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مبـغربؼطسائ مغقرؼة مسؿار، مبـ م-شة مرععقن، مدـقدل: مودسؿمزبقدة ماٌفين اظؿؽقؼـ
مريوراتماجؿؿاسقةمدو:مإصالحاتماظؾؾدانماٌغاربقةاظؿشغقؾميفم

م.محقثاظـالثةمغاربقةاٌؾؾدانماظسالضؿفمباظؿشغقؾميفمواٌؼالمعلأظةماظؿؽقؼـماٌفينمـاولمؼؿ
منقػا.مذظؽمأنماغؿشارممأعاممسائؼامباسؿؾارػاػذهماٌلأظةماػؿؿاممجمؿؾماظؾؾدانماٌغاربقةممتشغؾ

م ماالجؿؿاسقة ماظػؽات مذيقع مسؾك مؼؤثر ممباألخصواظؾطاظة معاأصقاب مإديمماظشفادات، أدى
ماظقاضعمأزعةمغشقب مبني ماظؿقاصؼ مسدم ميف ماظرئقلقة مأدؾابفا ماظؿؽقؼـمتؽؿـ اظؿشغقؾ.موموبراعج

طانمسؾكممإذاممبعرصةمعاماألعرمإديمهقل،محقثمالمؼؿعؾؼمالجؿؿاسلاإذؽاظقةمعـممثةمتؿعرضمو
اظدوظةم"اٌكؿؾػ"مممنطإمناممبعرصةمويفمػذهماٌلأظةممأومجزئلمطؾلماظدوظةمأنمتؿدخؾمبشؽؾ

معرحؾةمواٌؾادرم هؾقؾماحملاورماظؽربىمماظؿطقرماظلرؼعمظؾعامل؟مػدصـاععممدائؿةاٌشارك،ميف
متؼققؿم ميف مؼؽؿـ ماظرػان مأن مذظؽ ماظـالث، مظؾؿـظقعات مبصقغة ماًروج مأجؾ معـ ظإلصالحات

مو مماتاظؿغقريمأمناطتعقني متدخؾ مباظؿؽقؼـاظعؿقعماظـشاطميفاظيت ماٌؿعؾؼ متشغقؾمومل دسؿ
ماظشؾاب.

ماظػرتةماٌؿؿدةمبنيمأخذغاظؼقاممبدرادةمعؼارغةمظؾؿقضقع،ممبغرضو ظـؿؿؽـمم4116وم3996ا
غقسقةممتقؼؾمو:متدخؾماظدوظة،مدورماظػاسؾنيماألدادقنيمػلمعـمهدؼدمثالثةمععاؼريمخمؿؾػة

 اٌـظقعة.

ريوراتملاظم-اظؿقزقػمم-اإلصالحاتمم-اظؿشغقؾمم-اظؿؽقؼـماٌفينمماظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:

ماالجؿؿاسقة.

محلاغل مم:زػرة ماىزائر: ميف ماظرتبقؼة ماٌـظقعة مممارداتمإصالح ميف متغّقرات أّؼة
م؟األداتذة

يفماألصؾمودؼدممق،مػ4115عـذمميفماىزائرماإلصالحماظرتبقيماٌعؿقلمبفمبشؽؾمتصاسدي
مواضحمجداماظؿققلمشريمزاػرمباظـلؾةمٌػاػقؿمحمؿقؼاتماظرباعج،مصإغفمطانمبقداشقجل.مصإذا

م مدـني مبضع معـذ مظقحظ مغػلف ماظؿققل مػذا ماظؿدرؼس. مررق معلؿقى ماٌغاربقةمسؾك ماظؾؾدان يف
م(Crahay .2006)وأم (Schneider 2006)تأثريمتقارمبقداشقجقاماظؽػاءاتمؼظفرماألخرىمحقث

مسؾكمطؾماظرباعجماٌدردقة.
ماٌدردقة مواظؽؿب ماظرباعج مٌؤظػل ماياظقة ماالػؿؿاعات ممندمضؿـ اجملفقداتمعدى

مباظـلؾةمظألضلامماظـفائقةماإلضاصقة مغزظـامإديمم.مويفمتعرؼػماظؽػاءاتماًؿاعقةم،خصقصا إذا
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مغرؼدمػـامأنمغعرفمٌاذا؟مؼؿؿققرمدؤالممعـذماٌقدانمندماٌشؽؾةمغػلف بداؼةماإلصالح،مظذا
ممتـالت مػل معا مبلقط: متلاؤل محقل ماظؾقث مػذا ميف مسـمماالغطالق ماظرباعج موعؤّظػل اظؾاحـني

