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 دسييييييما امللميييييياري جلييييييسا ماصضييييييات اللييييييجوج يييييييي اللييييييال  ث ييييييو ت جد ييييييد  يييييييي الح ييييييمي  ال  

للب ا يياتو واملهيياوي  وامل ييؼلخات البييا ثييرثبؽ بم ام ييا ووؿائه يياو وػبيليية برامت ييا ون يياػا  ا البييا 

جضيييمن ميييا هالل يييا ويييلى املاصضيييات ةلييين جوياييير ال يييور  الضيييلبية البيييا ارثبؼيييد   يييا ك ييين مييير الحيييار   ييييي 

 وةكيييييات  الحاويييييي   مون ييييا ماصضيييييات كأابييييييةو لحالييييد ك ييييين ألاتوار الجد يييييد  ل يييييا لماصضييييات ل  يييييال 

ثب ث جميم الدوى يي امل اهج وألاصاليب البا ما شان ا ثيدكي  ويلا الحوجيل الجد يدو وثرليس ييي ويلى 

اللملية ب ه  أصاسما ك ين الأيرا   واملؼاللية لملييار للحاويي و والحلليي و وال ربييةو وةكيات  إلاتميا  

ؼاللييييييية تاهييييييي  مبيييييييان  ويييييييلى للنييييييي   و ميييييييا هيييييييالى الخيييييييرر ك ييييييين ثيييييييو ار  ظيييييييا  النحيييييييا و الأيييييييرا   وامل

املاصضيييياتو والانهحييييا  ك يييين املنحبييييات اللمومييييية باكحباروييييا ػييييرم م يييي  لحلس ييييس ال  يييياػات والبييييرام  

ن ييياوى الو يييوم ك يييدى ميييا  ييييي بساييية الليييجاو وويييو ميييا الحثأيهييييةو والحلليمييييةو وال ربو يييةو وال ر   يييية

 هالى ولى الدراصة البا ثمط الجوانب الحالية6

ظيييا ات النحيييا و الأيييرا   واملؼاللييية تاهييي  ماصضيييات الليييجوج ييييي الجسائيييرو   الو يييوم ك ييين وا يييم -

والبييييييا ثييييييرثبؽ كييييييات   وطييييييرور  انهحاى ييييييا ك يييييين املاصضييييييات الاارجييييييية البييييييا جلميييييي  يييييييي نهييييييط الضيييييييا 

 باملنحبات اللمومية؛ 

جلس س  رر ولى املنحبات يي كملية ة ال  وثاوي  اللج ا  ما هالى اللم  بمه وم وممارصيات  -

 الثأا ية الوصاػة 

ماصضيييييييات الليييييييجوجو الحاويييييييي و منحبييييييات الليييييييجوجو املنحبيييييييات اللمومييييييييةو حالكلمااااااتاحاة: ت  ااااااا  

حالوصاػة الثأا يةو الجسائر 
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Abstract : 

Prison institutions around the world are undergoing new transformations in the 

architectural design of buildings, concepts and terminology related to their tasks and 

functions, and the nature of their programs and activities through which these 

institutions seek to change the negative reputation  that has been associated 

throughout history in being penal institutions, to make sure of her new roles as 

institutions of reform and rehabilitation.All countries are looking at the curricula and 

methods that will strengthen this new approach, and in this process focus mainly on 

reading as a criterion for rehabilitation, education, reintegration of prisoners, by 

ensuring the provision of the space of the book, reading within the premises of these 

institutions, Opening up to public libraries as an important party to promote cultural, 

educational, and recreational activities in the prison environment, which we are trying 

to find through this study, which touches on the following aspects: 

- To identify the reality of the book spaces, reading within Algeria's prison 

institutions, and the need to open them to external institutions that work in the 

same context and which are usually associated with public libraries; 

- Promoting the opportunities of these libraries in the process of reforming and 

rehabilitating prisoners through the concept and practiceof cultural mediation. 

Keywords: Prison institutions, rehabilitation, prison libraries, public libraries, cultural 

mediation, Algeria  
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جلييييييييسا الجسائيييييييير م ييييييييل مؼلييييييييم ألالهييييييييية الثالثييييييييية ث ييييييييو ت نمو جييييييييية تاهيييييييي  جميييييييييم  ؼاك  يييييييييا 

ـييييييي  ماصضيييييييا  ا  والأظييييييائيةو الا ح ييييييات ةو وال ربو ييييييةو والثأا يييييييية وهارويييييياو أكيييييياتت ميييييييا هالل ييييييا ث 

وويامل ييييياو لميييييا كر ييييييد اصيييييح داذ ماصضييييييات جد يييييد و   يييييدم إلا ييييييال و والب يييييث كييييييا الجيييييوت  يييييييي 

  حؼابق مم الح ر  ات وامللا ار الدولية الادمة اللمومية بما 

ييييييي ويييييلا الضييييييا  بالحتد ييييييدو ثرا يييييي ميييييا هالليييييل الجسائيييييير  -اللييييييجوج -ىـييييييد املاصضيييييات اللأابيييييية 

الحوج ييييات الخد ثيييية مله يييييوم وييييلى املاصضييييياتو والبييييا ثخبلييييل ك ييييين ةرييييرى صياصييييية إلا ييييال و والحاويييييي و 

ويلا الحوجيل اليلي  ظيما  ة لح أيق  لووإلاجرا ات والحدابار الالزم وإلاتما و ما  تلل ا ثب ث يي

الخيييييق للنييييي    ييييييي الحلليييييي و والثأا يييييةو وال ر ييييييلو  تلييييي  ميييييا املنحبيييييات تاهييييي  الليييييجوج م يييييور ويييييلى 

 املمارصات 

هار أج وطلية ولى املاصضات اللأابية يي الجسائير ثؼير  متموكية ميا إلاشيهاليات والح يد ات ييي 

 ث كا  رر جلس س توروا ما هالى الانهحا  ك ين املمارصاتو ووو ما  تلل ا موطلا للدراصة للب

البسايية الاارجيييةو ها يية وأج الجسائيير كر ييد يييي وييلا الضيييا  ث ييو  يييي الأؼيياق الثأييايي  ضييا ر وييلى 

