التعليم "هو أحد مفاتيح ممارسرة حقروق أخررى متمصرلة
في اإلنسان"  ،وعلى هذا النحو يجب أن يوضع ضمن أولويات الحكومات.
كما أن جودة التعليم يجب أن يساهم فيه كل الشركاء من أوليراء األمرور ومختلرف الحركرات االجتماعيرة لترذكير السرلطات المعنيرة
بمسؤولياتهم والمطالبة بجودة التعليم التي أصبحت من بين األولويات.
التوصيات:


إعادة النظر في المناهج التعليمية دون إدمام ال قافة الغربية واإلبقاء على ال قافرة العربيرة واإلسرالمية علرى مسرتوى التعلريم
األساسي.



التفعيل المستمر لجمعيات أولياء األمور وتشجيع المبادرات التي تخدم النظام التربوي والتعليمي.



ضرررورة ممارسررة ال دولررة لسررلطتها الرقابيررة فرري تكررريس مبرردأ إجباريررة التعلرريم لكررل طفررل والسررهر علررى إدماجرره بالمؤسسررات
التربوية والتعليمية.
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قائمة المصادر والمراجع:
[]1عيد أحمد ،الحسبان .حق التعليم في النظم الدستورية المعاصرة/دراسة تحليلية مقارنة .مجلة دراسات علروم الشرريعة والقرانون ،المجلرد
 ،82العدد  ،2112 ،1الجامعة األردنية ،األردن
[]2محمررد عمررر ،الحرراجي .العولمررة أم عالميررة الشررريعة اإلسررالمية ،الطبعررة ال انيررة .سررورية :دار المكتبرري للطباعررة و النشررر و التوزيررع
.2112
[ ]8بلوطي العمري أقر المذاهب السياسية في تحديد وظيفة الدولة و مدى انعكاسها على الحقوق و الحريات العامة ،جامعة الحام لخضر
باتنة كلية الحقوق و العلوم السياسية مذكرة من أجل نيل لهادة الماجستير في العلوم القانونية2111-2116 ، ،
[ ]4محمد ،عمارة .اإلسالم واألمن االجتماعي ،القاهرة :دار الشروق  -الطبعة األولى .1223،
[]5رابحي ،اسماعيل .المناهج التعليمية االجتماعية ،مجلة العلوم االنسانية و االجتماعية .جامعة المسيلة ،العدد  ،11جويلية .2114
[]6القانون رقم  14-13المرؤرخ فري  28ينراير  2113المتضرمن القرانون التروجيهي للتربيرة الوطنيرة الجريردة الرسرمية عردد 14بتراريخ 21
يناير .2113
[ ]1مجموعة المواقيق الدوليرة المتعلقرة بحقروق اإلنسران :اإلعرالن العرالمي لحقروق اإلنسران ،العهرد الردولي الخراص برالحقوق االقتصرادية و
االجتماعية و ال قافية ،اتفاقية القضاء على جميع ألركال التمييرز ضرد المررأة ،اتفاقيرة حقروق الطفرل ،البروتوكرول األول لالتفاقيرة األوروبيرة
الخاصة بحقوق اإلنسان و حر ياتره األساسرية ،البروتوكرول اإلضرافي لالتفاقيرة األمريكيرة لحقروق اإلنسران فري مجرال الحقروق االقتصرادية و
االجتماعية و ال قافية ،المي اق االفريقي لحقوق اإلنسان و الشعوب.
[]3المرسرروم الرئاسرري رقررم  211-2111المررؤرخ فرري  12سرربتمبر  ،2111يحررد منحررة مدرسررية خاصررة لصررالح األطفررال المتمدرسررين
المحرومين ،الجريدة الرسمية عدد  56مؤرخة في  21سبتمبر .2111
[]2المرسوم الرئاسي رقم  283-11المؤرخ في  12غشت  ، 2111يحد منحة مدرسية خاصة لصالح األطفال المتمدرسين المحررومين،
الجريدة الرسمية عدد  41بتاريخ  22غشت .2111
[ ]11المرسرروم الرئاسرري رقررم  236-12ممضرري فرري  11سرربتمبر  ،2112يحررد منحررة مدرسررية خاصررة لصررالح األطفررال المتمدرسررين
المحرومين ،الجريدة الرسمية عدد  61بتاريخ  11سبتمبر .2112