ماظؼقامم مسؾك مضادرة ماًطابات مطقن ميف معـا ماسؿؼادا مباظؽػاءات؟ ماٌؼاربة معدّردل موسـ اإلصالح
يفممدماولمأنمغصؾم،باٌفؿةمسؾكماألضؾميفمضلؿمعـمػذهماظؿؿـالت،موعـمخاللممتؼـقةماٌؼابؾة

مإدي:مػذهماظدرادة
م"م- ماإلصالحات مهلذه ماظرئقلقة ماظؿؿـالت مخمؿؾػمإزفار مؼراػا مطؿا مباظؽػاءات" اٌرتؾطة

ماظػاسؾنيميفماٌـظقعةماظرتبقؼة.
مواوملؿؼرةاظؿققالتماٌهدؼدمم- متظفرمعـمخاللماٌؿاردات ماٌؼاوعةماظيت ألجؾممظـؿائج)أو(

مصؽمرعقزماٌػارضاتماظؿقؿقةماظرئقلقة.
ماٌػؿاحقة: –ماظػاسؾقنم–ماٌؿارداتم–ماألحباث – اإلصالحات – اظرتبقةماظؽؾؿات

م.اظؿؿـالت

 وظقاءاأل-داتذةاألمتعاعؾماإلصالح:معـطؼمزؾاظدسؿماٌدردلميفمم:سائشةمبـمسؿار

ػذهماٌـظقعةماظيتمترتؾطمباٌـاػجمم،بؾغمإصالحماٌـظقعةماظرتبقؼةميفماىزائرمساعفماظعاذر
ٌؽؿلؾاتماظؿالعقذمسؾكمطؾمموذيمدالظةمدائؿمهلنيمدياىدؼدةمواظؼاغقنماظؿقجقفل،متفدفمإ

مضروري.شريماظدسؿماٌدردلممممامجيعؾماٌلؿقؼات
متـؿ ماًصقصقة ماظدروس مند محني، مواٌلؿقؼاتممقيف ماٌقاد مطؾ موتشؿؾ متصاسدي بشؽؾ

ماظدرادقة.معـمػـامغؿلاءلمٌاذامتعقدمػذهماظدروسماًصقصقةمعـماالبؿدائلمإديماظـاغقي؟مأظقس
أنمم،اظػقضكمورصعماظػعاظقةمعـمعـماٌػارضةمأنمندمععماظرباعجماىدؼدةماهلادصةمإديماظؿؼؾقص

موغؿائففؿم ماظؿالعقذ مناسة مسؾك مأثرػا موعا مغػلفا؟ متػرض مزاظت معا ماًصقصقة اظدروس
 اٌدردقة؟

ما ماظدرادل ماظققم معقضقع مطاغت ماظؿلاؤالت مػذه معػؿشني معدردني، معع ءموأوظقاٌـعؼد

ررؼؼةمسؿؾفموأثرهمسؾكمطػاءاتمومتـاوظـامعلأظةمعدىماياجةمإديمػذام"اظلقق"،محقثم،تالعقذ
ماظقرضةم.اظؿالعقذ مإذؽاظقةممتؼدممػذه محقل ماغصؾت ماظيت مواىؿاسقة ماظػردؼة ماٌؼابالت غؿائج

 تعؾقؿماظرؼاضقات،ماظػقزؼاءموسؾؿماظطؾقعةموايقاةميفماٌؿقدط.

ماٌػؿاحقة: معدردلماظؽؾؿات -متالعقذم–متعّؾؿم–محصالمإم–مدروسمخصقصقةم-مدسؿ

مذ.أوظقاءماظؿالعق

م  
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م مغّؼصارؿة ماىزائر:ال: ميف ماظرتبقؼة مواإلصالحات ماظؾقداشقجقة درادةمماٌؿاردات
محاظة

م متطقؼر مطقػقة ميف ماىزائر متؾقث ماظؿققل، مررؼؼ ميف ماظلائرة ماظؾؾدان معـ اظؼطاعمطغريػا
اىاغبماظؽؿلمإالمأنماىاغبمضدمبذظتمجمفقداتمجؾارةميفماظرتبقيمسؾكمطؾماٌلؿقؼات.مو

ماظيتم ماظؿققالت مٌكؿؾػ مخمطط موضع مإدي ماٌؼال مػذا مؼفدف ماظؽـري. مؼـؼصف مؼزال مال اظؽقػل
مأربعم مخالل معـ ماظؾقداشقجقة مظؾؿؿاردات مبقاغقة مصقرة مبقضع موذظؽ ماألخري ماإلصالح رؾعت

موذظؽ ماظـاغقي، مظؾؿعؾقؿ مهؼمبغقةمعؤدلات معدى موهدؼد متطقرػا معدى موهؾقؾ ؼمعالحظة
ماألػدافماٌردقعةمهلذهماٌؤدلاتماظرتبقؼة.