ك ن مضحوى م  و  يات اليوػا ثرا يي املليا ار  الحوج اتو ما هالى انتاز م اريم منحبات كمومية

مؼاللييييييية اللموميييييييية  و ث مييييييي  ويييييييلى املنحبيييييييات مييييييي  الدوليييييييية ث يييييييد جضيييييييمية   املنحبيييييييات الرئسضيييييييية لل

الا ائص البا ثمنن ا ما هدمة جم وروا بما      اللج ا  ) الني    ،و لميا كميدت مي  ميا وزار  

اللدالة ووزار  الثأا ة ةلن ةجرا  اثها ية جضمح بالحبياتى والحلياوج بياج ويلى املاصضيات  ويلى امل يام 

واملبيييياترات البييييا اثخييييل  ا الضييييلؼات اللمومييييية  تلل ييييا  املرثبؼيييية   ييييلى املاصضييييات ولييييلا ال  يييياػات

 ثحتل ن و جلس س اللم  بمه وم   الوصاػة الثأا ية   

 
1  

ج ييه  ماصضييات اللييجوج لييدى النثايير مييا ألا ييرات ماصضييات كأابييية م م  ييا ألاوليين  ييي رتق 

ةهظاك   للأوبات مأيد  للخر ة وصالبة ل او ووو ميا املاالهاج والاارجاج كا الأانوج ما هالى 

 حوا ييييق مييييم الخأيييي  الييييد لي لهلميييية اللييييجا يييييي اللييييرمو أو   الخيييي ط   والبييييا جللييييا   امل ييييم  أي جلو ييييق 

  1الشاص وم لل ما الح رم ب هضل
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لما  لوب البلع ةلن اكحباروا ماصضيات ل  يال  وةكيات  ثاويي  الليج ا و كر  يا  وميو ك ين أن يا   

و ويليرم   جيوج شيازاى   ميا هيالى أب اريل البيا  يدم ا ىيوى ةكيات  ثربيية 2ضة   ل  يية صيامية  ماص

ألاىداذ الجيان اج واليلي  لحبير تور ويلى املاصضيات      أح ير  أيؽ ييي ةكيات  ثنييهيل ميم الخييا  

أج ندمتيييل ييييي املجحمييييم  -ييييي ىيييدوت امللأيييوى -الاجحماكيييية ب ربيييية أنمييياغ صيييلولية ملي ييية ك يييدىو ولنييييا

خشجيم ثهح ل ونموىو بإريار  مـياور اليو ي لد يلو وبتلليل  ليسا املوا يف ب يه  بيي  وويو بأيدر ميا ب

 مييي نهضييل ومهانحييل يييي املجحمييم بأييدر مييا  رثهييم ثييدر تيا ةليين وطييلل إلانضييان    ايير عو أو  خحييارو أو 

أي أج م مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 3  حمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياو أو   يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبح با هح يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييار مضييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياو   

جرام و وكيال  امل  ير اجو باكحبارويا ماصضيات لسضيد ولى املاصضات ثنما يي مواج ة الضلوك إلا 

كأابيييية بأييييدر مييييا  ييييي ماصضييييات ة يييال  وثأييييو   املجييييرماجو ووييييو لييييللو ميييا أكل ييييد ك ييييل ويايييية ألاميييي  

املح ييد    اللييجوج واملاصضييات اللأابييية أو إلا ييالىية  و أي أج ل ييلى املاصضييات الخييق يييي ىرمييياج 

الحهيييييو او الخيييييق ييييييي الركا ييييية )   ،و ىييييييث ورت ييييييي  الخر يييييةو لنيييييا توج ىرمانيييييل ميييييا ىأيييييل ييييييي الحلليييييي و

ك ييين أنييل    وجييد  ييير  بيياج ماصضييات ةكيييات   1511الأواكييد الييدنيا مللامليية الليييج ا  لةميي  املح ييد  

 ال ربية أو الحاوي  واملاصضة إلا الىية يي الخضمية 

 كمليييد الجسائيييير ك يييين ةتهييياى الحلييييد   وةكييييات  ث ـيييي  ماصضييييات اللييييجوج ب يييه  مبلييييا ك يييين أصييييط

كلمية  را ي الحلدت يي الخضميات بما  حوا ق مم الحوج ات امللموى   يا ييي اللد يد ميا البليداج البيا 

ثرليييييس ك ييييين مبييييياتي الادمييييية الاجحماكييييييةو ومبييييياتي ىأيييييو  إلانضييييياجو ىييييييث ث ييييياوى الأيييييانوج الضيييييابق 

لى املحظيما  يانوج ث ـيي  الليجوج وةكيات  ثربيية املضياجاجو بليع وي 274-37املحمث  ييي ألامير ر ي  

 الجوانب ىيث جا  يي مواتى ألاولن6

الأظييائية  الضييلؼة البييا ث ييا ف اللأوبييات يييي املضيياوا  ومبييدأ الهرت يية بالخر ييات الجسائيير ثمضييو -

 .بحؼبيأ ا وثأوم كل  ا

 .الاجحما ي وثنيه   وةكات  ثربي    كل    املخهوم ة ال  وو للخر ة املانلة اللأوبة ما ال دم -

 .امللجوناج ملاملة يي املح د  ألام  م ـمة ثو يات ثؼبيق -

 ةلييين باإلطيييا ة إلكيييات  ال ربيييية الهلالييية الوصيييائ  ميييا  يييي ال ا لييية ألاكمييياى رييي  والحهيييو ا ال ربيييية ةج -

 .ل ر ي  ا الدائ  اللام 

 ىما يييييية تائمييييييةو مضيييييي  د ة ب ييييييهة وألاهال ييييييية الهنر يييييية امللييييييجوناج ها يييييييات ب  ييييييل ب إلا ميييييياج -

 .املجحمم
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املحظييييييما  ييييييانوج ث ـييييييي  اللييييييجوج وةكييييييات  إلاتمييييييا   205-21ر يييييي  ليييييييح  جلد لييييييل بالأييييييانوج الجد ييييييد 

و والبيا ن يد 27ونيص امليات   21الاجحما ي للملجوناج ىيث اهح ر ولى املمارصات ييي نيص امليات 

