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اؾطػل، املدردة و اؾشارع ػضاء ؾّؾعب: حاؾة     :رؿعون-ـورية بن غربيط
 اجلزائر

ماظؾعبميفم مؼؿشّؽل ماظطػل. ماظؾعبمسـد مصضاء مادرتجاع مإدي ماٌؼال ؼفدفمػذا
ماظزغؼةمممممممم ماظشارع، معػاػقم محول مخصوصا ماظـاظث ماظعامل مبؾدان مو ماظعربقة اظؾؾدان

مظألر ماٌؽـف ماظؿواجد مإن مايوعة. مظؾلؾطاتمو مباظـلؾة مؼعؿرب ماظشارع ميف ػال
مذظكمم مُؼؿـل مو مظؾعبماألرػال، مصضاء مإدي مهول مضد مصاظشارع مواضعا. مأعرا اظعؿوعقة
ميفم مؼؾعؾون ماظذؼن ماألرػال مإدي مإضاصة مو مععقـة. محضرؼة مدقادة مظػشل عؤذرا
ماظؿؿـالت،ماظػؼرمومايرعان.موممتـلمعلأظةمضققماظلؽـاتم اظشوارع،مندمأؼضا

مليميفمتواجدماألرػالمباًارج.مماظلؾبماظرئق
معاذ مو ماظشارع؟ ميف ماٌؿؿـل ماظػوري محمقطه ماظطػل مؼؿؿؾك مخارجمماطقف جيد

اظػضاءاتماٌؤدلاتقةماًاصةمباظؿـشؽةماالجؿؿاسقةمطاظعائؾةموماٌدردة؟مومعامػيم
مظؾشارع؟ممممممم ماٌلؿؿر مذؾه مو ماٌؽـف ماالدؿغالل مػذا مهلا مؼلؿفقب ماظيت اٌؿطؾؾات

اظطػلماظشارع؟مومطقفمتـشأماظعالضةمععماىـسماآلخرمسـدعامغدركمومطقفمؼشغلم
مأنمطلماٌؿـوساتماظرتبوؼةمعرتؾطةممبلأظةماالخؿالطم؟مم

اظؿؿـالتمم–صضاءماظؾعبمم–اٌدردةمم–ماظشارعم–اظطػلمماؾؽؾؿات املػتاحية:
م.االجؿؿاسقة

 اؾتأثريات االجتؿاعية ؾؾحي عؾى منو اؾطػل: خدجية ؼّدار

ماٌ مسؾىممنومتفدفمػذه لاػؿةمإديمدرادةمبعضماظؿأثرياتماظؾقؽقةماظيتمتطرأ
اظطػلميفمحيمصؼريمعنماظـاحقةماالجؿؿاسقة.مومؼؼدممحيمبوسؿاعة،ماظذيماخؿريم

يفمعـطؼةمتؼعميفمضاحقةمسؿراغقة،مخصوصقاتمممقزةمباظـلؾةمظؾؿفؿوساتممضصدا
مياردونممأرػالماظشوارعمحقثمتؽوغه.مإذمؼشغلمسددامطؾريامعنماالجؿؿاسقةماظيت

مشقابماظؿففقزاتماظلودقو ميفمحنيمأن مظـؿوم-غشاراتمخمؿؾػة. ماٌالئؿة ثؼاصقة
ميفمػذام مادرتاتقفقاتمتعوضماظـؼصماٌؿواجد متطوؼر مإدي ماألرػال مؼدصع عـلفم،

ماجملال.م
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مم–ماظؿأثرياتماؾؽؾؿات املػتاحية: ماظطػل ماٌدرديم–منو مخارج م–ماظػضاء
ماظؿؾؼنيماظؼاسديمم–اظؽػاءةم

اؾطػل اجلزائري يف املدردة: ؿن دؾطة اؾؾغة إىل ؾغة  اذو:ابتسام ذ
 اؾسؾطة

-عنماٌفممتـاولمعلأظةماخؿاللماٌؤدلةماٌدردقةماىزائرؼةمعنمعـظورمدودقو
متشكقصم مبإسادة ماألعر مؼؿعؾق مإذ مػوؼاتقة. مجـقة مبأؼة مغؿفم مأن مدون ظلاغي،