 .إصالحم-غؼصمم–تؼققؿمم–طػاءةمم-ناسةمم–ممارداتمبقداشقجقةم :اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة

مالتمدقدققظغقؼةمألربعمراظؾاتمجزائرؼاتمبػرغلامتـّموجقفمضفرؼة:

ماًطابلم ماظلقاق معع مباظؾغات مبػرغلا ماٌؼقؿني ماىزائرؼني مظؾطؾؾة ماظرعزؼة ماظعالضة ترتؾط
ماظػرغلقة، ماظؾغة موضعقة متؿؾاؼـ ماظدرادة، مػذه ميف ماظؾغة. مػذه مسربه متظفر مجفةمماظذي عـ

بلؾبمايراكماالجؿؿاسلممتـؿنيمعقضقعمأخرى،موعـمجفةمعـمررفماظشؾابمقضقعماغؿؼادع
اظذيمختؾؼفمسـمررؼؼماإلدعاجماٌفين.مصؼدمعـحماظؿقؽؿميفمػذهماظؾغةماظػرصةمظطاظؾؿـامٌقاصؾةم

مإذارةمظؾؿؿققز.موػقعامؼعؿرباظدرادةمبػرغلام
جؿماظذيمساشمصقفماألذكاصماٌلؿفقبنيميفماىزائرمؼلفؾمبـاءماإنماظلقاقماٌؿعددماٌع

م ممتـّؾل مجاػزخطاب مأن مطؿا م. ماٌػفقعاتقة ماٌادة مسؾك ماظؼائؿ ماظؾلاغقاتموهؾقؾف اظـظرؼة
ماظرباطلقؿاتقة،مؼؽشػمسـمررؼؼني:م

 متؾؽماظػرغلقةمعـمخاللمإضصاءماآلخر. .مأ
 اظطاظؾات.مفيمتؿطؾعمإظقظذنماا/اظزعٌؽانرصضمظغةمعامحلبماموينمأتؾ .مب

مهؾقؾماًطاب.م-مبراطلقؿاتقةم–ممتـالتم–مدقدققظلاغقاتماظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:

 متـالتماظؾغاتميفماظقدطماٌفين:مغزؼفةمبـمبشري
ؿؿـالتماظؽػاءاتميفماظقدطماٌفينمؼؼؿضلمأنمؼشؿؾمبعضماىقاغبمعـماظؿعددؼةمظتـاوظـام

مصشقؽام مذقؽا مؼؿشؽؾ معـفا مواظيت مععفا، ماإلرارات مؼشؽؾفا ماظيت مواظعالضات مواظـؼاصقة اظؾغقؼة
ممتـقؾماظقاضعماىزائريماٌزدوجمواٌؿعددماظؾغة.

ماهلقؼاتقةم ماظرػاغات مسؾك ماألصؾع موضع مميؽــا ماظؿقؾقؾقة، ماٌعاؼري مػذه مسؾك باالرتؽاز
مبؾـاءماظؽػاءةماٌؿعددةماظؾغاتميفماٌؤدلة.ماٌرتؾطة



رػاغاتمعؤدلاتقةموماجؿؿاسقةاٌدردة:م  

136 

قامعرةماًطابمواضقظص"عقؽرو"ممعصّغروصػمعلؿقىممذومذؼني،معـمجفةمػـاإنمػدصـام
تؾطةمبادؿكدامموممتؾؽماظؾغاتماظػفؿماألصضؾمظؾعضماظظقاػرماٌرمأخرىمعـمجفةوم.وتػاسؾقا

مإراراتماٌؤدلة.مظدىيفماٌؤدلةمومباألخصماٌؽاغةماظيتمتشغؾفاماظؾغةماظػرغلقةم

اظقدطمم–متداخؾمظغقيم-مطػاءةمازدواجقةموتعددؼةماظؾغةم-ممتـالتماظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:

ماٌفين.