 ك ن ما  ي6 

  نيير  ك يين  ائميية كأابييية إلرصييا  صياصيية و واكييد مبيياتي ثنييريط ةليين الأييانوج  وييلا ي ييدم" ح01اةاات  ح

 وةكيييات  ال ربييية بواصييؼة املجحميييم لخما يية اللأوبييية وصيييلة ثؼبيييق ثتلييي  مييا االبيي الاجحمييا ي الييد اق

 الاجحما ي للم بوصاج   إلاتما 

مضييحواو   مييا الر ييم ك يين وجلميي  إلانضييانيةو لييرام    ث ييوج  ملامليية  لاميي  املخبوصييوج  " 02اةاات  ح

  "الرأي أو  اأو الد اللوة أو الج ط أو اللر   بض ب ثميا  توج  تائمةو ب هة واملل وي  الهنري 

 
7 

ثاهل ماصضات اللجوج ك ن كاثأ يا كمليية ةكيات  ثاويي  الليج ا و و يي كمليية ؿاورويا بضييؽ ة  

 أج مظمون ا كميق وملأدو  حؼلب ث د د امل اهج والبرام  وألاتوات املضاكد  لللملية الحاويلية 

1.2 

ملهاوي  امللأد  اللي  حلرض لالهحالم ىضب املجا ت امللر ية  لحبر مه وم الحاوي  ما ا

أو الحخ يص بياج البياىثاجو ىييث  لر يل كلميا  الي هط ك ين أنيل   اللمليية البيا   ي    يا الراشيدوج 

ييي املراىيي  املاحلهية مييا م ياكر الطجييس والاطيؼرا  الانهلييالي والحبليية ةليين ث أييق اصخب ييار جد ييد 

الخضييييا  امل ييييارات الالزميييية لخييييال    الجد ييييد و وةليييين أصييييلو  جد ييييد مييييا يييييي مييييا  ح يييي  بانهضيييي  و وةليييين 

و أي اللميي  ك ييين ث ر ييير الشييياص مييا مييي  الضيييمات الشا يييية 6الضيييؼر  ك ييين انهليييا     وبساييي     

 الضلبية البا ثؼغن كليل مث  الطجس والياشو وةكات  بلث رو  الحمضو بالخيا   يل 

اللمليية البيا جضيمح بيي   ةريار  الخيوا س الا تابيية ك يد لما   ـر ةل  ا كلما  الاجحمياق ك ين أن يا 

الشيياص ب يييث  يياما بييالأي  واملوا ييف الجد ييد  البييا  ييرات هرصيي ا يييي نهضييلو  ي  ييرم الأييواناج بلييد 

   7أج ماج محمرتا كل  او و  دم  يي الخيا  الاجحماكية بلد أج ماج م لس  كن ا  

   اثتييياى ةكييات  الحاويييي  لللييج ا  ييييي نييص امليييات  و ييد ىييدت امل يييرق الجسائييري تور ماصضيييات اللييجوج  

 ميا املضيحمر والر يم وماوالثيل الشا ييةو  دراثيل ث ميية ةلين املخبوش ثربية ةكات  كملية   دم"88
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 ؿيييي  يييييي املجحمييييم يييييي لللييييسا  يييييل الرهبيييية باملضيييياوليةو و لييييث وةىضاصييييل وألاهالقييييي مضييييحواى الهنييييري 

  "الأانوج  اى رام

2.2. 

وا ة ما ورا  ةن ا  ماصضات ةكات  الحاوي  ويو ثيو ار واثخيا  مي  إلاجيرا ات الو ائيية ةج ال

واللالجييييية ملها  يييية الجر ميييية والحألييييي  مييييا نضييييب  ا لهيييي   ح أييييق ألامييييا الاجحمييييا ي املحمثيييي  يييييي ىهييييف 

 الحوازج يي اى رام الأواكد وامللا ار والأي  الاجحماكية وكدم الارو  كن ا ج د إلامهاج 

ج الييلي  خظييم للحاوييي  لييسط مييا أجيي  الحنيييف مييم بيياقي اللييج ا   أييؽو وةنمييا يييي الأييدر  ةج اللييجا

ك ن ةكات  اندماجل يي الخيا  هار  اللجوج بلد إلا را  ك ل والابحلات كا الجر مةو لللو  حؼلب 

أج ثيييو ر صييييلؼات اللييييجا مييي  الوصييييائ  البييييا ثمنيييا اللييييجاج مييييا الليييسا الضييييلي  هييييار  اللييييجوجو 

  و أو ثؼو ر م ارا    يي الخرم الحأليد ةو وجشجيل   ك ن إلابداق والابحهار ل أ   يي الحللي

جلحبييير ويييلى امل يييام ميييا املبييياتي اللامييية املضيييؼر  ييييي نـييي  الليييجوج والبيييا ثحؼليييب ثخ ييييص  ظيييا ات 

ك يييين املضييييحوى الييييداه ي ميييياج ث حييييوي ويييييلى املاصضييييات ك يييين  ظييييا ات النحييييا و الأييييرا   واملؼاللييييية   

ا هييالى اللميي  مييم املاصضييات البييا ث  ييؽ يييي نهييط الضيييا و والبييا ثييرثبؽ يييي منحبيية اللييجا  و أو ميي

 اللات  باملنحبات اللمومية 
 

3  

 بييد مييا ةتراك أج  ايية اللييج ا  جييس  مييا املجحمييم أو كمييوم ال يياش والبييا   ييدم املاصضييات 

اهيييييلى بلييييياج الاكحبيييييار م ييييياريم ماصضيييييات الثأا يييييية ةلييييين هيييييدم  ا طيييييما م ييييياريم الح مييييييةو وويييييو ميييييا ث

اللجوج الجد د و وجضمن املاصضات الأد مية ةلين ثب ييل ميا هيالى ثيو ار مي  ألاج يس  وألاتوات ك ين 

املضحوى الداه ي أو الاارجي ما هالى انتاز منحبات ييي البساية الداهليية للليجاو أو الانهحيا  ك ين 

 ومية يي ةػار م روق الوصاػة الثأا ية   البساة الاارجية ما هالى اللم  مم املنحبات اللم

 