مامممامدؾقمميؽــااحؿقاجاتماظطػل/اٌؾَؼنمسؾىماظصعقدماظؾلاغيموماظـؼايف.ماغطالض
م مععارف مو ماغدعاجقة مبقداشوجقة مادرتاتقفقات ماياظةمولقد ميف دؼداطؿقؽقة

مبعنيماالاظؿعؾقؿقة/ ماظيتمتأخذ ماظـؼايفمظؾطػل،اظؿعّؾؿقة ماظػضاء ماألمممسؿؾار مظغاته مممو
مأنمسؾمم مرشم مو ميفماٌدردة. مُؼرصضمأحقاغا مؼوجدميفماجملؿؿعماظذيمضد مطلمعا و

مسؾؿامضدمؼؾققمأضرارامطؿامؼصػهمحمؿدمًضرمععؼال،مإالماالجؿؿاعماظؾلاغيمؼعؿرب
ومظقسماظعؾمماظذيمندهممالسؿؿادمسؾقهمحقـؿامؼؽونمععماٌؾؼَّنأغهمعنماظضروريما

مظؾلقاداتماظؾلاغقة،مصاهلدفمػوموـبماإلحلاسمباظؽراػقةماظيتم معالزعا دائؿا
مبني ماظيتمتدور ماٌواجفة مػذه معن مايد مو معدردؿه مواه ماظطػل ماهلوؼةمؼوظقفا

ماٌدردقةموماهلوؼةماالجؿؿاسقة.مم

م–اهلقأةماٌدردقةمم–مسؾمماالجؿؿاعماظؾلاغيم–اظؾغةماألممماؾؽؾؿات املػتاحية:
ماٌؾؼَّاظطػل/ مم–ن ماظؾلاغي مم–االغغؿاس مم–اظؿـؿني ماالجؿؿاعمم–اظوصم سؾم

ماظدؼداطؿقؽيممم

حؾة ؿؽاـة اؾطػل/اؾتؾؿيذ ضؿن املـظوؿة اؾرتبوية يف ؿر زبيدة دـودي:
 اإلصالح

متـاولماٌلائلماٌؿعؾؼةمباظطػلمدونماظؿطرقمإديماٌدردةموماألداتذة.ممممم المميؽــا
امٌعؾمماظطورماالبؿدائيماظذيمومؼعؿربماظطػلمبالمذكمغؿاجامظؾؿدردةمومأؼضامتؾؿقذ

ماظؿعؾقؿقةمممممممممممؼطؾبمعـه ماظعؿؾقة ماظؿؾؿقذميفم"ضؾب" ماإلصالحمسؾىموضعمػذا يفمإرار
ماظؿعّؾ ماًاصمو ماىدؼد ماظـظام مسـاصر مبعض مإبراز مإدي ماٌؼال مػذا مؼفدف ؿقة.

معنمبنيماألبعادم مو معنمغؿائجماظؾقثماٌقداغي. مذظكماغطالضا بؿؽوؼنماألداتذة،مو
م مسؿؾـا مبرتطقز مضؿـا ماىفاز، مػذا متشؽل ماظيت ماٌقداغيمممممممممسؾىاٌكؿؾػة اظرتبص
اآلتي:مطقفمميؽنمظؾؿربيممومممارداتماٌربيماظوصي.مومررحـاماظؿلاؤلماظؾلقط
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اظوصيماظذيمؼلؿؼؾلماٌرتبصنيميفمأضلاعفمماٌلاػؿةميفماظؿغقريماٌعؿؿدمعنمررفم
مػذاماظـظامماىدؼدموماٌؿعؾقمباظؿؽوؼن.