مضفقؾة: ماظلقدققظغقؼةمسؾدماظـاصر ظدىممأثرماظؿققالتماجملاظقةمسؾكماٌؿاردات
ماظـارؼنيمباألعازؼغقةميفمجؾالماألوراس

ظلاغقاتمحقلمإذؽاظقةممتـالتم-ؼدخؾمػذاماٌؼالميفمإرارمعشروسـامظؾؾقثميفماظلقدقق
مذظؽميفمعـطؼةماألوراس.واٌقاضػماظؾلاغقةمألصراد،مواظؾغةم

ضدممتماظؿقؼقؼموعؿقاجدةميفمضؾبمبالدماظشاوؼة.مواألوراسمعـطؼةمغارؼةمباظؾغةماظرببرؼة،م
اٌـارؼماظلؽـقةماظرئقلقةمعـموماألسؿارمخمؿؾػماىـلنيموعـمعـماٌقداغلممبشارطةمأذكاص

تقزيمظعؾاد"ميفمعـطؼةموادمو"مMenaaتؽقت"ميفمعـطؼةموادمظؾققض،معقـام"وبؾدؼة:م"أرغقس"م
ماظدرادةمإديماضرتاحمحقصؾةمظؾؿؿارداتماظلقدققظلاغقةمظؾلؽانماظؼارـنيم متفدفمػذه طؾدي.

م ماٌـطؼة. ماظؾغقؼةمبفذه ممماردؿفؿ ميف ماألصراد مظدى ماٌلؿكدعة ماظؾغات محقل مغؿلاءل حقث
م مواظققعقة موحقليف ميفماظؾغاتمعـارؼفؿ مماٌلؿكدعة م)باتـة مايضرؼة مواٌراطز تأثريمموبلؽرة(

 اظؿغريماظػضائلمسؾكماٌؿارداتماظلقدققظلاغقة.واظـظرةماجملاظقةم

ماٌػؿاحقة: ممmassif centreماظؽؾؿات ماىم–األوراس مم–ؾاؼؾل مجماظقة م–هقالت

ماظقدطماظرؼػل.م–اظقدطمايضريمم–مةشاوؼاظم–اظعربقةماٌـطقضةمم–ممارداتمدقدققظلاغقةم

اظرجقعمإديمهؼقؼمعقداغلمم؟...ؿقنؼؿؽّؾٌّاماظشؾابممصدعاذامؼؼ:مسؾداظـقرمبـمسزوز
 جباععةمعلؿغاٍ

مؼلؿكمموىؿفقرماظشؾابمأمظغقيقذؾاب،مظؿقدؼدماٌـؿقجماظلقدقم"اإلؼؿقؽات"ؼظفرم عا
ماظققم ماٌقضة متأثري مظمهت معشؽال مؼطرح موطأغف ماظشؾاب"، ماٌقدانممدى"طالم أخصائقل

ػـاكمظغة/غظاممظغقيممظقس(ميفماظعامل،معامدامم4134م،4115مبقؾقط،م،3996ايضري)طاظػل،
 األظلين/اظـققيمظؾؿعرؼػ،مظؽـمبشؽؾمععزولمسـماظؾغةماظعادؼة.مكباٌعـ

ػذهماظـؿقفة/اظػرضقةمععممتؼابؾ،مغؾقثمميفم"جاععةمعلؿغاٍ"دانمحضريمعقمبادؿـؿار
ععطقاتمجمؿؿعةمععمحملاوظةمصفؿمأؼـمتؽؿـمخصقصقةمػذاماظشؽؾم"اىدؼد"ماٌلؿعؿؾمظؾغةم

ويفمخطقةمثاغقةمغرؼدمععرصةمعامػلماٌطاظبماالجؿؿاسقةماٌردقعةمخؾػمػذاماظؿؾدؼؾمم؟اٌؿداوظة
 اب؟خاصامباظشؾمواظؾغقيماظذيمؼؾد
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م مهدد مواظيت متؾـقـاػا ماظيت ماظػرضقة متـؾت مإظقفا ماٌؿقصؾ -CODEزاػرةاظـؿائج
SWITCHINGظغقيمععّرفمباظضرورةموهتمتصرفماظشؾابمألجؾم-طؿقركموطـاتجمدقدققم

اظؿقاصؾم)شاؼةمظغقؼة(مععمبعضفؿ،مظؽـمأؼضامعـمأجؾمتلفقؾمذؽؾمعـماظرصض/اظؼطقعةمععم
دقدققظقجقة/ػقؼاتقة(.مػذاماىاغبماألخريمؼعقدمبـامبطرؼؼةماظؾغةماٌعقارؼةماٌلؿعؿؾةم)شاؼةم

ظغقيماظذيمقعؾاذرةمإديمدؾبمهقلماظؾغةمواظذيمملمؼؽـمدقىمترذيةمإلرادةماظؿفدؼدماظلقدق
 أخذػاماظشؾابمسؾكمساتؼف.