1 3

جلحبييير املنحبيييات تاهييي  الليييجوج  ظيييا  للح  ييياة الاجحماكييييةو والبيييا جلمييي  ك ييين طيييماج ىيييق 

 جميييم النيي    يييي الو ييوى والخ ييوى ك يين املللوميياتو وامللر ييةو والثأا ييةو مييا هييالى جشييجيم محلييية
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الأرا   واملؼاللةو والبا جلحبر جسأ    حتسأ ما تور  الحاوي  لللج ا و وويو ميا ن يد كلييل املليا ار 

 والح ر  ات الدوليةو نللر من ا6

  مييييي   02ورت ييييييي نيييييص امليييييات   ( ح1511معاااااتمم حملمااااالحاة داااااي حللاماةااااايحالاااااي  تحةعتملااااا حال ااااا  ت ح ح

اللييييج ا و مييييسوت  بمييييا  نهيييي  مييييا النحييييب ماصضيييية  تييييب أج ثملييييو منحبيييية  ضييييحخدم ا جميييييم  اييييات 

 ال ر   ية والحلليميةو و تب جشجيم اللج ا  ك ن الاصحهات  الهاملة من ا   

 اللي ن رثل اليونضهو   الأرا    ي ىق كالما    (ح1551م ثتقحالارا ح ح

واليلي  حظييما  ( ح1550تاريارحال علا لح الحال اا يحالاه حأماي حجأسار حمبلااسحأجسجواتح    ا ا مس  ح

ال كييا منحبيية اللييجاو و و ييما أج منحبيية اللييجا   بغييي أج جلميي  و ييق امللييا ار امل  ييية نهضيي او   يي

البيا ثخظيم ل يا املنحبييات اللمومييةو و  بغيي أج ثييدار ميا  بي  منح ييياج محخ  ياج؛لما  تيب كل  ييا 

ثلبييييية اىحياجيييياثمخحلف رأا ييييات اللييييج ا  واوحمامييييا   و و تييييب كل  ييييا أ ظيييياو ثييييو ار الو ييييوى الخيييير 

  و و  بغي كل  ا أج ثو ر  ها أو   ال ملخو ألاميةو وألان ؼة الأرائية  ات ال لة لللج ا

،  LSDPلمييييييا كملييييييد إلا ييييييال ك يييييين ثخ يييييييص  ضيييييي  للمنحبييييييات البييييييا ثخييييييدم ألا يييييياار املخييييييروماج ) 

Libraries Serving Disadvantaged Persons لحخييييح  ر ييية الأييييات  للمنحبييياتو والجمليييياتو

  8الادمات املحخ  ة وثؼو روا لحلو الهاات ما املجحمم والج ات الخهومية لح مية

 ب ييث يييي ز ييات  الييو ي بخييدمات منحبييات  1541شييهلد إلا ييال  ر ييق كميي  يييي منحبييات اللييجوج صيي ة 

اللييييييييجوج مييييييييا هييييييييالى كأييييييييد اللد ييييييييد مييييييييا امليييييييياثمراتو ورشييييييييات كميييييييي و والاجحماكيييييييياتو والدراصييييييييات 

بمثابييية ألاصييياش لحؼيييو ر ألاتلييية إلارشيييات ة  الاصيييحؼالكيةو وجميييم املللوميييات البيييا ميييا شيييان ا أج ثهيييوج 

ميا ث ر ير  رانضيسط ميا رز   1557لادمات منحبات اللجوجو والبا ثمن د ما ن ر تليي  ييي صي ة 

ثظيم د  1551واللي أكات ن ر ويلا اليدلي  بليد ث أي ية والحو ي  ةلين مللوميات ألفير ت ية ييي صي ة 

 و الحأيي و وأصاليب الخضو ق  مضحو ات الادماتو وحج  املجموكاتو والحوؿيفو والحمو  

 لحبر الخق يي الحللي  والثأا ة ما الخأو  اللاملية املحهق كل  او ووو ما ثمحث  لل امللا ار الوػ ية 

وال  ور الأانونية تاهي  مي  اليدوىو والبيا جلحبير املنحبيات تاهي  الليجوج لخدمية م ـمية و ليية 

جشييجيم الأييرا  و الأظييا  ك يين ألاميييةو ثؼييو ر  م ميية يييي كملييية الح مييية الشا ييية للنيي   و مييا هييالى

امل يياراتو جشييجيم ميي  ألاشييهاى الثأا ييية البييا جضييمح بخ مييية الييلات وثخهيييف ألاليي و ووييو مييا  تلل ييا 

ثحتل ن و الب ث كا الجوت  والنهيا   اله ييةو والضيما  للمليجوناج ميا الو يوى والخ يوى ك ين 

  9املللومات لما لو مانوا أىرار
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 امييييييد الجسائيييييير بإكييييييات  ث ـييييييي  ويامل ييييييا وطييييييبؽ صييييييلؼات اللييييييجوج بمييييييا  حوا ييييييق مييييييم وييييييلى 

الح يير  ات وامللييا ار الدوليييةو البييا جلحبيير الخييق يييي الحللييي  والثأا يية مييا الخأييو  اللاميية لللييج ا  

كييات  ال ربييية وةكيات  إلاتمييا  الاجحمييا ي للم بوصيياجو اله يي  وويو مييا جييا  يييي البيا  الرابييم املحللييق بإ

ألاوى املحللق بإكات  ال ربيية ييي البساية املولأيةو  ضي  ث ـيي  ةكيات  ال ربيية ووصيائل ا لميا ن يد كلييل 

 ظما الخق للن    يي الحللي و الحهو او الثأا ية ميا هيالى اثخيا  مي  الحيدابار  51ةلن  44املوات ما 

  ها  ة للخشجيم ك ن الأرا   يي أوصاغ املضاجاج والبا   دم ةلن6 وإلاجرا ات الح

 ةكات  بلث الثأة ورو  الخيا  يي اللج ا  ما هالى املؼاللة؛  -

 اصحوالى أو ات  راه   للحهنار يي ألاشيا  الا تابية والابحلات كا ألا هار الضلبية وامل  ر ة؛  -

 . لأهال وث ضاج نهضل   ل ب ك ن اللجاج مضاكد -

الجيات  ليهيوج  ياترا ك ين الانيدما   ألاميور  ك ين  و سحيل الليجاج وثهحييح ليدى الحهناير أصيلو  جويار -