مم–ماظؿؾؿقذم–اظطػلمماؾؽؾؿات املػتاحية: ماظؿؽوؼنمم–األدؿاذ اٌربيمم–غظام
م.اظوصي

ؼيق ؿيداـي يف اؾودط املؽاـة االجتؿاعية ؾؾطػل: حت :عائشة بن عّؿار
 املدردي

ونمواهمتالعقذماٌرّبماظيتمؼؼوممبفاماظعـف،ممارداتمععاؼـةممػدفماغطالضامعن
م مخاللماعقداغقماهؼقؼمأجرؼـااالبؿدائي، ماٌؤدلاتممعن مبعض ميف عؼابالت

عنماظؼاغونماظداخؾيمظؾؿدردةماظذيمؼؿؿقورممعـطؾؼنيم،اٌؿواجدةميفمعدؼـةموػران
م ممقةاألدادحولماظؼواسد متضؿـتممصإذااظواجبماحرتاعفا. مسناًطاباتماٌـؾـؼة
ماظؼاغونميفم مطاغتنماظؿلاؤلمؼدورمحولمععرصةمإاٌؿـوسات،مصماألداسػذا مإذا معا

معؽاغمتطاغ ممةػـاك ميف ماظطػل ميؼوق مةاٌدردقماٌؤدلةععقـة م؟ مو ميؽنمطقف
م ماظرتبوي مظؾؿـظقم مماٌؤدلاتيف ماظرتبوؼة مؼلؿح محأن مبؽل ماظؿعؾري ممممممرؼةمظألرػال

م ماٌلؤوظقات؟ مبعض مهؿل ممطؿاو مإبراز معلاػؿؿـا مممممممممماظؿؿـالتممبعضهاول
م.وماٌؿارداتماظرتبوؼةمصقؿامؼؿعؾقمباٌؽاغةماالجؿؿاسقةمظؾطػل/اظؿؾؿقذ

ماالجؿؿاسقةم–ماٌربونم–ماظطػوظةماؾؽؾؿات املػتاحية: م–مايؼوقم–ماٌؽاغة
 .دؿؼالظقةاالم–اظواجؾاتم

 يف اجلزائر األرػال احملرؿون ؿن األدرة ـي:ؿيؿو-بدرة ؿعتصم

ؼؿـاولماٌؼالمعلأظةماظؿؽػلمباألرػالماحملروعنيمعنماظعائؾةميفماىزائر.مومؼؿمم
اظؿؽػلمبفذهماظشرحيةميفمعؤدلاتمتلؿىمدورماظطػوظةماٌلعػةماظيتمارتػعمسددػا.م

اظؽـريمضصدمهلنيمػذاممومظؼدممتمتلفقلمتطورمطؾريميفمػذاماظصدد،مومظؽنمُؼـَؿظر
مسؾىمسؿؾقةم معـصّؾة ماظوزارة مطذا متؾؼىماغشغاالتماٌكؿصنيمو اظؿؽػلماٌؤدلاتي.
ماظعؿلمخاصةميفماظؼقاممحبوصؾةمحولمػذام غزعماٌأدلةمعـلماظؽػاظة.مؼؿؿـلمػذا

ماظؿؽػلمإضاصةمإديمتؼدؼممتوصقاتميفمػذاماجملال.

دورماظطػوظةمم–ماظؽػاظةم–ةماألرػالماحملروعونمعنماظعائؾماؾؽؾؿات املػتاحية:
 .عؼاوعةماظصدعةم–ماٌلؿؼؾلم–ايضاغةماظؼضائقةمم–اٌلعػةم
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األدرة و عـف اؾطػل: عالؼة اػرتاضية أم  بن ذريف: -حـيػة صاحلي
 ؟ حتؿية

أصؾحمعنماظظواػرماٌـؿشرةميفماجملؿؿعممضدمملمؼعدمخيػىمسؾىمأحدمأنماظعـف
م ماألدادقة ماظلؿات معن مأصؾح مو مبل متاىزائري، مأغـاماظيت محؿى مؼوعقاتـا طؾع

مغشعر ماًطرممأصؾقـا مهلذا مؼؽون مأن مدون مبأوالدغا مو مؼرتبصمبـا معا مخطرا بأن
.مومهلذامغؿلاءلمعام""ضؾقمسصابيمذياسي دؾبمعوضوسي،مومطأغـامغعقشمحاظة