تؾدؼؾمم-مػقؼةم–محضرؼةم–مممارداتمدقدققظغقؼةم-مطالمماظشؾابماظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:

م.ظغقي

سؾكم:مهؼقؼمعقداغلمتعؾقؿمعؾادئماإلحصاءمإديمعدخؾم:بقظػضاويصارؿةماظزػراءم
 علؿقىمعدارسماظؿعؾقؿماٌؿقدطم

تفدفمػذهماظقرضةمإديمتلؾقطماظضقءمسؾكمعلأظةمتدرؼسماإلحصاءميفماٌرحؾةماٌؿقدطةمعـم
م ماٌؿقدط؟ ميف ماإلحصاء مغدرس مٌاذا ماظؿاظل: ماظؿلاؤل مسؾك ماإلجابة ممبقاوظة موذظؽ اموعاظؿعؾقؿ

مقتؼدعفمػذهماٌادةماظؿعؾقؿقةمٌقارـماٌلؿؼؾؾ؟مػذامعـمجفة،موعـمجفةمأخرى،معامػمظذيا
معػقدا؟متدرؼلفمظإلحصاءمتعؾؿااظرؼاضقاتمحؿكمحيؼؼممسٌدرََََِممدََََََؼ ََََََُؼاظؿؽقؼـماٌؿقزماظذيم

معـممثة،مصإغـامغعرضمغؿائجمحبــاماظذيمؼدورمحقلمثالثمغؼاط:م

 ؟ماٌؿقدطميفمعؤدلاتماظؿعؾقؿماءاإلحصعاذامُؼدرسم -3
 ؟ميفمعؤدلاتماظؿعؾقؿماٌؿقدطمءاإلحصامٌاذم -4
 م؟يفمعؤدلاتماظؿعؾقؿماٌؿقدطماءاإلحصأيمتؽقؼـمباظـلؾةمظألداتذةمصقؿامؼؿعؾؼمب -5

متؽقؼـمم-متعؾؿم–معؿقدطةم–مإحصاءم–متعؾقؿماظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:

عـماًطابمحقلماٌقارـة:معؼاربةمموميفماظؾؾدانماٌغاربقةماٌدردةم:حلـمرععقن
 مخاللمطؿبماظرتبقةماٌدغقة

اٌؿعؾؼمبؿدرؼسماٌقارـةمعـمخاللمحمؿقىماًطابماظذيمهؿؾفماظؽؿبمأنزمػذاماٌؼالم
"مبـاءمسؾكمغؿائجمهؾقؾمحمؿقىماظؽؿبمرداظةماٌقارـةمعـمخاللماٌدردةاٌقدقم:م"وماٌدردقة

مثالثةموقدطماٌدردقةماٌؿداوظةميفماألرقارماظـالثمعـماظؿعؾقؿ:ماالبؿدائل،ماٌؿ اظـاغقيموؼشؿؾ
ؼأتلمطقصقؾةمسؿؾموتقغسمععؿؿداميفمذظؽمعؼاربةمعؼارغة.مودولمعغاربقة:ماىزائر،ماٌغربم

م ماألولحبـمنيعشروسضؿـ مأجري ممقني. ماظػرتة مم4112-4118خالل مسـقان عؼاربةمهت
مو ماىزائر ماٌقارـة: ماظـاغل:م،منقذجامماردة ماظققم،مأعا ماىزائر ميف اظؿؿـالتمماٌقارـة
ؿقدؼدماظغاؼةمبؼلؿحمهؾقؾمػذاماًطابم.م4131 -4112عامبنيممُأْغفَِزم،اٌقدان اظؿفلقدميفو
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ماٌدغقة ماظرتبقة معـ مسـفا اٌرجقة ماٌعؾـ ماٌقارـة مخيص مصقؿا مباظؿؽقؼـ مسالضؿفا ؼؾنيمموم،يف

 يفماظدولماظـالثماظيتممشؾفامػذاماظعؿؾ.ممبنيمخمؿؾػماجملاالتماألخرىوبقـفامماظػفقة

ماٌغرب.م-تقغسمم–اىزائرمم–عدردقةممطؿبم-عقارـةمم–عدردةم اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:

 ؟اظؿؾؿقذظدىمماٌشارطةمثؼاصةماظؽؿابماٌدردلمػؾمُؼـّؿلم:ؼقدػمبقشامنل

مؼؾد ممتدردف؟ معرحؾة ميف معدردقا مطؿابا مؼلؿعؿؾ ممل مبقداشقجقةمموعـ مطقدقؾة ماظؽؿاب ػذا
بلعره،مموسادةمبشؽؾماظؽؿابمأمغفؿؿ.ماٌدرسموحدهبلقطةمذاتمغؿائجمسؾؿقةمؼلؿػقدمعـفام