 يي املجحمم 

 .اللألية  درا    ما والر م اللج ا  لدى الللما املضحوى  ث ضاج ك ن اللم  -

 وؿيييفك يين الح جلي ييل البييا الللمييية ال يي اتات ك ين للخ ييوى  جلليمييل موا ييلة ك يين اللييجاج  ضياكد-

 .اللجا ما هروجل بلد

ةليييل مييا هييالى ثييو ار النحييب ومخحلييف   مييي  أو  يييل  رهييب ثخ ييص أي يييي م  يية اللييجاج ةلضييا  -

 .املوات البا جضاكد ك ن ثؼو ر ولى امل ا

ك يين الييره  مييا كييدم وروت ملميية   منحبيية   ب ييخيح اللبييار  يييي ال  ييور البييا ثظييمن ا  ييانوج ث ـييي  

ما  الاجحميا يو ة  أج الالهيية البيا أنتيس ميا هالل يا الأيانوج ثرا يي ماصضات ةكات  الحاوي  والاند

مبييييياتي ىأيييييو  إلانضييييياج البيييييا ورتت ييييييي إلاكييييييالج الليييييالما لخأيييييو  إلانضييييياج ومليييييا ار ألامييييي  املح ييييييد  

للأواكيييد اليييدنيا مللاملييية الليييج ا و وامليثيييا  اللر ييي  لخأيييو  إلانضييياج اليييلي أ رثيييل الجاملييية اللربييييةو 

بيير  ك يين ثييو ار  ظييا ات النحييا  واملؼالليية تاهيي  بسا  ييا نـييرا للييدور الييلي ثللبييل والبييا ثتليي  من ييا مت

ك ييين املضيييحوى الثأييياييو والحلليمييياو وال ربيييويو وألاهالقييييو وويييلا ميييا نلحمضيييل ييييي هؼابيييات وث يييير  ات 

و والبيييييا ثرصييييي  الاؼيييييية 7221امليييييد ر الليييييام إلتار  الليييييجوج وةكيييييات  إلاتميييييا  يييييييي الجسائييييير م يييييل صييييي ة 

 ت  ث ـي  اللجوج با رثهاز ك ن م ور ا  رثبؽ اىدوما بي6 امللحمد  إلكا
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 ما هالى جشجيم اللج ا  ك ن الأرا  و وتك  منحبات ولى املاصضات؛ املحمسحالياخلل  -1

ث  يييؽ كال ييات الحليياوج مييم الأؼاكييات اللمومييية املل ييية بييالحللي  والحهييو ا  املحاامسحاارااتس ل  -2

،   (10  

3 3

ثتد ولى املنحبات تاهي  الليجوج ىيوى الليال  متموكية ميا ال يلوبات ثيرثبؽ باملضياىةو 

نأص املوات املاليةو ونأص اله ياج املدرباجو ووو نهط ما ثواج ل ويلى املاصضيات بيالجسائرو ىييث 

و  –املخبوصياج  -أج امل مة  لبة ها ة ة ا ما ث در ا كا املاشيرات البيا ثؼير  ىيوى ويلى الهايات 

ىيييث جييا  يييي ثأر يير املرلييس الييدولي لدراصييات اللييجوج الييلي  لييرض ثرثسييب توى اللييال  ىضييب كييدت 

ميا متميوق اللييج ا   %6,2سيجاج بملييدى  22772بيي  32الليج ا  واليلي   يي ف الجسائير ييي املرثبيية 

مييييا نييييس   اللييييجوج بييييالجسائر مييييا  ايييية ال ييييبا  الييييل ا   ثحتيييياوز  % 15و ج ييييه  نضييييبة 11يييييي اللييييال 

و 12ميا لي  ثحتياوز مضيحواو  مراىي  الحلليي  ألاصاسيما % 40صي ةو والبيا ث ييما نضيبة  32أكمارو  

أي أن   يي ىاجة ةلن الحللي و والحهو او وةكات  بلث الثأة ورو  الخيا      و وةكيات  انيدماج   ييي 

ات املجحميييم اثتييياو   لحلييييد الثأييية بيييين   ييييي نليييج اليييروابؽ الاجحماكيييية املجحمليييات وجوياييير نـييير  أ ييير 

 والحلام  مل   

لمييا أج وييلى املاصضييات بييالجسائر   ييلب كل  ييا مضييا ر  وييلى امللييا ارو وثؼييو ر هييدمات املنحبييات يييي 

البساييييية الداهليييييية ييييييي ؿييييي  ال  ا يييييد النباييييير للليييييج ا  مميييييا   يييييه  الالحـييييياؾو ها ييييية أج أهليييييب ويييييلى 

مييييا متمييييوق وييييلى  % 21ب ثأر يييير امل ـميييية اللربييييية ل  ييييال  الج ييييا   أج مييييا   ييييه  املاصضييييات ىضيييي

و أهلب ييا    ؼييابق امللييا ارو والبييا  لييوت ثييار   انتيياز 13ماصضيية كأابييية 174املاصضييات الييلي  أييدر بييي 

   1527-1522ماصضة يي اله ر  املمحد  باج  32و و15ماصضة من ا يي الأرج  15

أهييرى جضييمح ل ييا با نهحييا  ك يين البسايية الاارجييية مييا هييالى اللميي  مييم  تليي  وييلا الحهنايير يييي  ليييات 

املاصضيييييات  ات نهيييييط الضييييييا  البيييييا جضيييييمح بخشيييييجيم الأيييييرا   واملؼالليييييةو والبيييييا ثيييييرثبؽ ييييييي الواليييييب 

، اليلي  يدكو املنحبيات اللموميية 1551باملنحبات اللموميةو ووو ما جا  يي بيياج اليونضيهوإلا إلا يال )

 لادمة اللج ا  

ك ييين م يييروق ثؼيييو ر هيييدمات ويييلى املاصضييياتو  7221، ييييي صييي ة LSDPد اللج ييية الدائمييية )لميييا كملييي

بليييييد الأيييييييام بمراجلييييية نمييييييو هيييييدمات منحبييييييات الليييييجوج لييييييسط  أيييييؽ ك يييييين مضيييييحوى الييييييدوى الوربييييييية 