مإذام مخاصة معـلمجمؿؿعـا، مسؾىمجمؿؿع ماظدخقؾة ماظظاػرة مػذه مدؾبماغؿشار ػو
ماظؼ مأنماظػاسؾنيميفمػذه مأرػالمملمؼؿفاوزمدـفمماًاعلةمسشر؟وجدغا م!ضقةمػم

محصقؾةم مػم ماجملرعني" مػؤالء"األرػال مأن متوحي ماظظاػرة مهلذه ماألوظقة اٌالحظة
رؾقعقةمظؿـشؽةماجؿؿاسقةمصاذؾة،مومغؿاجمأدرمعػؽؽةمومعـقرصة.ماظدراداتماظيتم

ومأذارتمأنمػؤالءماألرػالمؼؾعؾونمـاكمأطدتمػذهماٌالحظة،مبلمأجرؼتمػـامومػ
دوارامعؿعددةماألوجهميفمػذهماظظاػرة،مصفممضؾلمطلمذيءمسادةمعامؼؽوغونمضقاؼامأ

ظواظدؼنمسـقػنيمتعؾؿوامعـفؿامطقفمتؽونماظؼلوةماظوجهماآلخرمظؾقبماظواظدي.مطؿام
ف،مومػمميفممبلارمذاتيموماجؿؿاسيمعـقرم،مدؾوطقاتفممذاذةمومتـؾئأغفممجـاة

مضقؿقة معرجعقة مسن محبث متمحاظة مو مغزواتفم ماٌلؤوظقةمتفذب مإذارات ؾعث
 .ألوظقائفم

مماؾؽؾؿات املػتاحية: مم–األدرة ماالجؿؿاسقة مم–اظؿـشؽة ماٌؿأخرة م–اظطػوظة
 .اظعـفم–اظؿغرياتماالجؿؿاسقةمم–اظصورةماظواظدؼةمم–اٌـظوعةماظؼقؿقةم

درادة إؽؾيـيؽية الزدواجية اؾثؼاػة. رعاية اؾطػل يف  :حسني بن دمحان
 املؤدسة أو ؿن بؾد أجـيب

معنماظؿلاؤلمحولماظـؼاصة،ماظؾغةموماىلدمبوصػفممعؤذراتمػوؼاتقةما غطالضا
سؾىمحمكماظغريؼةمداخلمدقاقماظؿغريماظـؼايفمأوماألدري،مؼداصعمعؤظفماٌؼالمسنم

دمممتـالمظالغدصاعمبوادطةماظـؼاصة.متضعمماظؾغةمتشؽلماالغدصاع.مومؼعؿربماإلمصؽرةمأن
عنمجقلمإديمآخر.مومؼربزمػذاماٌؼالمصرضقةماظـؼاصةميفماظؾغةمسـاصرمتضؿقـقةمتـؿؼلم
مأنماظعالضةمباظؾغةمتؾينماظعالضةمععماظعامل.

ميؾكماإلغلانماٌؿؽؾممثؼاصةمتؿفلدمعنمخاللماظؿواصلمومالمميؽنمهلذهماظـؼاصةم
 :مأنمترصضميفماظعالج،محقثمُؼربزمػذاماألعرماسؿؼادؼنماثـني
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اظصدىماظـػلاغيماظداخؾيمسؾىمإصغاءمم،ػومطؾقـقؽيم،موؼرتؽزماالسؿؼادماألول
م،بوصػهمدساعةمظؿفلقدماظالوسيم،ظؾشكص،ومؼؾّقنماالسؿؼادماظـاغيمأنماظشكص
مؼأخذمممقزاتمخاصةمبهموصقمثؼاصاتمععقـة.