ظؽـمعامػلمصائدتفماظعؿؾقةميفماٌدردة.مؼدخؾمػذاماظعؿؾميفمإرارمدؼداطؿقؽقةماظؿعؾقؿماظؾـائلم
ماٌدردقة. ماظؽؿب محمؿقؼات مإناز معلار مباألداس موؼؿـاول ماظطؾقعقة سؾكممغؾقثمظؾعؾقم

ماألدؾقبمماًصقص متـؿقة ميف مودورػا ماظؽؿب مػذه متؼدعفا ماظيت ماظعؾؿقة ماظرداظة مرؾقعة سـ
م ماضؿصرمماظؿشارطلاظرتبقي مذظؽ، مألجؾ ماًاصة. مععارصف مبـاء ميف معشارطؿف موعـف ماظؿؾؿقذ ظدى

اظؿقؾقؾمسؾكماىققظقجقاميفمطؿابنيمعدردقنيمتقغلقنيمبقضعمخمططماظؿقؾقؾمغػلفمٌكؿؾػم
متشارطقةميفممأمناطماألداظقبماظرتبقؼة. ميفماطؿلابمثؼاصة طقػمتؤديمحمؿقؼاتماظؽؿبمدورا

 اٌدردةمويفماجملؿؿع؟

م–مطؿابمعدردلم-مأدؾقبمتربقيمتشارطلم-مدؼداطؿقؽم–معدردةماظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:

م.جمؿؿع

:ماظؿدرؼبمسؾكمتلقريماٌكاررماظطؾقعقةميفمطؿابماىغراصقامظؾلـةملحرزّظصاضؾم
مؽلموماضرتاحاتقدؼداطؿوديمثاغقيمبؿقغس:مهؾقؾماأل

ماسؿؾارمعت مميؽـ ماظقاضع، ميف مبؿقغس. ماىغراصقا مطؿب مبراعج ميف مجدؼدة ماظرتبقة مػذه ؿرب
اظرتبقةمسؾكمتلقريماألخطارماظطؾقعةمحؼالمتربقؼامبارزاموجمؿقسةمعـماظؿدخالتماهلادصةمإديم

موهل ماطؿلابإسالم مسؾك ماٌؿعؾؿني موعلاسدة مرأيممدؾقطاتمقس موبـاء مايقاة ماواه عؼؾقظة
مإذن،م ماظرتبقة مػذه متفدف مباالجؿؿاسل. مايؿقؿل مصقفا مؼرتؾط محققؼة معلائؾ محقل سؼالغل
مسؾكم متؼقم مإغفا مواالواػات. ماظلؾقطات متغقري معلار ميف ماٌؿعّؾؿني موضع مإدي مضصدي، بشؽؾ

سالضاتمععماٌعارفموظؽـفاميفماظقضتمغػلفمتؼقممبؾـاءمطػاءاتمذكصقةموغػلقة/اجؿؿاسقة،م
متعؾقؿم مأػداف ماضرتحؿف معا معـؾ مواٌلؿؼؾؾ، ماٌاضل معع ماحملقط، موعع ماآلخرؼـ موعع اظذات

م.(3993جقؼؾقةمم)مضاغقنماإلصالحماظرتبقيمبؿقغس، اىغراصقاميفماظـاغقيمبؿقغس
متلاؤالتـامصقغتمطاآلتل:

ػذاماظؿكصص؟معاماظـؿقذجماٌػضؾميفمػذاماظؽؿابماٌدردل؟معاممتعؾقؿيفمماظصقرعامرؾقعةم
اإلجابةمسـمػذهماظؿلاؤالتممقػلماألداظقبماظقؾداشقجقةماٌلؿعؿؾة؟ماهلدفمعـمػذاماٌؼالمػ

مثاغقيمبؿقغس.م3عـمخاللمهؾقؾمحمؿقىماظؽؿابماٌدردلمظؾفغراصقاممظؾلـةم



ٌدردة:مرػاغاتمعؤدلاتقةموماجؿؿاسقةا  

139 

ماٌػؿاحقة: ماظطؾقعقةماظؽؾؿات ماألخطار معدردقةم-ماىغراصقامتدرؼسم-متلقري م-مطؿب

م.تقغسم–مأداظقبمبقداشقجقةم-مصقرم-متربقة

مبؾغّرمسؾد ماظطقرمم:اساظقػاب ميف مظؾػؾلػة ماٌدردل ماظؽؿاب ميف ماظـؼاصقة اظؽػاءة
ماظـاغقي