 146وألاوروبيةو ولنا أ ظا يي الدوى ال اميةو والبا اوحمد ما هاللل بي
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  ا الجوار ييييية لخ يييييم  نوكيييييية ألا ييييياار تراصيييية صيييييب  ثوصييييييم نـييييي  املنحبيييييات اللمومييييية وهيييييدما -

 باملاصضات ) بما يي  لو اللج ا  ،؛

 ةجرا  ب ث يي ألات  اللالما كا الوطم الخالي ملنحبات اللجوج؛ -

 جمم املللومات كا امللا ار الوػ يةو ألاتلة إلارشات ةو وأصاليب ثأد   الادمات  -

وث ـييي  ماصضييا  ا الأظييائيةو ال ربو ييةو جلمي  الجسائيير م ييل مؼلييم ألالهييية الثالثيية ك ين ةكييات  ويهليية 

الثأا يةو ىيث أج الحويار اللي ػرأ يي املاصضات اللأابية ما هالى ثتد د ال  ور البا ثتل  

من ا ماصضات ل  ال  والحاوي و  حوا ق زم يا مم الخرلية البيا كر  يا الأؼياق الثأيايي واليلي كيرم 

ت الوػا جلم  بالح ر  ات وامللا ار الدولية انتاز م اريم منحبات كمومية ك ن مضحوى م  و  ا

لليونضيهو وإلا يالو أوم ييا انتياز منحبيات ك يين مضيحوى مييدج و  يات اليوػا ث ميي  جضيمية   املنحبييات 

 الرئسضية للمؼاللة اللمومية   

  يييييييه  ويييييييلا امل يييييييروق  ؼيلييييييية ل يييييييراذ املنحبيييييييات اللموميييييييية امل تيييييييس  ييييييييي الجسائييييييير صيييييييابأا ميييييييا هيييييييالى 

او والبا جضيمح ل يا ميا أج جضياو  ييي كمليية ثاويي  الليج ا  وةكيات  ةتمياج   الا ائص البا ث مل 

 يي املجحممو وولا ما هالى6

ثواجيييدوا ك ييين مضيييحوى ميييدج الو  يييات ث يييد جضيييمية املنحبيييات الرئسضييييةو ت لييية ك ييين املهانييية البيييا   -

 أ ب د ث ـى   ا يي ثمثي  الضلؼة أمام املواػ اج؛

 ا  املجحمميو ما  تلل ا مرلسا لاللحأا  والحباتى باج املواػ اج؛املو م الاص راثيجي ل ا يي الهظ  -

حجي  وشييه  املبيان  مييا  تليي  من يا مللميياو والبييا ىمليد ث ييميمات جملييد بياج الخداريية وألا ييالة   -

 راكد ما هالل ا الـروم الجورا ية وامل اهيةو والد موهرا ية؛

  ا  ا؛امل ام البا أ ب د مرثبؼة   او والحويار الخا   يي  ظا  -

 ررا  وث وق املأح ياتو باإلطا ة ةلن ثوؿيف الحن ولوجيا؛  -

 ررا  وو ر  البرام  املحللأة بالنحا  والأرا   واملؼاللة   -

لما أج ولا امل روق  الدى اثها ية الحلاوج باج وزار  اللدى ووزار  الثأا ةو الاثها ية البيا 

 يية لضييد الهييران   يمييا  حللييق بييالبرام  الثأا ييية البييا جلحبيير  لب يية  و  و7211 ألحييوبر 17ثيي  ثو يل ييا يييي 

تاه  املاصضات اللأابية ها ة و  أج  اة املخبوصاج  صيما ال با  من   و  بامط الخاجة ةلن 

  ثأضما ولى الاثها ية بحلس س متا ت الحلياوج بياج 15مث  ولى البرام  لحويار اللو يات إلاجرامية  
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ت اللأابيييية بالنحيييب املاحلهييية ل يييالو املليييجوناجو وكيييرض ليييال اليييوزارثاج ميييا هيييالى ثسو يييد املاصضيييا

ألا الم ال ات يةو وة امية كيروض مضيرىية تاهي  املاصضيات اللأابييةو وث ـيي  مضيابأات ييي الرصي  

وألات و واللميييي  أ ظييييا ك يييين ػبييييم ون يييير ألاكميييياى ألاتبيييييية امل تييييس  مييييا ػييييرم  ايييية املخبوصيييياج وليييييلا 

 يأى واملجا ت اله ية ألاهرى إلاشرام ك ن ثهو ن   يي متاى الرص  واملوص

ولا امل روق اللي ثب حل الجسائر ك ن مضحوى املاصضات الثأا يةو واللأابية )اللجوج، جضمن ما 

هاللييل ةلييين ةكيييات  ثاويييي  الليييج ا  وث ميييية  ييدرا    الهنر يييةو وجضييي ي  انيييدماج   ييييي املجحميييمو  تلييي  

 ة  ولى املاصضات ثحوجل ن و اللم  بممارصات الوصاػة الثأا ي
 

0  

1 0

ةج مييا ثواج ييل  ظييا ات النحييا و الأييرا   واملؼالليية تاهيي  ماصضييات ةكييات  ثاوييي  اللييج ا  

لاليية  تلل يا ثب يث ييي امل ياهج وتلييات اله-املضياىة-ميا م يام  ك ين املضيحوى املياليو الهلياو امليياتي 

لحؼييو ر هيييدمات ويييلى الهظيييا ات ميييا هيييالى الانهحيييا  ك ييين البساييية الاارجيييية واللمييي  ميييم املاصضيييات 

 البا   ح  بالنحا  واملؼاللة اللمومية ث د مه وم الوصاػة الثأا ية 

 لحبيييييييير مه ييييييييوم الوصيييييييياػة مييييييييا املهيييييييياوي  املرنييييييييةو والبييييييييا جضييييييييحخدم كييييييييات  يييييييييي املجييييييييا ت الضياصيييييييييةو 

رات   يييا إلا يييال  والحو ييييق أو م اولييية ثأر يييب وج يييات ال ـييير بييياج ػييير اج الاجحماكييييةو الأظيييائيةو و ييي

مح ييازكاجو أي أج اصييحخدام امله ييوم يييي ؿيياورى  ييوبي بوجييوت أزمييةو وكليييل  ييإج الوصيياػة  ييي يييي  لييب 

الوصييييياػة (ك يييييد ةتراك وجيييييوت أزميييييات  16اللد يييييد ميييييا املبييييياترات البيييييا ثأيييييوم   يييييا الضيييييلؼات اللموميييييية

   )ةو الوصاػة ألاصر ة   الج ائيةو الوصاػة الأظائي

هار أج اصحخدام امله وم يي متياى الثأا ية  اهيل أبلياتا أهيرى ارثبؼيد بم ياريم   تمأرػية الثأا ية 

 Elizabeth caillet6 و ثأوى 

« la question de l’accès à la culture est à l’origine de la notion de médiation »17 

واملاصضييات الثأا ييية   ييؼلو كليييل بييي   الوصيياػة الثأا ييية  و  ةج اصييحخدام وييلا امله ييوم يييي الثأا يية

والبييا ثحمثيي  يييي متمييوق امل ييارات والوؿييائف البييا ارثبؼييد بييي ) املحيياىفو املؼالليية اللموميييةو ال ييراذو 
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الهيا الخييد ث ،و جضيمن ةليين ر يم ألازميية املحللأية بحييدن  ألاوطياق الثأا يييةو وثأر يب وييلى املاصضييات ) 

 Bernard Lamizet6ما السبائاإلا الأرا و  أوى املخحوى الثأايي ، 

« la culture se donne à voir par la médiation »18 

ةليين أج بييروز الوصيياػة الثأا ييية مانييد وليييد للهتييو  املوجييوت  يييي الثأا ييةو  JeanDavallonلمييا   ييار 

لجم ور ميييا والبيييا ارثنيييست ك ييين متموكييية ميييا ألاكمييياى الثأا يييية جلييييد ب يييا  كال ييية الثأا ييية والهيييا بيييا

  19هالى شرىل وثأد مل

وكليل  إج ثبلا مه وم الوصاػة يي الضياصة الثأا ية ي دم ةلين ثأيد   هدمية ثظيما ىيق الجمييم  

ييي الو ييوى والخ يوى ك يين الثأا يةو وثؼييو ر أشيهاى اللميي  الثأيايي مييا هيالى جلس ييس  يرر الحليياوج 

 باج املاصضات البا ثخدم نهط ألاودام 

 

ح 0 7

جضيييييييمح الوصييييييياػة الثأا يييييييية ملنحبيييييييات الليييييييجوج ميييييييا أج ثهيييييييوج ل يييييييا أتوار الليييييييال و الو ا يييييييةو 

الحثأييييفو ليييسط  أيييؽ ييييي كال ييية الليييجاج ببييياقي الليييج ا و وةنميييا ييييي كال حيييل ميييم أ يييرات املجحميييم بليييد 

ميييا هييالى اللمييي  ك ييين  ةػييال  صيييراىل ىبييل  هيييوج  يياترا ك ييين ةكييات  نليييج كال اثيييل يييي املجحميييمو ووييلا

 ثؼو ر برامت ا وم اهج ا بالحلاوج مم املنحبات اللموميةو والبا  منا ثتضيدوا يي6

 

 

 

 

 

 

 

 

 منييا ثرجميية ألاكميياى البييا ثأييدم ا املنحبييات اللمومييية ملاصضييات ةكييات  ثاوييي  اللييج ا  مييا هييالى 

 وصاػة ك ن املضحو ات الحاليةاللم  بمه وم ال

 الثقافة، المعلومات، المجتمع، مؤسسات المجتمع...الخ

 مكتبات السجون 

 المكتبات العمومية

 المحبوسين
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حاخلل اةس مىحالي -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تك  ولى املاصضات بالنحب وم  املوات الورائأية البا جضاو  يي ثاوي  اللج ا ؛ -

 ثؼو ر برامت ا ون اػا  ا الثأا ية وال ر   ية؛ -

 اللال  والو ا ة ما الان را ات ما هالى جشجيم املؼاللة؛ -

 جشجيم الجميم ك ن املضاومة يي م  أشهاى الثأا ة؛ -

 للج ا  الخأو  والواجبات تاه  اللجوج البا  بد ما اى رام ا والال  ام   ا؛ثلأاج ا -

ثسو د اللج ا  بمللومات هارجيةو مما  ضاكدى يي ةتراك أنل  زاى و اك كال  ورا  الجدراج  د  -

  لوتوج ةليل؛

 ث م  املنحبات تاهي  الليجوج كيا املنحبيات اللموميية الؼير  واملبياتي اللامية لح أييق الحيوازج  -

 الداه ي ما هالى جشجيم  رر الحلا ا باج اللج ا ؛

 املضاومة يي ث مية الن    ما هالى ثو ار النحب البا ثؼور م ارا    وثهو ن   يي امل ا الحأليد ة  -

 

 

 

 

 

 المكتبة العمومية

 الثقافة/المعلومات

 مكتبات السجون 

 المكتبة العمومية

 النزالء

 النزالء

 مكتبات السجون 

 المكتبة العمومية

 الثقافة/المعلومات
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 اةس مىحاارتس ل  -2

ح

ح

ح

ح

 

 ثهحح املجاى للمنحبات اللمومية ما أج  هدمة  اة ما الجم ور املض  دم؛ -

 يم   تمأرػة الثأا ة  ؛ثتضيد م ار  -

 املضاومة يي اندما  اللج ا  يي املجحمم؛ -

 جويار نـر  ألا رات ن و ألاصبا  البا أتت بالشاص ةلن ى ضل وثتاوزوا؛ -

 ث ها  اللج ا  ك ن انتاز م اريل   الاا ة ومحابل     -
 

3 0

ارصيييات والبيييا ثحخيييل أشيييها  محليييدت و ثيييرثبؽ ةج ث د يييد مليييال  الوصييياػة  حاليييد جلييييا ميييا هيييالى املم

 باملنحباو والجم ورو واملهاجو ىيث  منا ث  يه ا ك ن ال  و الحالي6

 الم تط حاة تشر ح/حالم تط حالغم حم تشر   -حأ

أو هيابلو  الوصياػة املباشير   يي البيا  هيوج  )املنحبا(ولا الحأضي   لحمد ك ن وجوت وصيؽ ب ري 