[ ]11المرسوم الرئاسي رقم  254-12ممضي في  28سبتمبر  ، 2112المتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية،
الجريدة الرسمية عدد  52بتاريخ  25سبتمبر .2112
و المطبوعات الجامعيرة
[]12عبسي ،الحسن .سعيد ،نحيلي .القانون اإلداري(النشاط اإلداري) .منشورات جامعة حلب ،مديرية الكتب
.2111
[Martine Lombard, Gilles Dumont Droit Administratif; 6e édition, édition DALLOZ-2005.]18
[]14ماجد ،عمران .فيصرل ،كل روم .السريادة فري ظرل الحمايرة الدوليرة لحقروق اإلنسران .مجلرة جامعرة دمشرق للعلروم االقتصرادية والقانونيرة،
المجلد - 21العدد األول)431-461(2111-
[Pascal Lamy, La démocratie-monde : pour une autre gouvernance globale, seuil, 2004. ]15
[ ]16اتفاقية لشبونة للتعاون في ميدان التربية المصادق عليهرا بموجرب المرسروم الرئاسري رقرم  813-16ممضري فري  23أكتروبر ،2116
يتضمن التصديق علرى اتفراق التعراون برين الجمهوريرة الجزائريرة الديمقراطيرة الشرعبية والجمهوريرة البرتغاليرة فري ميرادين التربيرة والتعلريم
العررالي والبحررث العلمرري وال قاف رة والشرربيبة والرياضررة واالتصررال ،المحرررر بلشرربونة فرري  81مررايو سررنة  ،2115الجريرردة الرسررمية عرردد 62
المؤرخة بتاريخ  81أكتوبر .2116
[ ]11المرسرروم تنفيررذي رقررم  813-11ممضرري فرري  16أكترروبر  2111المتضررمن إحرردا المدرسررة الدوليررة الجزائريررة بفرنسررا وتنظيمهررا
وعملها ،الجريدة الرسمية عدد  61مؤرخة في  11أكتوبر .2111
[]13المرسروم التنفيررذي رقرم  811-15المررؤرخ فرري  16ديسرمبر  2115الررذي يحردد صررالحيات المجلررس الروطني للبرررامج و تشرركيلته و
تنظيمه و سيره ،الجريدة الرسمية عدد  66بتاريخ  12ديسمبر .2115
[ ]12منشور رقم  311الصادر عن الديوان الوطني لإلحصائيات .الجزائرر .المتضرمن المؤلررات الرئيسرية لقطراع التربيرة الروطني للسرنة
الدراسية .2112/2113
[ ]21القرانون المردني الجزائرري المحردد بموجرب األمرر رقرم  53-15المرؤرخ فري  26سربتمبر  1215المتضرمن القرانون المردني المعرردل و
المتمم.
[Alain Boissinot, Dominique Borne, Luc Ferry, Christian Merlaud, Martine Safra et Alain Viala, A ]21
quoi servent les programmes? Revue internationale d’éducation de Sèvres N 12, édition "Centre
international d'études pédagogiques" Decembre1996; page 31/49.
[]22محمد عبد هللا ،الحاوي .محمد ،سرحان علي قاسم .مقدمة فري علرم المنراهج التربويرة ،الجمهوريرة اليمنيرة :دار الكترب صرنعاء الطبعرة
األولى .2116
[ ]28المرسوم رقم  63-16المؤرخ في  16أبريل سنة  1216يتعلق بمجلس التربية ،الجريدة الرسمية عدد  88لسنة 1216
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Melik Özden, LE DROIT À L'ÉDUCATION, Centre Europe - Tiers Monde (CETIM).]24[
 العرردد األول مررن، المتعلررق بتحديررد األحكررام المتعلقررة ب جباريررة التعلرريم2111  ينرراير14  المررؤرخ فرري12-11 ] المرسرروم التنفيررذي رقررم25[
.2111  جانفي16 الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ
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