مسؾكم مغعؿؾ ماظـاغقي، ماظؿعؾقؿ معـ ماظـاغقة مظؾلـة ماظػؾلػة مٌادة ماٌدردل ماظؽؿاب مخالل عـ
م ماإلصالحات مسرصؿف معا متؾدعؿابعة مهقالت معـ ماىزائر ميف مإديممواظرتبقؼة متصؾ مضد مبأغفا ظـا

مصإغـام ماظؿققالت مػذه مإبراز مأجؾ موعـ ماظربغاعج. محقث موعـ ماٌـفاج محقث معـ ماظعؿؼ درجة
ماظيتم ماظؼقؿ موػل مواظؿلاعح.. ماإلغلان موحؼقق مواظدميؼرارقة مباالغػؿاح مسالضة مظف مصقؿا حددغاػا

اظرتبقةموتؾكصمصقؿامؼلؿكمبرتبقةماظؿداخؾماظـؼايفمتطاظبمبفاماهلقؽاتماظدوظقةماظيتمتشؿغؾمب
Education à l’interculturalité مععمم ماىزائر متؾـؿفا ماظيت مباظؽػاءات ماٌؼاربة ميف وؼلؿك

ػذهماظؼقؿماظيتمتدلمسؾكماظؿداخؾماظـؼايفمواظؽػاءةممحقلماظؽػاءةماظـؼاصقة.مـبم4115إصالحاتم
ماظـؼاصقةميفماظؽؿابماٌدردلمٌادةماظػؾلػةميفماظـاغقةمثاغقي،مؼصبمػذاماٌؼال.

ماٌػؿاحقة: ماظرتبقيماظؽؾؿات ماٌدردلم-ماإلصالح ماظـؼايفم-ماظؽؿاب اظؽػاءةمم-ماظؿداخؾ

 اظػؾلػة.م-ماظـؼاصقة

مطرص مشضؾان،غؾقؾ مريزة مأريد مبقراظيبمبـمس، مُع :جدو مألغظؿةمهؾقؾ ؼارن
مبؾؾفقؽاماظقغقاصماىزائرمويفمةماظؾدغقةموماظرؼاضقةماظرتبقماظؿؽقؼـميف

ؼفدفمػذاماظعؿؾماظؾقـلمإديمهلنيماظطرقماٌلؿكدعةمحاظقاميفمتؽقؼـماظطؾؾةماٌقجفنيم
عربقنيمدمقمدرادةماظرتبقةماظؾدغقةموماظرؼاضقةموماظذؼـمؼػرتضمبفؿمأنمؼصؾققامػؿمأغػلفؿم

م.تؽػؾمعؿعددماألبعادمإديمبدغقني،محقثمأنمتؽقؼـمعربقنيميفماظرؼاضةمدريورةمهؿاج
ؼؼقممطؾمتؽقؼـمعؿكصصمأدادامسؾكمساعؾنيمرئقلني:ماظؿقصقالتماظـظرؼةموماظؿدرؼسم

ماٌؽقغات مػذه ماظرتبقؼةممػلماظؿطؾقؼل. ماظعؿؾقة مالحؼا محقهلا متدور ماظيت ماألدادقة ممممماحملاور
م مو ماٌفـقة. ماٌـؿؿقةو ماٌلؾؼة مظؾؿؽؿلؾات ماظلابؼ ماظقجقد مأن ماظقاضح ماظؽؾقةماٌػاػقؿمإديمعـ

مآغػا ماٌذطقرة مؼرشبمظؾؿؽقغات معـ مسـد مطؾرية مأػؿقة مػميفمذو ميف مدروس معؿابعة ماظـقع عـمذا
مماظؿؽقؼـ.مومػقمعامؼؽؿـمهدؼداميفمهؾقؾمدقاقمتؽقؼـماٌربقنيمضؿـمععاػدماظرتبقةماظؾدغقةم

موماظرؼاضقة.
ماؼؽؿ مخصقصقات متعقني ميف مػدصـا مصـ مو ماىزائر ميف ماٌؼرتحة م)بؾفقؽامظؿؽقؼـات اظقغقا

ماظػروغؽقصقغقة(.

اظؿقؾقؾماٌؼارنمم–أػدافماظؿؽقؼـمم–األداتذةمم–اظؿؽقؼـماالبؿدائلماظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:م

ماظقغقا.صم–اىزائرمم–
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ماىزائربةميفماٌدردماظرتبقةماظؾدغقةمواظرؼاضقةبقبؽرمحيقاوي:م
مػ ماٌلاػؿة معفؿشةميفممقاٌشؽؾماٌطروحميفمػذه مزاظت طقنماظرتبقةماظؾدغقةمواظرؼاضقةمال

مظدىم مخاصة موظؾرتبقة مظؾصقة مأدادقة مودقؾة متعؿرب ماظذي ماظقضت مصػل ماىزائرؼة. اٌدردة
مند مماظشؾاب، ماٌدردقة مواظرؼاضقة ماظؾدغقة مظؾرتبقة مطؾريا متراجعا ماىزائر دضقؼةمم4x67)يف

مداسؿان) ماالبؿدائقة، ماٌدارس ميف مطاعؾة مبصقرة متقجد موضّؾؿا ميفم4أدؾقسقا( ماألدؾقع ميف دا(
حذفمعـاصبممقاٌؿقدطمواظـاغقي،موتؼؾممماردؿفامخاصةمظدىماإلغاث.ماٌؤدػميفمطؾمػذامػ

ممبـاصبمٌقادمدرادقةمتعؿربمذاتمم4135-4134ماظعؿؾماظرؼاضقةميفماظلـةماظدرادقة ظؿعقض
مػ موػأوظقؼة، ماٌدردقة ماظرؼاضة متفؿقش مإدي معققال مؼرتجؿ ماظؼرار محؼممقذا ميف مجمقػ ضرار

معلاسدة، مبإعؽاغفا ماظرؼاضقة مصاظـشارات مطؾف، ماظـؿق،ماجملؿؿع مسؾك ماظشؾاب مصؼط بؾممظقس
 …حؿكماٌؤدلةماظرتبقؼةمسؾكمحماربةمعشاطؾماظعـػمواٌكدراتموشريػا

ؼقعقامعـمررفمتالعقذميفماًارج،ممؿاماظذيمؼعقؼمتطقرمعادةمدرادقةميفماىزائرممتارسص
بعقدامسـماظـظرةموىاععةميفماظقالؼاتماٌؿقدةماألعرؼؽقة؟مإديمامتعؿربمودقؾةمأدادقةمظؾؿرورو

مثاغقؼ مؿؼفؼرظمأخرىمعؿؾمسؾكمهدؼدمسقاعؾغمسـدغا،مااظلؾؾقةمظؾـشاطماظرؼاضلماظذيمؼعؿرب
تؽقؼـماٌدّردني.مدماولمواظلقادقةممًقاراتاظؾدغقة.مسقاعؾمععؼدةمترتؾطمباظؿارؼخ،مباماظرتبقة

رمبامإجيادمبؤرةمهقلمخمؾصمظصاحلمتربقةماألرػالموصفؿمأدؾابفمواظؿؼفؼر،ممػذامأؼضامتؾقان
ماٌراػؼنيماىزائرؼني.مو

م–عراػؼمم–رػؾمم–عدردةمم–رؼاضةمم–اظرؼاضقةمواظرتبقةماظؾدغقةمماظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:

 تؼفؼر.م–عربلمم-معدرَََس

ماىؾقؾ ماظؿقضرييمم:لورؼظقمقؾقتم،ظقعقسمطقظنيمّؽاري،سمسؾد ماظؿعؾقؿ تعزؼز
مؼقامجـقبماظصقراء.محقصؾةماظدراداتماظدوظقةبإصرؼ

معاضؾؾ موبراعج ماظطػقظة متعؾقؿ محقل ماٌقجقدة ماٌعارف متشؿؾ ماآلداب معـ ماجملؿقسة مػذه
مضؾؾماٌدردلمإجيابقام معا ماظؿعؾقؿ مؼؽقنمأثر متؼققؿماظشروطماظيتمسؾكمأدادفا اٌدردلمبفدف

مظؾـؿ مظـؿائففؿمماٌعر قباظـلؾة موباظـلؾة ماظؿعؾقؿ معـ ماظلـ مػذا ميف مظألرػال مواالجؿؿاسل يف
اٌدردقةماظالحؼة.ممثةمأربعةمذروطمأدادقةميفمػذهماآلدابمألجؾمتعؾقؿمعامضؾؾمعدردلمجقدم

 اظطػقظةماحملروعة:يفمدقاقم
إذراكماظعائالتم-5تعؾقؿمؼرطزمسؾكماظـؼاصةماحملؾقة.م-4اظـؿاذجماظؾقداشقجقةماٌالئؿة.م. 3

 براعجمصققةموشذائقةمخاصةممبامضؾؾماٌدردل.-6واىؿاسات.م
مبقداشقجقام–مذياساتم–مثؼاصةم–مإصرؼؼقام–متعؾقؿمعامضؾؾماٌدردلماظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:

 صقة.م-