 اج ولى املمارصات6املنحبا مضاو     او وما ب

 الحلر ف بنيهية اصحخدام املنحبة؛  -

 ثدر ب الن    وثهو ن  ؛  -

 ثأد   إلارشاتات والحوجيل؛  -

  را   يي لحا ؛  -

 ورشات النحابةو الرص و اللم ؛  -

 ؛)الهاو الثأا ةو النحا    (كأد املخاطرات وال دوات وىلأات الب ث وامل ا  ة   -

ملمارصييييييات البييييييا    ييييييح  الاث يييييياى    ييييييا مباشيييييير  بيييييياج املنحبييييييا أمييييييا الوصيييييياػة الوايييييير مباشيييييير  ييييييي ثلييييييو ا

 206والجم ورو وةنما ما هالى واج ة ثهوج مات ة أو هار مات ةو ك ن ص ي  املثاى

 المكتبة العمومية

 المجتمع مؤسسات المجتمع النزالء النزالء

 المكتبة العمومية
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 ة امة امللارض؛  -

 كرض أ الم؛  -

 البرام  الثأا ية؛  -

 ةن ا  موا م الن رونية؛  -

 الم تط ح سبحاا مهمسحاةستهيف  -حب

ػة ال رلا  ك ن الهاة املضي  د ةو ملر ية ه ائ ي ا واىحياجا  ياو ما امل   جدا يي ممارصات الوصا

   بييييد مييييا  Elizabeth caillet6صييييوا  مييييانوا أػهيييياى أو راشييييد او أ ييييرات أىييييرار أو ملييييجوناجو ثأييييوى 

أي أنيييييل  بيييييد ميييييا مراكيييييا  أج  21ث ليييييي  وملر ييييية الجم يييييور مييييي  مييييير  ن ييييياوى    يييييا ةتار  م يييييروق رأيييييايي 

الثأيايي ليدى ويلى الهايات ليسط نهيط الاصيحخدام ليدى الهايات ألاىييرار اصيحخدام املنحبية أو املخحيوى 

ما املجحممو  بيد ميا ثأيد   هيدمات جضيمح بملالجية ميا بيل ميرض نهييماو وثخلييص ميا  ليان  ميا 

 الان رامو وجللي  ما بل ج   

حالم تط حةلىح سبحاةمسع  -حا

اويا أبلياتا أهيرىو  ضيوا  ةج ممارصات الوصاػة ارثبؼيد بيالح و ت البيا شي د  ا املنحبياتو ميا أكؼ

ماج  لو يي شهلل املاتي تاه   ظا  املنحبة أو هارج او أو يي الهظا  الا  راضماو  هيا ثبأيى م مية 

 لمييي  ك ييين  -املخبوصييياج  – الحوجيييل ةلييين الجم يييور بال ضيييبة ل يييلى املنحبيييات ملوالبييية املجحميييم اليييراوا  

كي    باج ولى ألامالا  ي ملو ل   ميا ةهراج   ما الحأو م يي بساة بليد  كا الخيا  اللامةو وثو 

 أج  ممارصة ىأو    

تاهيييي  ماصضييييا  ا ثرا ييييي الحوج ييييات الخد ثيييية البييييا ثرثنييييس ك يييين الحثأيييييف  كر ييييد الجسائيييير ة ييييالىات

 –ةكيييات  الحاويييي   –والحلليييي  ييييي ث ميييية املجحميييمو وويييو ميييا ثييي  اكحمييياتى ىبيييل ييييي املاصضيييات اللأابيييية 

 وةكات  تمت   يي املجحمم  جوناجامللوالبا   دم ةلن ث مية 

ثاهل كملية الحاوي  متموكة ما املباتي ثرا ي    ا ىق جميم الني    ييي الحلليي  والثأا يةو هاير أج 

الوطيييلية تاهييي  ويييلى املاصضيييات ك ييين مضيييحوى ثخ ييييص الهظيييا اتو وإلامهانيييياتو وامليييوارت ثؼييير  

  لوبة يي طماج ولا الخق؛
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انتييياز ب يييية ث حيييية م مييية ييييي متييياى الثأا ييية ميييا هيييالى م يييروق  كمليييد الجسائييير ييييي ويييلا الضييييا  ك ييين

ك ييييين مضيييييحوى ميييييدج و  يييييات اليييييوػاو ث مييييي  ه يييييائص ثتلل يييييا ييييييي الواج ييييية أميييييام  منحبيييييات كموميييييية

 مواج ة ولى الح د اتو وإلاص ام يي كملية الحاوي  تاه  ولى املاصضات اللأابية؛ 

صضيات الثأا ييية يييي الجسائيرو البييا   ييدم ةليين امحيدات للح ييو ت البييا كر   يا املاصضييات اللأابييية واملا 

ةكؼائ يا ػيابم رصييما ميا هيالى مبياتر  شيرالة بياج وزار  اللييدى ووزار   ثي  كمليية ثاويي  املخبوصياجو

 ل لى املمارصات؛ الثأا ةو  تل  ما مه وم الوصاػة الثأا ية وارت يي ث ورنا

بة الحويار الخا   يي مه وم ياو ةج مه وم الوصاػة الثأا ية وو  ر ة للماصضات اللأابية ملوال

للايييييوض ييييييي مبيييييدأ إلا يييييال  والحاويييييي  ها ييييية ميييييم ماثواج يييييل ويييييلى املاصضيييييات ميييييا  م ام ييييياو وليييييللو

 ث د ات؛

ةج أوميية مه يوم الوصياػة الثأا ييية تاهي  ماصضياث ا الييومو صييوا  اللأابيية أو الثأا يية ي يدم ةليين 

شيييه  م يياو ب ييييث ث ييياىب جمييييم  هاييير ةجبيياريو  اهيييل-جللييي  هاييير رصيييما  –جليي  ويييلى املمارصيييات 

املييواػ اجو وثخيييح ل يي  الهر يية يييي الخيييا  الثأا ييية والاجحماكيييةو ها يية بال ضييبة للهاييات املخروميية 

 ما بين   املخبوصاج 
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