مصضاءم موجود مآخر مصضاء مإدي ماظعائؾي مأو ماظـؼايف، ماظػضاء معن ماالغؿؼال ؼؿطؾب
ماظػضاءؼ مضضاؼا مإمخاد معن مغوسا مأي مأمنودقط، مميؽن ماظيت متؿػق،ممممممماظـؼاصقني ن

موماغؿظارمعدةمحمددةمظؽيمتعرفماظؿقوالت.ممممم

م–ماظؿؾادلماظـؼايفم–عـلماألغامم–االغدعاجمم–االجؿقافمماؾؽؾؿات املػتاحية:
معوضوعماالخؿالف.م–اظؿعششماظـؼايفمم–ايؾمماظؾغويم

 اؾطػل األصّم و عالؼته باألدرة :مجيؾة بوراؾب

ممضؼؿعّر ماٌؼال مػذا ماظبعضمإدي مدفمبفعـاصر مااإلجابة ماظؿاظقة:مسؾى ألدؽؾة
ماظطػلماىزائريماألصمم مطقفماظعائؾةمداخلطقفمؼـؿو اٌراصؼةممسؿؾقةملاػمت؟مو

ماظرباعجماظعالجقةموماظؾقداشوجقة؟مإسداداظعائؾقةميفم
ؼؿلؾبماظصؿممم،محقثاظلؿعحادةمصؼدانممدرجةمحلبماظصؿمتؿعددمأذؽالم
ماٌؿودط مماًػقفمو مزفور مغػيف مو معدؾوطاتمظغوؼة ملقة مغاؼرة ماظـاوة سنمتؾك
م.وماظعؿققاظصؿمماظشدؼدم
ممإديمإضاصة مسدة متربز ممأصـافػذا، معـفامحماظعائالتعن مطل متؽػل لب

اظطػلموماظطػلماٌفؿل،مم،طػلماظقؿقماظ،مةؼطؾاٌماألدرة،معـلمرػلمباألرػالماظصم
م...اٌؿؾـى

ماألصمػلمنماظطإلماظلؾوطاتماظعائؾقةمومباٌؼابلمصؼشّؽمصؿعددماظصؿمومهلذا،م
ممممماظـؼاصقةمظعائؾؿه.مومحلبماٌؿقزاتماظعارػقة،ماالضؿصادؼةمؼصؼلمذكصقؿهمؼوعقا

ماألصمم–ماظؿواصلم–ماظصؿمماؾؽؾؿات املػتاحية: مشريمم–ماظطػل اظؿواصل
م.اظؿؿدرسم–اظؿـشؽةماالجؿؿاسقةمم–اٌراصؼةماظعائؾقةمم–اظعالضةماألبوؼةمم–ماٌـطوق

 ػال يف اؾرتبية ببورؽيـاػادوحق األر ؽوـؽوبو:-ؿادؾني ؽابوري

ممإن ماجملؿؿعات مطل متفم معلأظة ماظرتبقة ميف باسؿؾارمموم.اإلغلاغقةايق
مبؾد مؼرؼدمجعلمضاغونماظرتبقةمعنمأوظوؼاته.إالمأغهميفمررؼقماظـؿو،ممابورطقـاصادو

ممإضاعةمتمتمظؼد معلؿوؼاتماٌـظوعةممظغرضخمططاتمسؿل مسؾىمذيقع تطؾقؼفا
دنممشاؼةمإديجماغقةماظؿعؾقمممايقاةماظعادؼةمعـل:مأصعدةاظرتبوؼةمومسؾىمذيقعم
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تطؾققمػذهمايؼوقمومظؽنماظلاددةمسشر،متؽاصؤماظػرصميفماظرتبقةمبدونممتققز.م
سدةمسراضقلمدودقوظوجقةموماضؿصادؼة.ميفمحنيمومبػضلماظدسمماظذيمتؼدعهمؼواجهم

مأؼضامحظومغالمػلميفماظرتبقةمذقؽامصشقؽامحؼقؼة،طحقماظمأصؾحاٌـظؿاتماظدوظقة،م
جيبماظؼقامممعامزالمػـاكمجفودمظؽنارتػاعمغلؾةماظؿؿدرسمسؾىماٌلؿوىماظورين.م

ظقسمصؼطمتوصريمومم،اٌدردةماظؾورطقـابقةمتؿؿؿعمبرتبقةمومتعؾقممغوسقنيمىعلبفام
م.تربقةمذياػريؼة

متؽاصؤماظػرصمم–اظرتبقةمم–اظواجبمم–مايقم–اظطػوظةمماؾؽؾؿات املػتاحية:


