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قــــــــــــانانــــــــــون ون رقم رقم 08 -  - 04  م  مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 15  م  مــــــــــحــــــــــرّم عم عــــــــــام ام 1429
اJاJــــوافق وافق 23  ي  يــــــنــــايايــــر سر ســــنــــة ة q2008 يq يــــتــــضــــمّن الن الــــقــــانانــــونون

التوجيهي للتربية الوطنية.التوجيهي للتربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية
- بـنــاء عــلى الــدسـتــورq الســيـمــا اJـواد 53 و65 و119

qو120 (الفقرتان األولى و2) و122 - 16 و126 منه
- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 156 اJــــــؤرخ في 18
صــفـر عـام 1386 اJـوافق 8  يــونـيــو ســنـة 1966 واJــتــضـمن

qتممJعدل واJا qقانون العقوبات
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 58 اJــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممJعدل واJا qدنيJتضمن القانون اJوا
- و�قـتـضى األمر رقم 76 - 35 اJـؤرخ في 16 ربـيع
الــثــاني عـام 1396 اJـوافق 16 أبــريل ســنـة 1976 واJــتــعـلق

qتممJعدل واJا qبتنظيم التربية والتكوين
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اJــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

qتممJعدل واJا qتعلق بحماية الصحة وترقيتهاJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اJــؤرخ في 12
رمــضـان عـام 1410 اJـوافق 7  أبــريل سـنـة 1990 واJــتـعـلق

qتممJا qبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اJــؤرخ في 12
رمــضـان عـام 1410 اJـوافق 7  أبــريل سـنـة 1990 واJــتـعـلق

qتممJا qبالوالية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اJــؤرخ في 24
مــحــرم عـام 1411 اJــوافق 15  غــشت ســنـة 1990 واJــتــعـلق

qباحملاسبة العمومية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 05 اJــؤرخ في 30
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1411 اJــوافق 16 يــنــايــر ســنـة 1991
واJـــتــضـــمن تــعـــمــيم اســـتــعـــمــال الـــلــغـــة الــعـــربــيـــةq اJــعــدّل

qادة 15 منهJالسيما ا qتمّمJوا
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 95 - 20 اJـؤرخ في 19 صـفر
عـام 1416 اJـوافق 17  يـولـيـو سـنة 1995 واJـتـعـلق �ـجلس

qاحملاسبة
- و�قـتـضى األمر رقم 95 - 24 اJـؤرخ في 30 ربـيع
الــــثـــــاني عــــام 1416 اJـــــوافق 25  ســـــبـــــتــــمـــــبــــر ســـــنــــة 1995
واJــتــعــلق بـــحــمــايــة األمالك الــعـــمــومــيــة وأمن األشــخــاص

qفيها
- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 05 اJؤرخ في 18 ذي
احلــجـة عـام 1419 اJـوافق 4  أبــريل ســنـة 1999 واJــتــضـمن

qعدلJا qالقانون التوجيهي للتعليم العالي
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- تــــكـــــوين جــــيل مـــــتــــشــــبع �ــــبــــاد  اإلسـالم وقــــيــــمه
 qالروحية واألخالقية والثقافية واحلضارية

qترقية قيم اجلمهورية ودولة القانون -

- إرســــــاء ركـــــائــــــز مـــــجــــــتــــــمع مــــــتــــــمـــــسـك بــــــالـــــســــــلم
qـعـاصرةJـيـة والـرقي واJمتـفـتح عـلى الـعـا qوالـد�ـقـراطـيـة
�ــســاعـدة الــتالمــيـذ عــلى امــتالك الــقـيـم الـتي يــتــقـاســمــهـا
اجملــــتـــمع اجلـــزائـــري والــــتي تـــســـتــــنـــد إلى الـــعـــلـم والـــعـــمل
والــتـضـامن واحـتـرام اآلخــر والـتـسـامحq وبــضـمـان تـرقـيـة
قـيم ومـواقف إيـجـابـيـة لـهـا صـلـةq عـلى اخلـصـوصq �ـبـاد 

حقوق اإلنسان واJساواة والعدالة االجتماعية.

الفصل الفصل الثانيالثاني
مهام اJدرسةمهام اJدرسة

اJاداJادّة ة 3 : :  في إطـار غايـات التـربـية احملـددة في اJادة
2 أعالهq تـــضــطـــلـع اJــدرســـة �ـــهـــام الـــتــعـــلـــيم والـــتـــنـــشـــئــة

االجتماعية والتأهيل.

اJـاداJـادّة ة 4 : :  تقـوم اJـدرسـة في مـجال الـتـعلـيم بـضـمان
تــــعـــلــــيم ذي نــــوعـــيـــة يــــكـــفـل الـــتــــفـــتح الــــكـــامـل واJـــنــــســـجم
واJـتـوازن لـشـخـصـيـة الـتالمـيـذ بـتـمـكـيـنهــم مـن اكـتـساب
مستـــوى ثقافــي عــامq وكـذا مـعـارف نظـريــة وتـطبيـقية

كافيــة قصــد االندمــاج في مجتمع اJعرفة.

ومـن ثــــمـــــةq يـــــتــــعـــــX عـــــلى اJـــــدرســــة الـــــقـــــيــــام عـــــلى
اخلصوص �ا يأتي :

- ضــمــان اكــتــســاب الــتالمــيــذ مــعــارف في مــخــتــلف
مــجــاالت اJـواد الــتـعــلـيــمـيــة وحتـكــمــهم في أدوات اJـعــرفـة
الفكـرية واJنهـجية �ا يسـهّل عمليـات التعلم والـتحضير

qللحياة العملية

- إثراء الـثـقافـة الـعامـة لـلتـالميـذ بـتعـمـيق عمـلـيات
الـتـعـلـم ذات الـطـابع الـعــلـمي واألدبي والــفـنيq وتـكـيــيـفـهـا
بـــاســـتـــمـــرار مع الـــتـــطــــورات االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة

qهنيةJوالتكنولوجية وا

- تــنـــمــيـــة قــدرات الــتـالمــيــذ الـــذهــنــيـــة والــنــفـــســيــة
والـــبـــدنـــيــةq وكـــذا قـــدرات الـــتـــواصل لـــديـــهم واســـتـــعـــمــال
مـــخـــتــلـف أشــكـــال الـــتـــعــبـــيـــرq الـــلـــغــويـــة مـــنـــهــا والـــفـــنـــيــة

qوالرمزية واجلسمانية

- ضمان تكـوين ثقافي في مـجاالت الفنون واآلداب
qوالتراث الثقافي

qتزويد التالميـذ بكفاءات مالئمة ومـتينة ودائمة -
�ـكن تـوظـيـفـهـاq بـتـبـصــرq في وضـعـيـات تـواصل حـقـيـقـيـة
وحل اJـــشــاكلq �ـــا يــتـــيح لــلـــتالمــيـــذ الــتـــعــلم مـــدى احلــيــاة
واJــســاهــمـةq فــعــلــيــاq في احلــيـاة االجــتــمــاعــيـة والــثــقــافــيـة

qتغيراتJوكذا التكيف مع ا qواالقتصادية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 02 - 09 اJــؤرخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اJــــوافق 8  مـــايــــو ســـنـــة 2002 واJــــتــــعـــلق

qوترقيتهم XعوقJبحماية األشخاص ا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 10 اJــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اJــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

qتعلق بالتربية البدنية والرياضةJوا

- و�قـتـضى األمر رقم 05 - 07 اJـؤرخ في 18 رجب
عـــــام 1426 اJـــــوافق 23  غـــــشـت ســـــنـــــة 2005 الـــــذي يــــــحـــــدد
الـــقـــواعـــد الـــعــــامـــة الـــتي حتـــكـم الـــتـــعـــلـــيـم في مـــؤســـســـات

qالتربية والتعليم اخلاصة

qوبعد رأي مجلس الدولة -

qانJوبعد مصادقة البر -

 يصدر القانون اآلتي نصه : يصدر القانون اآلتي نصه : 

الباب األولالباب األول
أسس اJدرسة اجلزائريةأسس اJدرسة اجلزائرية

الفصل األولالفصل األول
غايات التربيةغايات التربية

اJـاداJـادّة األولى : األولى :  يـهـدف هــذا الـقـانــون الـتـوجــيـهي إلى
حتديد األحكام األساسـية اJطبقة على اJـنظومة التربوية

الوطنية.
اJــاداJــادّة ة 2 : :  تــتـــمـــثل رســـالـــة اJــدرســـة اجلـــزائــريـــة في
تكـوين مـواطن مزود �ـعالم وطـنـية أكـيدةq شـديـد التـعلق
بــقـيم الــشـعب اجلــزائـريq قــادر عـلى فــهم الـعــالم من حـوله
والـــتــكــيف مــعه والــتــأثــيــر فــيـهq ومــتــفــتح عــلى احلــضــارة

العاJية.

وبهـذه الـصفـةq تسـعى الـتربـية إلى حتـقـيق الغـايات
اآلتية :

- جتــذيـر الـشـعــور بـاالنـتــمـاء لـلـشــعب اجلـزائـري في
نـــفـــوس أطـــفــالـــنـــا وتـــنـــشـــئــتـــهم عـــلـى حب اجلـــزائــر وروح
االعـتزاز باالنـتمـاء إليهـاq وكذا تعـلقـهم بالـوحدة الوطـنية

qووحدة التراب الوطني ورموز األمة

- تـــــقـــــويــــة الـــــوعـي الــــفـــــردي واجلـــــمــــاعـي بــــالـــــهـــــويــــة
الـوطــنــيــةq بــاعــتـبــاره وثــاق االنــســجــام االجـتــمــاعي وذلك

qتصلة باإلسالم والعروبة واألمازيغيةJبترقية القيم ا

- تـرســيخ قــيم ثــورة أول نـوفــمــبـر 1954 ومـبــادئــهـا
الـــنــبـــيـــلــة لـــدى األجـــيــال الـــصـــاعــدة واJـــســـاهــمـــة من خالل
الــتـــاريخ الـــوطــنـيq في تـــخــلـــيــد صـــورة األمـــة اجلــزائـــريــة
بـتـقـويـة تـعـلق هـذه األجـيـال بـالـقـيم الـتـي يـجـسـدهـا تراث

qالتاريخي واجلغرافي والديني والثقافي qبالدنا
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اJاداJادّة  6 : : تقـوم اJدرسة فـي مجـال التـأهيلq  بـتلـبية
احلـاجــيـات األسـاسـيــة لـلـتالمـيــذ وذلك بـتـلـقــيـنـهم اJـعـارف

والكفاءات األساسية التي تمكنهم من :

- إعــادة اســـتــثـــمــار اJـــعــارف واJـــهــارات اJـــكــتـــســبــة
qوتوظيفها

- االلـتحـاق بـتـكوين عـال أو مـهني أو �ـنـصب شغل
qيتماشى وقدراتهم وطموحاتهم

q ــهنJالــتـــكــيف بـــاســتـــمــرار مع تـــطــور احلـــرف وا -
qوكذا مع التغيرات االقتصادية والعلمية والتكنولوجية

qبادراتJاالبتكار واتخاذ ا -

- اسـتئـنـاف دراسـتـهم أو الشـروع في تـكـوين جـديد
بــعـد تـخــرجـهم من الــنـظـام اJــدرسي وكـذا االســتـمـرار في

التعلم مدى احلياةq بكل استقاللية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
اJباد  األساسية للتربية الوطنيةاJباد  األساسية للتربية الوطنية

اJاداJادّة  7 : :  يـحتل التلـميذ مركـز اهتمامـات السياسة
التربوية.

اJاداJادّة  8 : : تعد التربيـة باعتبارها استـثمارا إنتاجيا
واسـتــراتـيـجـيــاq من األولـويـة األولى لــلـدولـة الــتي تـسـهـر
عــلى جتـــنــيــد الـــكــفــاءات والـــوســائل الــضـــروريــة لــلـــتــكــفل
بـــالــطــلب االجــتــمــاعي لــلــتــربــيــة الــوطــنــيــةq واالســتــجــابــة

حلاجيات التنمية الوطنية.

اJــــاداJــــادّة  9 : :  تــــســـــاهم اجلـــــمــــاعـــــات احملــــلـــــيـــــةq في إطــــار
االخـتــصـاصــات اخملــولـة لــهــا قـانــونـاq فـي الـتــكـفـل بـالــطـلب
االجـتماعي للتـربية الوطـنيةq ال سيمـا في إجناز الهياكل
اJــدرســـيــة وصــيـــانــتـــهــا وتـــرقــيـــة الــنــشـــاطــات الـــثــقـــافــيــة
والـــريــــاضـــيــــة ومـــســـاهــــمـــتــــهـــا فـي الـــنـــشــــاط االجـــتــــمـــاعي

اJدرسي.

10 : : تـــضـــمـن الـــدولـــة احلق فـي الـــتـــعـــلــــيم لـــكل اJــاداJــادّة  
جـــزائــريـــة وجـــزائـــري دون تـــمــيـــيـــز قـــائم عـــلى اجلـــنس أو

الوضع االجتماعي أو اجلغرافي.

11 : : يـــتـــجــــســـد احلـق في الـــتــــعـــلـــيـمq بـــتـــعــــمـــيم اJــاداJــادّة ة 
الــتــعــلـيـم األسـاسـي وضـمــان تــكــافــؤ الـفــرص فــيــمــا يـخص
ظـــروف الـــتــــمـــدرس ومـــواصـــلـــة الـــدراســـة بــــعـــد الـــتـــعـــلـــيم

األساسي.

اJــــاداJــــادّة  12 : :  الــــتــــعــــلــــيم إجــــبــــاري جلــــمــــيع الــــفــــتــــيـــات
والـفـتيـان الـبـالغـX من الـعـمر ست (6) سـنوات إلى ست

عشرة (16) سنة كاملة.

- ضــمـان الــتــحــكم في الــلــغـة الــعــربــيــةq بـاعــتــبــارهـا
الــلـغــة الـوطــنـيــة والـرســمــيـةq وأداة اكــتـســاب اJـعــرفـة في
مـــخــتـــلف اJــســـتــويـــات الــتـــعــلـــيــمــيـــة ووســيـــلــة الـــتــواصل

qاالجتماعي وأداة العمل واإلنتاج الفكري

qترقية وتوسيع تعليم اللغة األمازيغية -
Xأجنـبيت Xالتالمـيذ من التـحكم في لغـت Xتمـك -
عـلى األقل لـلتـفتح عـلى الـعالمq بـاعتـبار الـلـغات األجـنبـية
وســيـلــة لإلطالع عــلى الــتــوثــيق واJــبـادالت مع الــثــقــافـات

qواحلضارات األجنبية
- إدماج تكنـولوجيات اإلعالم واالتصال احلديثة في
مـحـيط الـتـلـمـيـذq وفي أهـداف الـتـعـلـيم وطـرائـقه والـتـأكد
من قـــدرة الـــتالمـــيـــذ عــلـى اســتـــخـــدامـــهـــا بـــفــعـــالـــيـــةq مـــنــذ

qالسنوات األولى للتمدرس
- مـــــنح جــــــمـــــيع الـــــتـالمـــــيـــــذ إمـــــكـــــانـــــيــــــة ¥ــــــارســـــــة
الـــــنــــشــــاطــــــات الــــريـــــاضــــيــــــة والــــثــــقــــافــــــيــــــة والــــفــــنــــيــــــة
والترفيهيةq واJشاركــة في احلياة اJدرسية واجلماعية.

اJــــاداJــــادّة  5 : :  تــــقــــوم اJــــدرســــة فـي مــــجــــال الــــتــــنــــشــــئــــة
االجــتـمــاعــيـة بــاالتـصــال الـوثــيق مع األســرة الـتي تــعـتــبـر
امـــتـــدادا لـــهـــاq بـــتـــنـــشـــئـــة الـــتالمـــيـــذ عـــلى احـــتـــرام الـــقـــيم
الروحيـة واألخالقيـة واJدنيـة للـمجتـمع اجلزائـري والقيم

اإلنسانية وكذا مراعاة قواعد احلياة في اجملتمع.

ومـن ثــــمـــــةq يـــــتــــعـــــX عـــــلى اJـــــدرســــة الـــــقـــــيــــام عـــــلى
اخلصوص �ا يأتي :

- تنمية احلس اJـدني لدى التالميذ وتـنشئتهم على
قـــيم اJـــواطـــنـــة بـــتـــلـــقـــيـــنـــهـم مـــبـــاد  الـــعـــدالـــة واإلنـــصــاف
وتــســاوي اJـواطــنــX في احلــقـوق والــواجــبـات والــتــسـامح

qXواطنJا Xواحترام الغير والتضامن ب
- مــنـح تــربــيــة تــنـــســجم مع حــقـــوق الــطــفل وحــقــوق
اإلنـــســـان وتــــنـــمـــيـــة ثــــقـــافـــة د�ـــقــــراطـــيـــة لـــدى الــــتالمـــيـــذ
بـإكـسـابـهم مـبـاد  الـنـقـاش واحلـوار وقـبـول رأي األغـلـبـيـة
وبـــحــمــلــهم عــلى نـــبــذ الــتــمــيــيــز والــعــنـف وعــلى تــفــضــيل

qاحلوار
- توعية األجيال الـصاعدة بأهمية العملq باعتباره
عـامال حـاسـمـا من أجل حـيـاة كر�ـة والئـقـة واحلـصـول على
االســتـــقاللــيـــةq وبــاعــتـــبــاره عــلـى اخلــصــوصq ثـــروة دائــمــة
تــكـفل تــعـويـض نـفــاد اJـوارد الــطـبــيـعــيـة وتــضـمن تــنـمــيـة

qدائمة للبالد
- إعـداد الـتـالمـيـذ بـتـلــقـيـنـهم آداب احلـيــاة اجلـمـاعـيـة

qسؤولية متالزمتانJوجعلهم يدركون أن احلرية وا

- تــكــوين مــواطــنـX قــادرين عــلى اJــبــادرة واإلبـداع
والــتـــكــيف وحتــمـل اJــســؤولــيــة فـي حــيــاتــهم الـــشــخــصــيــة

واJدنية واJهنية.
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اJــــاداJــــادّة  16 : :  تــــعــــتــــبــــر اJــــدرســــة اخلــــلــــيــــة األســــاســــيـــة
لــلــمـنــظــومـة الــتــربـويــة الــوطـنــيــةq وهي الــفـضــاء اJــفـضل

إليصال اJعارف والقيم.

يـجب أن تـكــون اJـدرسـة في مـنــأى عن كل تـأثـيـر أو
تالعب ذي طابع إيديولوجي أو سياسي أو حزبي.

�ـنع مــنـعــا بـاتــا كل نـشــاط سـيــاسي أو حـزبي داخل
مؤسسات التعليم العمومية واخلاصة.

يـــتـــعـــرض اخملـــالـــفــون ألحـــكـــام هـــذه اJـــادة لـــعـــقـــوبــات
إدارية دون اإلخالل باJتابعات القضائية.

17 : :  حتـــدد شـــروط الــــدخـــول إلى اJـــؤســـســـات اJــاداJــادّة  
اJدرسية واستعمالها وحمايتها عن طريق التنظيم.

اJـاداJـادّة  18 : :  تـعـتـمــد الـتـربــيـة الـوطــنـيـة عـلـى الـقـطـاع
العمومي.

 غيـر أنهq �ـكن فـتح اجملـال لألشخـاص الـطـبيـعـية أو
اJــعــنــويــة اخلــاضــعــة لــلـقــانــون اخلــاصq إلنــشــاء مــؤســسـات
خـاصة للـتربيـة والتعـليمq تـطبيـقا لهـذا القانـون ولألحكام

التشريعية والتنظيمية السارية اJفعول.

الباب الثانيالباب الثاني
 اجلماعـة التربويـة اجلماعـة التربويـة

اJـاداJـادّة  19 : : تـتـشــكل اجلـمـاعـة الــتـربـويـة مـن الـتالمـيـذ
ومن كـل الــذيـن يـــســاهـــمـــون بـــطـــريـــقــة مـــبـــاشـــرة أو غـــيــر
مــــبــــاشــــرة في تــــربـــيــــة وتــــكــــوين الــــتالمــــيــــذ وفي احلــــيـــاة

اJدرسية وفي تسيير اJؤسسات اJدرسية.

يـحـدد الـوزيـر اJـكـلف بـالـتـربـيـة الـوطـنـيـة كـيـفـيـات
تنظيم اجلماعة التربوية وسيرها.

20 : :  يــجب عــلى الــتالمــيــذ احــتــرام مــعــلـمــيــهم اJـاداJـادّة  
وجميع أعضاء اجلماعة التربوية اآلخرين.

يــتــعــX عــلى الـــتالمــيــذ االمــتــثــال لــلــنــظــام الــداخــلي
للمؤسسةq السيـما تنفيذ كل األنشطة اJتعلقة بدراستهم
وكـــذا اJــواظـــبـــة واحــتـــرام الـــتـــوقــيت والـــســـيــرة احلـــســـنــة

واحترام قواعد سير اJؤسسات واحلياة اJدرسية.

يــــحــــدد الــــوزيــــر اJـــكــــلف بــــالــــتــــربــــيـــــة الــــوطــــنــــــيـــة
qـتعـلقـة بإعــداد الـنظـــام الداخلـــيJالـتوجيـهــات الـعامة ا

اJذكور في الفقرة أعاله.

 يــتـم رفع الــعــلـم الــوطــني وإنـــزاله مــصـــحــوبــا بــأداء
الــــنـــشـــيـــد الــــوطـــنيq فـي جـــمـــيـع اJـــؤســـســـات الــــتـــربـــويـــة

العمومية واخلاصة.

اJاداJادّة  21 : :  �نع  العـقاب البدني وكل أشكال العنف
اJعنوي واإلساءة في اJؤسسات اJدرسية.

غـــيـــر أنهq �ـــكـن تـــمـــديـــد مـــدة الـــتـــمـــدرس اإللـــزامي
بسـنتX (2) لـلـتالميـذ اJـعـوقX كـلـما كـانت حـالتـهم تـبرر

ذلك.
تـسـهـر الدولـة بـالتـعـاون مع اآلبـاء علـى تطـبـيق هذه

األحكام.

يــتـــعــرض اآلبــاء أو األولــيـــاء الــشــرعــيـــون اخملــالــفــون
لــــهـــــذه األحــــكــــام إلــى دفــع غــــرامــــة مـــالـــيــــة تـــتـــراوح من
خــمــســة آالف ديـــنــار(5.000 دج) إلى خــمــسـX ألف ديــنـار

(50.000 دج).

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJـاداJـادّة ة 13 : : الـتـعــلـيم مـجـانـي في اJـؤسـسـات الــتـابـعـة
لــــلـــقــــطـــاع الــــعـــمــــومي لــــلـــتــــربـــيــــة الـــوطــــنـــيــــةq في جــــمـــيع

اJستويات.
تـــمـــنح الـــدولـــةq عالوة عـــلى ذلـكq دعــمـــهـــا لـــتـــمــدرس
الـتالمـيـذ اJـعـوزين بـتـمـكـيـنـهم من االسـتـفـادة من إعـانات
مـتــعــددةq السـيــمــا فــيـمــا يــخص اJــنح الـدراســيــة والــكـتب
واألدوات اJـدرسـيـةq والـتـغذيـة واإليـواء والـنـقل والـصـحة

اJدرسية.
غـير أنـهq �كن أن يـطـلب من األولـيـاء اJـسـاهـمة في
تــغـطــيــة بــعـض اJصــاريـف اJـتـعلـقـة بـالتـمـدرس والتي
ال تـمـس �ـبـدأ مـجــانـيـة الــتـعـلــيم طـبـقــا لـشـروط حتـدد عن

طريق التنظيم.

اJـاداJـادّة  14 : :  تــسـهـر الــدولـة عـلـى تـمـكــX األطـفـال ذوي
االحتياجات اخلاصة من التمتع بحقهم في التعليم.

يــســهــر قــطــاع الــتــربــيــة الـــوطــنــيــةq بــالــتــنــســيق مع
qـعـنـيـةJـؤســسـات االسـتـشـفـائـيــة وغـيـرهـا من الـهــيـاكل اJا
على التكـفل البيداغـوجي األنسب وعلى اإلدماج اJدرسي

للتالميذ اJعوقX وذوي األمراض اJزمنة.

اJاداJادّة ة 15 : :  يتـخذ قـطاع التـربيـة الوطـنيـة كل إجراء
مـن شـــــأنه تـــــيـــــســـــيـــــر تـــــكـــــيف وإعـــــادة إدمـــــاج الـــــتـالمـــــيــــذ
اJــتـمــدرســX في اخلــارج الــعـائــدين إلى أرض الــوطن في

اJسارات اJدرسية الوطنية.

و�كن قـطاع التربـية الوطـنية أن يـقومq بالـتنسيق
مع البعثات الدبـلوماسية الوطـنية في اخلارجq و�وافقة
الـــدول اJـــســــتـــقـــبـــلـــةq بـــتـــعـــلـــيم الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة والـــلـــغـــة
األمـازيـغـيـة والـثـقـافـة اإلسالمـيـة ألبـنـاء اجلـالـيـة الـوطـنـية

في اJهجر.

حتــدد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اJـادة عن طـريق
التنظيم.
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اJـاداJـادّة  26 : : �ــكن جـمــعـيـات أولــيـاء الــتالمـيـذ اJــنـشـأة
طـبــقـا لـلــتـشـريـع الـسـاري اJــفـعـولq تــقـد¨ اقــتـراحـات إلى
الـوزيـر اJــكـلف بـالـتـربـيـة الـوطــنـيـة وJـديـريـات الـتـربـيـة

بالواليات.
الباب الثالثالباب الثالث

تنظـيم التمـدرستنظـيم التمـدرس

اJـاداJـادّة  27 : : تـتــكـون مـنـظــومـة الـتــربـيـة الـوطــنـيـة من
اJستويات التعليمية اآلتية :

qالتربية التحضيرية -

- التـعليـم األساسيq الذي يـشمل الـتعلـيم االبتدائي
qتوسطJوالتعليم ا

- التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.

الفصل األولالفصل األول
أحكـام مشتركـةأحكـام مشتركـة

اJـاداJـادّة ة 28 : : في إطـار غــايـات ومــهـام اJــدرسـةq يــصـدر
الـوزيـر اJـكـلف بـالـتـربـيـة الـوطـنـيـة الـبـرامج الـتـعـلـيـمـيـة
لكل مستوى تـعليميq كما يحدد الطرائق واJواقيت على
أساس اقتراحات اجملـلس الوطني للبـرامج اJنشأ �وجب

اJادة 30 أدناه.

اJــاداJــادّة  29 : :  تــشــكـل األهــداف والــبــرامج الــتـــعــلــيــمــيــة
اإلطــار اJــرجــعي الــرسـمـي واإللـزامـي جلـمــيع الــنــشــاطـات
الــــبـــيـــداغــــوجـــيـــة اJــــمـــنــــوحـــة في اJــــؤســـســـات اJــــدرســـيـــة

العمومية منها واخلاصة.

اJــاداJــادّة  30 : :  يــنــشــأq لــدى الــوزيــر اJـــكــلف بــالــتــربــيــة
الوطنيةq مجلس وطني للبرامج.

يكلف اجمللس الـوطني للبرامج بـإبداء الرأي وتقد¨
اقــــتـــــراحــــات بــــشـــــأن كل قــــضـــــيــــة لــــهــــا عـالقــــة بــــالـــــبــــرامج

والطرائق واJواقيت والوسائل التعليمية.

حتــدد صالحـيــات هــذا اجملـلس وتــشـكــيــلـته وكــيـفــيـات
تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.

اJاداJادّة  31 : :  تسـتغرق الـسنـة الدراسيـة بالنـسبة إلى
q(32) أســبــوع دراســة عــلى األقل Xوثالثـ Xالـتـالمـيـذ إثــنـ
مــوزعــة عــلى فــتــرات تــفــصــلــهــا عــطل مــدرســيــةq يــحــددهـا

سنويا الوزير اJكلف بالتربية الوطنية.

اJــــــاداJــــــادّة  32 : : �ــــــكـن اإلدارات واجلــــــمــــــاعـــــــات احملــــــلــــــيــــــة
واجلــمــعــيـات ذات الــطــابع الــعــلـمي والــثــقــافي والــريـاضي
واالجـــتــــمــــاعي اJــــهـــنـي أن تـــســــاهم فـي أنـــشــــطــــة مـــكــــمــــلـــة
لـلـمـدرسة دون أن حتـل هـذه الـنـشـاطات مـحـل الـنـشـاطات

التربوية الرسمية.

يـــتـــعـــرض اخملـــالـــفــون ألحـــكـــام هـــذه اJـــادة لـــعـــقـــوبــات
إدارية دون اإلخالل باJتابعات القضائية.

qعــمــومــا XـــربــJوا XـــعــلــمــJــادّة  22 : :  يـــجب عــلى اJــاداJا
الــتــقــيـــد الــصــارم بــالــبـــرامج الــتــعــلـــيــمــيــة والــتـــعــلــيــمــات

الرسمية.

يـكلف اJـعلـمونq من خـالل القـيام �ـهامـهم وسلـوكهم
qبتـربيـة الـتالميـذ على قـيم اجملـتمع اجلـزائري qوتصـرفـهم
وذلك بالتنسيق الوثيق مع األولياء واجلماعة التربوية.

يـجب عـلى اJـعـلـمX الـتـقـيـدq أثـنـاء الـقـيـام بـواجبـهم
اJـهـنيq �ـبـاد  اإلنصـاف وتـكـافؤ الـفـرص وإقـامـة عالقات
أســاســهـا االحــتــرام اJــتـبــادل والــنــزاهـة واJــوضــوعــيـةq مع

التالميذ.
اJــــعـــلـــمـــون مــــســـؤولـــون عـن الـــضـــرر الـــذي يــــســـبـــبه

تالميذهم في الوقت الذي يكونون فيه حتت رقابتهم.

23 : : �ـــــارس مـــــديـــــرو اJـــــدارس االبـــــتـــــدائـــــيــــة اJــــاداJــــادّة  
ومــدارس الــتــعـــلــيم اJـــتــوسط والــثـــانــويــاتq بــاعـــتــبــارهم
موظـفX للدولـةq موكلـX من طرفهاq سـلطتـهم على جميع
qحتت الــتــصــرف XــوضــوعــJأو ا XــعــيــنــJا XــســتــخــدمــJا
ويتـحمـلون مـسؤولـيـة األداء اJنـتظم Jـهام اJـؤسسـة التي

كلفوا بإدارتها.

 كما أنهم مـسؤولون عن حفظ النظام وأمن وسالمة
األشـخـاص واJمـتـلكـاتq ولـهذا الـغـرض فهم مـؤهـلونq عـند
وجـــود صـــعــوبـــات جـــســـيــمـــةq التـــخــاذ كـل اإلجــراءات الـــتي

�ليها الوضع لضمان السير العادي للمؤسسة.

يـــتـــعـــرض اخملـــالـــفــون ألحـــكـــام هـــذه اJـــادة لـــعـــقـــوبــات
إدارية دون اإلخالل باJتابعات القضائية.

24 : :  يــســهــر ســلك الــتــفــتــيش فـي إطــار اJــهـام اJـاداJـادّة  
اJـوكـلـة لهq عــلى مـتـابـعـة تــطـبـيق الـنـصـوص الــتـشـريـعـيـة
والــتــنـظــيـمــيــة والـتــعـلــيــمـات الــرسـمــيــة داخل مـؤســسـات
التربية والتـعليم �ا يكفل ضمان حياة مدرسية يسودها

اجلد والعمل والنجاح.

اJـاداJـادّة ة 25 : :  يــشــارك األولــيــاءq بــصـفــتـهم أعــضـاء في
اجلـمـاعة الـتربـويـةq مبـاشـرة في احليـاة اJدرسـيـةq بإقـامة
عـالقـــات تـــعــاون دائـــمـــة مـع اJـــعـــلـــمـــX واJـــربـــX ورؤســاء
اJـؤسـساتq وبـاJـسـاهـمـة في حتـسX االسـتـقـبـال وظروف
qبـطريـقـة غيـر مبـاشرة qتـمـدرس أبنـائهم. كـما يـشـاركون
عن طريق ¥ثلـيهم في مختلف اجملـالس التي حتكم احلياة

اJدرسيةq اJنشأة لهذا الغرض.

يـحـدد الـوزيـر اJـكـلف بـالـتـربـيـة الـوطـنـيـة كـيـفـيـات
إنشاء وسير اجملالس اJذكورة أعاله.
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- غــرس الـــعـــادات احلــســـنــة لـــديـــهم بـــتــدريـــبــهـم عــلى
qاحلياة اجلماعية

- تــطــويــر ¥ــارســتــهم الــلــغــويــة من خـالل وضــعــيـات
qقترحة ومن اللعبJنبثقة عن النشاطات اJالتواصل ا

- اكـــســـابـــهـم الـــعـــنـــاصـــر األولى لـــلـــقـــراءة والـــكـــتـــابـــة
واحلساب من خالل نشاطات مشوقة وألعاب مناسبة.

qــــدارس الــــتـــحــــضـــيــــريـــةJعـــلـى مـــســــؤولي ا Xيــــتـــعــــ
بـالتـنـسـيق مع الـهيـاكل الـصـحيـةq الـكـشف عن كل أشـكال
اإلعـاقـة احلـســيـة أو احلـركـيـة أو الـعـقـلــيـة لألطـفـال والـعـمل

على معاجلتها قصد التكفل بها بصفة مبكرة.

40 : : تـمنح الـتـربيـة الـتحـضـيريـة في اJدارس اJاداJادّة  
الـتــحـضـيـريــة وفي ريـاض األطـفــال وفي أقـسـام الــطـفـولـة

اJفتوحة باJدارس االبتدائية.

اJـاداJـادّة  41 : :  بـغض الــنـظــر عن الـطــابع غـيــر اإللـزامي
لـلــتـربـيــة مـا قــبل اJـدرســيـةq تــسـهــر الـدولــة عـلى تــطـويـر
الـــتــربـــيــة الـــتــحـــضــيـــريــة وتـــواصل تـــعــمـــيــمـــهــا �ـــســاعــدة
الــهـيـئـات واإلدارات واJـؤسـسـات الـعــمـومـيـة واجلـمـعـيـات

وكذا القطاع اخلاص.

42 : : �ـــكـن الـــهـــيــــئـــات واإلدارات الـــعــــمـــومـــيـــة اJــاداJــادّة  
واجلمـاعات احملـليـة واJؤسـسات الـعمـوميـة والتـعاضـديات
واجلمعيات ذات الـطابع االجتماعي والثـقافي واJنظمات
qهنية أن تفتح هياكل للتربية التحضيريةJاالجتماعية ا

بترخيص من الوزير اJكلف بالتربية الوطنية.

كما �كن األشخاص  الـطبيعية  واJعنوية  اخلاضعة
 لـلقـانـون اخلـاص فـتح هيـاكل لـلـتـربيـة الـتـحـضيـريـة بـناء
qـكــلف بــالــتــربــيـة الــوطــنــيـةJعــلى تــرخــيص من الــوزيــر ا
طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية السارية اJفعول.

43 : : الـــوزيـــر اJـــكـــلـف بـــالـــتـــربــــيـــة الـــوطـــنـــيـــة اJــاداJــادّة  
مـسـؤولq في مجـال التـربـية الـتـحضـيريـةq خـصوصـا على

مايأتي:

qإعداد البرامج التربوية -

- حتـــديـــد اJـــقـــايـــيس اJـــتــعـــلـــقـــة بـــالـــهـــيــاكـل واألثــاث
qدرسي والتجهيزات والوسائل التعليميةJا

qحتديد شروط قبول التالميذ -

qXربJإعداد برامج تكوين ا -

- تنظيم التفتيش واJراقبة التربوية.

حتـــدد كــــيـــفــــيـــات تـــطــــبـــيق أحــــكـــام هـــذه اJــــادةq عـــنـــد
االقتضاءq عن طريق التنظيم.

حتــدد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اJـادة عن طـريق
التنظيم.

اJـاداJـادّة  33 : :  يــتم الـتـعـلـيـم بـالـلـغـة الـعــربـيـة في جـمـيع
مـســتـويـات الـتـربـيـةq سـواء في اJـؤسـسـات الـعـمـومـيـة أو

اJؤسسات اخلاصة للتربية والتعليم.

اJــــاداJــــادّة  34 : : يــــدرج تــــعــــلــــيم الــــلـــــغــــة األمــــازيــــغــــيــــة في
اJـنـظـومـة الـتـربــويـةq من أجل االسـتـجـابــة لـلـطـلب اJـعـبـر

عنه عبر التراب الوطني.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJـاداJـادّة  35 : :  يـتـم الـتــكــفل بــتــعــلــيم الــلـغــات األجــنــبــيـة
وفق شروط حتدد عن طريق التنظيم.

اJــــاداJــــادّة  36 : :  �ــــنح تــــعــــلــــيم اJــــعــــلــــومــــاتــــيـــة فـي كــــافـــة
مؤسسات التربية والتعليم.

وبــهــذه الــصـــفــةq تــتــخــذ الــدولـــة كل إجــراء من شــأنه
ضـــمـــان تـــزويــد اJـــؤســـســـات الـــعــمـــومـــيـــة بـــالــتـــجـــهـــيــزات

الالزمة.

اJاداJادّة ة 37 : :  تعلـيم مادة الـتربـية البـدنيـة والريـاضية
إجــــبـــاري عــــلـى كل الــــتـالمـــيــــذ والــــتــــلــــمــــيــــذات مـن بــــدايـــة

التمدرس إلى نهاية التعليم الثانوي.

حتــدد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اJـادة عن طـريق
التنظيم.

الفصل الفصل الثانيالثاني
التربيـة  التحضيريـةالتربيـة  التحضيريـة

اJـاداJـادّة  38 : : تـشـتـمل الـتـربـيـة مـا قـبل اJـدرسـية الـتي
تـــســبق الــتـــمــدرس اإللــزاميq عــلـى مــخــتــلـف مــســتــويــات
الــتــكـفـل االجــتــمـاعـي والــتــربـوي لـألطــفــال الـذيـن يــتـراوح

سنهم بX ثالث (3) وست (6) سنوات.

الــتــربــيــة الــتــحــضـيــريــة �ــفــهــوم هــذا الــقـانــونq هي
اJــرحـلـة األخــيـرة لـلــتـربــيـة مـا قــبل اJـدرسـيــةq وهي الـتي
حتـضــر األطــفــال الــذين تــتــراوح أعــمـارهـم بـX خــمس (5)

وست (6) سنوات لاللتحاق بالتعليم االبتدائي.

39 ::  تهـدف الـتربـيـة التـحـضيـريـة باخلـصوص اJاداJادّة  
إلى:

- الـعمل على تفـتح شخصيـة األطفال بفـضل أنشطة
qاللعب التربوي

- توعيتهم بـكيانهم اجلسميq السـيما بإكسابهمq عن
qمهارات حسية وحركية qطريق اللعب
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اJـاداJـادّة  47 : : �ـنح الـتـعـلـيم االبــتـدائيq الـذي يـسـتـغـرق
خمس (5) سنواتq في اJدارس االبتدائية.

�ــكن أن �ـــنح الــتـــعــلـــيم االبــتـــدائي في اJـــؤســســات
اخلاصة للتربيـة والتعليمq اJعتمدة واJـنشأة طبقا للمادة

18 أعاله.

اJـاداJـادّة ة 48 : : سن الـدخـول الى اJـدرسـة االبـتـدائـيـة هي
ست (6) سنوات كاملة.

غــيـر أنهq �ــكن مــنح رخـص اسـتــثــنــائـيــة لاللــتــحـاق
بـاJـدرسة وفق شـروط يـحـددها الـوزيـر اJكـلف بـالتـربـية

الوطنية.
اJــاداJــادّة ة 49 : :  تـــتــوج نـــهـــايـــة الـــتـــمـــدرس في الـــتـــعــلـــيم
االبتـدائي بـامـتحـان نـهـائي يخـول احلق في احلـصـول على

شهادة جناح.

يـحـدد الوزيـر اJـكـلف بالـتـربيـة الـوطنـيـةq إجراءات
القبول في السنة األولى متوسط.

اJـاداJـادّة ة 50 : :  �ـنـح الـتـعـلــيم اJـتـوسطq الــذي يـسـتـغـرق
أربع (4) سنوات  في اJتوسطات.

�ـــكن أن �ـــنح الـــتـــعـــلـــيـم اJـــتـــوسط في اJـــؤســـســـات
اخلاصة للتربيـة والتعليمq اJعتمدة واJـنشأة طبقا للمادة

18 أعاله.

51 : : تــــتـــوج نـــهـــايـــة الــــتـــمـــدرس في الــــتـــعـــلـــيم اJــاداJــادّة ة 
اJـتـوسـط بـامـتـحـان نـهـائي يــخـول احلق في احلـصـول عـلى

شهادة تدعى "شهادة التعليم اJتوسط".
حتــدد كــيــفــيــات مـــنح شــهــادة الــتــعــلـــيم اJــتــوسط عن

طريق التنظيم.
يـحـدد الوزيـر اJـكـلف بالـتـربيـة الـوطنـيـةq اجراءات

القبول في السنة األولى ثانوي.

52 : : يـوجه تالمـيذ الـسنـة الـرابعـة من الـتعـليم اJاداJادّة  
اJتـوسطq النـاجحـون طبـقا لالجـراءات اJذكـورة في اJادة
 51  أعالهq إلى الـتعـلـيم الثـانوي الـعـام والتـكنـولوجــي أو

إلى الـــتــعــلـــيــم اJــهـــنــيq وذلك حــســـب رغــبــاتـــهـم  ووفــقــا
للمقاييس اJعتمـدة في إجراءات التوجيه.

�ـــكـن الـــتالمــــيـــذ غـــيــــر الـــنـــاجــــحـــqX االلـــتــــحـــاق إمـــا
بــالــتــكـويـن اJـهــني وإمــا بــاحلــيـاة الــعــمــلـيــة إذا بــلــغـوا سن

السادسة عشر (16) سنة كاملة.

الفصل الرابعالفصل الرابع
 التعليم الثانوي العام والتكنولوجي التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

53 : : يــــــشــــــكـل الــــــتــــــعــــــلــــــيـم الــــــثــــــانــــــوي الــــــعــــــام اJـــــاداJـــــادّة  
والـــتـــكـــنـــولـــوجـي اJـــســـلك األكــــاد�ي الـــذي يـــلـي الـــتـــعـــلـــيم

األساسي اإللزامي.

الفصل الثالثالفصل الثالث
التعليـم األساسـيالتعليـم األساسـي

اJــــاداJــــادّة  44 : :  يـــضــــمن الــــتــــعــــلـــيـم األســـاسـي تــــعـــلــــيــــمـــا
مــشـتــركـا لــكل الـتالمــيـذq يــسـمح لــهم  بـاكــتـســاب اJـعـارف
والــكـفــاءات األســاسـيــة الـضــروريـة Jــواصــلـة الــدراسـة في
اJــــســـتـــوى اJـــوالـي أو االلـــتـــحــــاق بـــالـــتـــعــــلـــيم والــــتـــكـــوين

اJهنيX أو اJشاركة في حياة اجملتمع.

اJــــاداJــــادّة  45 : :  يـــــهــــدف الــــتـــــعــــلــــيـم األســــاسـيq في إطــــار
مــــهـــمــــته احملــــددة في اJـــادة 44 أعـالهq عـــلى اخلــــصـــوص إلى

مايأتي:

- تزويد التالميـذ بأدوات التعلم األساسـية اJتمثلة
qفي القراءة والكتابة واحلساب

- مـــنح احملـــتــويـــات الـــتــربـــويـــة األســـاســيـــة من خالل
مـــخـــتــــلف اJـــواد الـــتـــعـــلــــيـــمـــيـــة الـــتي تــــتـــضـــمن اJـــعـــارف

واJهارات والقيم واJواقف التي تمكن التالميذ من :

- اكـتــسـاب اJـهـارات الـكـفـيـلـة بــجـعـلـهم قـادرين عـلى
qالتعلم مدى حياتهم

- تــعـزيــز هـويــتـهم �ــا يـتــمـاشـى والـقــيم والـتــقـالــيـد
االجـتــمـاعــيـة والــروحـيــة واألخالقـيــة الـنــابـعـة مـن الـتـراث

qشتركJالثقافي ا

- الــتــشـبـع بـقــيم اJــواطـنــة ومــقـتــضـيــات احلــيـاة في
qاجملتمع

- تــــعـــــلـم اJالحـــــظــــة والـــــتـــــحــــلـــــيـل واالســــتـــــدالل وحل
اJــشــكالت وفـهم الــعــالم احلي واجلــامـدq وكــذا الـســيـرورات

qالتكنولوجية للصنع واإلنتاج

- تنـمـيـة إحـسـاس الـتالمـيـذ وصـقل الـروح اجلـمـالـية
qوالفضول واخليال واإلبداع وروح النقد فيهم

- الــــتـــمـــكن مـن الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيــــات اجلـــديـــدة لإلعالم
qواالتصال وتطبيقاتها األولية

- الـعمل عـلى توفـيـر ظروف تـسمح بـنمـو أجسـامهم
qوا منسجما وتنمية قدراتهم البدنية واليدوية¬

- تشجيع روح اJـبادرة لديهم وبذل اجلـهد واJثابرة
qوقوة التحمل

- الــتـــفــتح عـــلى احلــضـــارات والــثـــقــافـــات األجــنـــبــيــة
qوتقبل االختالف والتعايش السلمي مع الشعوب األخرى

- مواصلة الدراسة أو التكوين الحقا.

qـادّة  46 : : مدة الـتـعـلـيم األسـاسي تـسع (9) سـنواتJـاداJا
وتشتمل على التعليم االبتدائي والتعليم اJتوسط.
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يــجب أن يــتــمــتـع مــديــر مــؤســســة خـــاصــة لــلــتــربــيــة
والتعليم باجلنسية اجلزائرية.

ال�ـكنq ومهمـا كانت األسبـابq خوصصـة اJؤسسات
اJدرسية العمومية.

اJاداJادّة ة 59 : : طبـقا ألحـكام اJادة 33 أعالهq �نح الـتعـليم
في اJؤسسات اخلاصة  للتربيـة والتعليمq باللغة العربية

في جميع اJستويات وفي جميع اJواد.

اJــــاداJــــادّة ة 60 : :  تـــلــــزم اJــــؤســــســــات اخلــــاصـــة لــــلــــتــــربــــيـــة
والتعليم بتـطبيق برامج التعليم الـرسمية التي يحددها

الوزير اJكلف بالتربية الوطنية.

يـــخـــضع كل نـــشــاط تـــربـــوي أو بــيـــداغــوجـي تــعـــتــزم
اJؤسـسات إضافـتهq عالوة على الـنشاطـات التي حتتـويها
الــبـــرامـج الــرســـمـــيـــةq إلى تـــرخـــيص مـــســبـق من الـــوزيــر
اJــكــلف بــالــتــربــيــة الــوطــنــيــةq وإلى أحــكــام هــذا الــقــانـون

السيما اJادة 2 منه.

اJــاداJــادّة ة 61 : : يـــجب أن تـــكـــون شــروط تـــوظـــيف مـــديــر
مؤسـسة خـاصة للـتربـية والـتعلـيم  ومسـتخـدمي التـربية
والــتــعـــلــيم الــعـــامــلــX بــهـــا مــطــابـــقــة عــلى األقـل لــلــشــروط
اJـطـلـوبـة في تـوظـيف نـظـرائـهم الـعـامـلـX في مـؤسـسـات

التربية والتعليم العمومية.

62 : :  يــتــعـرض مــؤســســو ومـديــرو اJــؤســسـات اJـاداJـادّة ة 
اخلاصـة للـتـربيـة والتـعلـيم اخملـالفـون ألحكـام اJواد 59 و60

و61 أعالهq إلى العقوبات اJنصوص عليها قانونا.

اJـاداJـادّة ة 63 : : يــتـوج تــمـدرس الــتالمـيــذ في اJـؤســسـات
اخلـاصـة لــلـتـربـيـة والــتـعـلـيم بـاالمــتـحـانـات الـتـي يـنـظـمـهـا
القـطـاع العـامq بـنـفس الصـيـغـة وبنـفس الـشـروط اJطـبـقة
عـــلى الـــتالمـــيـــذ اJـــتـــمـــدرســـX في مـــؤســـســـات الـــتـــربـــيـــة

والتعليم العمومية.

اJــاداJــادّة ة 64 : :  �ـــكن نـــقل تـالمــيـــذ من مـــؤســســـة خـــاصــة
لـلـتربـيـة والـتـعـلـيم الى مـؤسسـة عـمـومـيـةq ومن مـؤسـسة
عــمــومــيــة إلى مــؤســســة خــاصــةq وفــقــا لــتــدابــيــر يــحــددهــا

الوزير اJكلف بالتربية الوطنية.

اJـــــاداJـــــادّة ة 65 : : �ـــــارس الـــــوزيـــــر اJـــــكـــــلـف بـــــالـــــتـــــربـــــيــــة
الـــــوطــــنــــيــــةq الـــــرقــــابــــة الــــبـــــيــــداغــــوجــــيـــــة واإلداريــــة عــــلى
اJـؤســسـات اخلـاصـة لــلـتـربـيــة والـتـعـلــيمq بـنـفس الــكـيـفـيـة

التي �ارسها على اJؤسسات العمومية.

الفصلالفصل السادس السادس
اإلرشاد اJدرسياإلرشاد اJدرسي

اJـاداJـادّة ة 66 : :  يـشـكل اإلرشــاد اJـدرسي واالعالم اخلـاص
باJنـافذ اJدرسـية واجلامعـية واJهنـية فعال تربـويا يهدف

يرمي الـتـعلـيم الثـانـوي العـام والتـكـنولـوجيq فضال
qعن مـواصـلــة حتـقــيق األهـداف الـعــامـة لـلــتـعــلـيم األسـاسي

إلى حتقيق اJهام اآلتية :
- تعـزيـز اJعـارف اJـكـتسـبـة وتـعمـيـقهـا في مـخـتلف

qواد التعليميةJمجاالت ا
- تـــطــويـــر طـــرق وقـــدرات الــعـــمل الـــفـــردي والــعـــمل
اجلـــمــاعـي وكــذا تـــنــمـــيـــة مــلـــكــات الـــتــحـــلـــيل والــتـــلـــخــيص

qسؤولياتJواالستدالل واحلكم والتواصل وحتمل ا
- تــــوفــــيـــــر مــــســــارات دراســــيـــــة مــــتــــنــــوعـــــة تــــســــمح
بـالتـخصص الـتدريـجي في مخـتلف الـشعبq تـماشـيا مع

qاختيارات التالميذ واستعداداتهم
- حتــضـيـر الـتـالمـيـذ Jـواصــلـة الـدراســة أو الـتـكـوين

العالي.
اJــــــاداJــــــادّة ة 54 : :  �ـــــــنـح الـــــــتـــــــعـــــــلـــــــيـم الـــــــثـــــــانـــــــوي الـــــــعــــــام
والــــــتـــــكــــــنـــــولــــــوجيq الــــــذي يـــــدوم ثالث (3) ســــــنـــــواتq في

الثانويات.

�كن أن �ـنح التعـليم الثـانوي العـام والتكـنولوجي
في اJــؤســـســات اخلـــاصــة لـــلــتـــربـــيــة والـــتــعـــلــيم اJـــعــتـــمــدة

واJنشأة طبقا للمادة 18 أعاله.

55 : :  يــــــنــــــظم الــــــتــــــعــــــلــــــيـم الــــــثــــــانــــــوي الــــــعـــــام اJـــــاداJـــــادّة  
والتكنولوجي في شعب. كما �كن تنظيمه في :

qفي السنة األولى qجذوع مشتركة -
- شعبq بداية من السنة الثانية.

حتــدد الــشـعب مـن طـرف الــوزيــر اJـكــلف بــالـتــربــيـة
الوطنية.

56 : : تــــتـــوج نـــهـــايـــة الــــتـــمـــدرس في الــــتـــعـــلـــيم اJــاداJــادّة ة 
الـثانـوي الـعـام والـتكـنـولـوجي بـشهـادة بـكـالوريـا الـتـعـليم

الثانوي.

يـحـدد الـوزيـر اJـكــلف بـالـتـربـيـة الــوطـنـيـةq تـدابـيـر
منح شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
األحكام اJتعلقة �ؤسسات التربية والتعليم اخلاصةاألحكام اJتعلقة �ؤسسات التربية والتعليم اخلاصة

اJاداJادّة  57 : :  يخضع فتح مـؤسسات التربية والتعليم
اخلــاصـــةq اJـــذكــورة فـي اJــواد 47 و50 و54 أعالهq العـــتـــمــاد
الـوزير اJـكلف بـالتـربيـة الوطـنيـةq طبـقا لـلقـانون ووفـقا
لـــــدفـــــتـــــر شـــــروط وإجـــــراءات وشـــــروط حتـــــدد عـن طـــــريق

التنظيم.

اJــاداJــادّة  58 : : لــكـل شــخص طـــبــيـــعي أو مـــعــنـــوي خــاضع
qوتـتــوفـر فــيه الــشـروط احملــددة قـانــونـا qلـلــقــانـون اخلــاص

احلق في فتح مؤسسات خاصة للتربية والتعليم. 
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اJـاداJـادّة  70 : :  يـتم تـقيـيم الـعـمل اJدرسي لـلـتالمـيذ عن
طـــريق الـــعالمـــات الــعـــدديــة والـــتــقـــديــرات الـــتي �ـــنــحـــهــا
اJــــدرســـــون �ـــــنـــــاســــبــــة اJــــراقـــــبــــة الــــدوريــــة لـألنــــشــــطــــة

التربوية.

يـحــدد الـوزيــر اJـكـلف بــالـتــربـيـة الــوطـنــيـة طـبــيـعـة
مــــراقــــبــــة األنــــشــــطــــة الــــتــــربــــويــــة ووتــــيــــرتــــهــــا تــــمــــاشــــيـــا

واJستويات التعليمية واJواد الدراسية.

اJـاداJـادّة  71 : : يخـضع االنـتـقـال من قـسم إلى قـسمq ومن
طـــور إلى طــــور ومن مـــســــتـــوى إلى مــــســـتـــوى إلـى تـــتـــبع
خــاص لــلـــتالمــيـــذ من طــرف اJــعـــلــمــX واJـــربــX وكــذا من
طـرف مــســتـخــدمــX مـخــتــصـX في عــلم الــنــفس اJـدرسي
والـــتـــوجــــيه اJـــدرسـي واJـــهـــنـيq لـــتـــســـهــــيل الـــتــــكـــيف مع
الــتــغــيــرات في تــنــظــيم الــتــعــلــيم وضــمــان االســتــمــراريــة

التربوية.

اJاداJادّة  72 : :  يتم إعالم األولـياء بـصفـة منتـظمـة بعمل
أبــنـائــهم ونـتــائج عـمــلـيــات الـتــقـيــيم الـدوريــة والـقـرارات

النهائية اJترتبة عنها بواسطة :

qالوثائق الرسمية اخلاصة بكل طور تعليمي -

qXربJاالتصاالت والـلقاءات مع مدرسي القسم وا -
وعـــنـــد االقـــتــضـــاءq مـع اJــســـتـــخـــدمـــX اخملــتـــصـــX في عـــلم

qدرسي وفي التوجيهJالنفس ا

.XدرسJاألولياء وا Xشتركة بJاالجتماعات ا -

الباب الباب الرابعالرابع
تعليم الكبارتعليم الكبار

اJــاداJــادّة  73 : :  يــهــدف تـــعــلــيم الــكــبـــار الى مــحــو األمــيــة
والـــرفع اJــســـتــمـــر Jــســـتــوى الـــتــعـــلــيم والـــثــقـــافــة الـــعــامــة

.Xللمواطن

يــوجه هــذا الــتــعـــلــيم بــصــفــة مــجــانــيــة إلى الــشــبــاب
والـكـبـار الـذيـن لم يـسـتـفـيـدوا مـن تـعـلـيم مـدرسي أو كـان
تــعــلــيـــمــهم اJــدرسـي مــنــقــوصـــاq أو الــذين يــطـــمــحــون إلى
Xمــــســـتــــواهم الــــثــــقـــافـي أو االرتـــقــــاء في اجملــــالـــ Xحتــــســـ

االجتماعي واJهني.

اJاداJادّة 74 : :  �نح تعليم الكبار في :
qمؤسسات تنشأ خصيصا لهذا الغرض -

qأو مؤسسات التربية والتكوين -
qؤسسات االقتصادية وفي أماكن العملJأو ا -

- أو بطريقة عـصامية �ساعـدة التكوين عن بعد أو
qبدونه

- أو مـــحالت تــابـــعــة لـــلــجــمـــعــيـــات الــتي تـــنــشط في
اJيدان.

إلى مــســاعــدة كـل تــلــمــيــذ طــوال تــمـــدرسهq عــلى حتــضــيــر
qتـوجـيـهه وفقـا السـتعـداداته وقـدراته ورغـباتـه وتطـلـعاته
ومـقــتـضـيــات احملـيط االجــتـمـاعي واالقــتـصــاديq لـتـمــكـيـنه
تــــدريـــــجــــيــــا مـن بــــنـــــاء مــــشــــروعـه الــــشـــــخــــصي والـــــقــــيــــام

باختياراته اJدرسية واJهنية عن دراية.

اJــــــــاداJــــــــادّة  67 : :  يـــــــــتــــــــولـى اإلرشــــــــاد واإلعـالم اJــــــــربــــــــون
واJـعــلــمـون ومــســتـشــارو الــتـوجــيه اJــدرسي واJــهـني في

اJؤسسات اJدرسية وفي اJراكز اJتخصصة.

يـنـبــغي تـشـجـيع الـتــلـمـيـذ عـلى الـبــحث بـإمـكـانـيـاته
اخلـاصــة عـلى اJـعــلـومـات اJــفـيــدة الـتي تـمــكـنه من الــقـيـام

باختيارات مناسبة.

اJـاداJـادّة  68 : :  تـتـولى اJراكـز اJـتـخصـصـة اJـذكورة في
اJـادة 67 أعالهq عمـلـيـة الـتحـضـيـر لـتـوجيه الـتالمـيـذ نـحو
مـــخــتــلف مــســـارات الــدراســة والــتـــكــوين اJــقـــتــرحــة بــعــد

التعليم األساسيq بناء على:

qاستعدادات التالميذ وقدراتهم ورغباتهم -

qدرسيJمتطلبات التخطيط ا -

- معطيات النشاط االجتماعي واالقتصادي.

وتتولى هذه اJراكزq خصوصاq ما يأتي :

qتنظيم حصص إعالمية ومقابالت فردية -

qالقيام بدراسات نفسية -

- مــتــابـعــة تــطــور نــتــائج الــتـالمــيـذ طــوال مــســارهم
qالدراسي

- اقـتـراح تـدابـيـر لـتـسـهـيل عـمـلـيـة التـوجـيـه وإعادة
qالتوجيه بإسهام أولياء التالميذ

- اإلسـهــام في إدمــاج خـريــجي اJـنــظـومــة الـتــربـويـة
في الوسط اJهني.

حتـــدد كــــيــــفــــيـــات إنــــشــــاء وتــــنـــظــــيم وســــيــــر مــــراكـــز
التوجيه اJدرسي واJهني عن طريق التنظيم.

الفصل السابعالفصل السابع
التقييمالتقييم

اJـاداJـادّة  69 : :  الـتــقــيـيـم عـمــلــيـة تــربــويـة تــنــدرج ضـمن
العمل اJدرسي اليومي Jؤسسة التربية والتعليم.

يحدد التقـييم ويقيس دوريا مردود كل من التلميذ
واJؤسسة اJدرسية �ختلف مركباتها.

حتدد كيفيـات التقييم �وجب قرار يصدره الوزير
اJكلّف بالتربية الوطنية.
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اJاداJادّة  78 : :  كل أصناف اJستخدمX معنية بعمليات
التكوين اJستمرq طوال مسارها اJهني.

Xإلـى حتـــيـــ qأســــاســـا qــــســـتــــمـــرJيـــهـــدف الــــتـــكــــوين ا
مــعــارف اJـســتــخـدمــX اJــســتـفــيــدين وحتــسـX مــســتـواهم

وجتديد معارفهم.

تــتـم عــمـــلــيــات الـــتــكـــوين اJـــســتــمـــر في اJـــؤســســات
اJـــدرســيــة وفـي مــؤســســـات الــتـــكــوين الـــتــابــعـــة لــلــوزارة
اJكلفة بالـتربية الوطنية و/أو في مؤسسات متخصصة

تابعة لقطاع التعليم العالي.

يـحـدد الـوزيـر اJـكـلف بـالـتـربـيـة الـوطـنـيـة كـيـفـيـات
تنظيم التكوين اJستمر.

اJاداJادّة 79 : :  تنشأ عطلة التحرك اJهني.
يـــقــصـــد بــعـــطــلــة الـــتــحـــرك اJــهــنـيq في مــفـــهــوم هــذا
الـقـانـونq عـطـلـة مـدفـوعـة األجـر �ــكن مـنـحـهـا Jـسـتـخـدمي
الـتـعـلـيم قـصـد تـعـمـيق مـعـارفـهم فـي مـجال تـخـصـصـهم أو
التحضير لـتغيير نشاطـهم داخل قطاع التربيةq أو داخل

قطاع آخر تابع للوظيفة العمومية. 

حتـدد كيفيـات منح عطلـة التحرك اJـهني وشروطها
عن طريق التنظيم.

اJـاداJـادّة  80 : : تـضـمـن الـدولـة تـوفـيــر اJـوارد والـوسـائل
الضـروريـة إلعطـاء مـستـخـدمي الـتربـيـة الوطـنـية مـنـزلة
مـعــنــويــة واجــتـمــاعــيــة واقــتــصـاديــة تــمــكــنـهـم من الــعـيش

الكر¨ والقيام �همتهم في ظروف الئقة.

وفي هذا اإلطارq يجـب أن تبرز القـوانX األساسية
Jـســتـخــدمي الـتــربـيــة خـصـوصــيـتــهم وتـثــمن مـوقــعـهم في

سلم أسالك الوظيفة العمومية.

حتدد صيـغ التكفل بـاJتطلـبات االجتـماعية واJـهنية
Jستخدمي التربية عن طريق التنظيم.

الباب السادسالباب السادس
مؤسسات التربية والتعليم العمومية وهياكلمؤسسات التربية والتعليم العمومية وهياكل

ونشاطات الدعم واألجهزة االستشاريةونشاطات الدعم واألجهزة االستشارية

الفصل الفصل األولاألول
مؤسسات التربية والتعليم العموميةمؤسسات التربية والتعليم العمومية

اJــاداJــادّة  81 : :  �ــنح الـــتــعــلــيم في مـــؤســســات الــتــربــيــة
والتعليم العمومية اآلتية :

qدرسة التحضيريةJا -
qدرسة االبتدائيةJا -

qتوسطةJا -
- الثانوية.

حتـــدد كـــيــفـــيــات تـــنــظـــيم تـــعــلـــيم الــكـــبــار عـن طــريق
التنظيم.

اJاداJادّة  75 : :  �كن أن يحضـر تعليم الـكبارq على غرار
مؤسسات التربيةq للمشاركة في :

qسابقات التي تنظمها الدولةJاالمتحانات وا -

- مـسابـقـات الـدخـول إلى اJدارسq اJـراكـز ومـعـاهد
التكوين العام أو اJهني.

الباب اخلامسالباب اخلامس
اJستخدموناJستخدمون

76 : : يـــتـــكـــون مــــســـتـــخــــدمـــو قـــطـــاع الــــتـــربـــيـــة اJــاداJــادّة  
الوطنية من الفئات اآلتية:

qمستخدمو التعليم -
qمستخدمو إدارة مؤسسات التعليم والتكوين -

qمستخدمو التربية -
qراقبةJمستخدمو التفتيش وا -
qصالح االقتصاديةJمستخدمو ا -

- مــــســـتــــخـــدمــــو عـــلـم الـــنــــفس والـــتــــوجـــيـه اJـــدرسي
qهنيJوا

qدرسيةJمستخدمو التغذية ا -
qمستخدمو السلك الطبي والشبه الطبي -

- مستخدمو األسالك اJشتركة.

حتدد شـروط الـتوظـيف وتـسيـيـر اJسـارات اJـهنـية
خملتلف فئات اJستخدمX طبقا ألحكام القانون األساسي

العام للوظيفة العمومية والقوانX األساسية اخلاصة.

اJاداJادّة  77 : :  يتـلقى مستـخدمو الـتعلـيم تكويـنا يهدف
إلى إكــــســـــابــــهـم اJــــعــــارف واJــــهـــــارات الالزمـــــة Jــــمــــارســــة

مهنتهم.

الـتكـوين األولي خملـتـلف أسالك التـعـليمq هـو تـكوين
من مــســتــوى جـــامــعيq ويــتم في مـــؤســســات مــتــخــصــصــة
تـابــعـة لــلــوزارة اJـكــلـفــة بـالــتـربــيـة الــوطـنــيـة أو لــلـوزارة
اJكـلـفـة بالـتـعـليم الـعـاليq بـحـسب األسالك التي يـنـتـمون

إليها واJستويات التي يراد تعيينهم فيها.

يــســتـفــيــد اJـدرســون الــذين  تـوظــيــفـهـم عن طـريق
مــسـابــقـة خــارجـيـة مـن تـكـويـن تـربـوي قــبل تـعــيـيــنـهم في
مـؤسـسـة مدرسـيـةq و�نح هـذا الـتـكوين الـبـيـداغوجي في
مـؤســسـات الـتـكــوين الـتـابـعــة لـلـوزارة اJـكــلـفـة بـالــتـربـيـة

الوطنية.
حتــدد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اJـادة عن طـريق

التنظيم.
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- اقـــتـــنـــاء الـــتــجـــهـــيـــزات الـــتـــعـــلــيـــمـــيـــة وتـــوزيـــعـــهــا
وصيانتها.

�ــكن إنـشــاء هــيـاكـل أخـرى �ــلـيــهــا تـطــور مــنـظــومـة
التربية عند احلاجة �رسوم.

اJــاداJــادّة ة 88 : :  حتــدد األحـــكــام اJــتــعـــلــقــة �ــهـــام وتــنــظــيم
وسير هذه الهياكل عن طريق التنظيم.

الفصل الثالثالفصل الثالث
البحث التربوي والوسائل التعليميةالبحث التربوي والوسائل التعليمية

اJــــاداJــــادّة  89 : :  يـــنــــدرج الــــبــــحث الــــتــــربــــوي في قــــطـــاع
الــتــربــيـة الــوطــنــيــةq ضـمـن الـســيــاســة الــوطـنــيــة لــلــبـحث

العلمي.

حتــدد كـيــفـيـات تــنـظــيم الـبــحث الــتـربـوي فـي قـطـاع
التربية الوطنية عن طريق التنظيم.

X90 : : يـهــدف الــبــحث الــتــربــوي إلى الــتــحــسـ اJـاداJـادّة  
اJــســتــمــر Jــردود اJــؤســســة الــتــربــويــة ونـوعــيــة الــتــعــلــيم
اJـــمــنـــوحq كـــمـــا يــســـمح بـــتـــجـــديــد احملـــتـــويـــات والــطـــرائق

والوسائل التعليمية.

وحـــتـى يـــســــتــــجـــيـب الـــبــــحـث الـــتــــربــــوي حلـــاجــــيـــات
اJــعــلــمـX وحتــســX مــردود الــنــظــام الــتــربــويq فال بــد من
إشـــراكـــهم فـــيه وإدراج عـــمــلـــيـــات الــتـــكـــوين في مـــحـــيــطه
وتـطويـر نشـاطاته في مـيادين الـتقـييم الـتربـوي وضمان

نشر نتائجه وتثمينها.

تــنــشــأ عــلـى اJــســتــوى اجلــهــوي والـــوالئي  مــلــحــقــات
Jؤسسات متخصصة في البحث التربوي.

حتـــدد شـــروط إنــشـــاء هـــذه اJــلـــحـــقــات وســـيـــرهــا عن
طريق التنظيم.

اJــاداJــادّة ة 91 : :  يـــفــتح مــجـــال تــألــيف الــكـــتب اJــدرســيــة
لـلكفاءات الـوطنيـةq غير أن تـوزيع أي كتاب مدرسي في
اJـــؤســســات اJــدرســيــةq يــخــضـع العــتــمــاد �ــنــحه الــوزيــر

اJكلف بالتربية الوطنية.

اJــــاداJــــادّة ة 92 : :  تــــســــهــــر الــــدولــــة عــــلـى تــــوفــــيــــر الــــكــــتب
اJـدرسـيـة اJــعـتـمـدة واتــخـاذ الـتــدابـيـر الـكــفـيـلـة بــتـسـهـيل

اقتنائها من طرف جميع التالميذ.

اJـاداJـادّة ة 93 : : يـخــضع اســتـعــمـال الــوسـائـل الـتــعـلــيـمــيـة
qـدرسيةJؤسـسات اJدرسيـة في اJكمـلة والـكتب شـبه اJا

Jصادقة الوزير اJكلف بالتربية الوطنية.

اJــــاداJــــادّة ة 94 : : حتــــدد شــــروط احلــــصــــول عــــلـى االعــــتــــمـــاد
واJـصـادقـة اJذكـوريـنq علـى التـوالـيq في اJـادتX 91 و93

أعالهq عن طريق التنظيم.

اJــــــــاداJــــــــادّة  82 : :  يــــــــخــــــــضـع إنــــــــشــــــــاء وإلــــــــغــــــــاء اJــــــــدارس
الـتــحــضــيـريــة واJــدارس االبـتــدائــيــة إلى ســلـطــة الــوزيـر

اJكلف بالتربية الوطنية.

تنشأ اJتوسطات وتلغى �وجب مرسوم.

تنشأ الثانويات وتلغى �وجب مرسوم.

83 : : حتــدد األحــكــام اJــتــعـلــقــة بــتــنــظــيـم وســيـر اJـاداJـادّة  
مــؤســـســات الـــتـــربــيـــة والـــتــعـــلـــيم الـــعــمـــومـــيــة عـن طــريق

التنظيم.

اJـاداJـادّة ة 84 : :  يــســيـر اJــدارس االبــتـدائــيــة طـاقم إداري
يتناسب مع عدد التالميذ.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJـاداJـادّة  85 : : تـفــتح أقــسـام لـلــتـعــلـيم اJــكـيـف بـاJـدارس
االبــتـــدائــيـــة لــلـــتــكـــفل بــالـــتالمـــيــذ الـــذين يــعـــانــون تـــأخــرا

مدرسيا أو صعوبات في التعليم.

يــحـــدد وزيــر الــتــربــيــة الــوطــنــيـــة كــيــفــيــة فــتح هــذه
األقسام.

86 : :  تـــنــــشـــأ أقــــســـام ومــــؤســـســــات عـــمــــومـــيـــة اJــاداJــادّة ة 
متخصـصة للـتعلـيم الثانوي تـتكفل بـاالحتيـاجات اخلاصة
لــلـتـالمـيــذ ذوي اJــواهب اJــتـمــيــزة الــذين يـحــصــلــون عـلى

نتائج تثبت تفوقهم.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

الفصل الفصل الثانيالثاني
هياكل الدعمهياكل الدعم

اJــاداJــادّة  87 : : يــتـــوفــر قـــطــاع الــتـــربــيــة الـــوطــنـــيــة عــلى
هياكل دعم تتكفل خصوصا باJهام اآلتية :

qمستواهم Xوحتس XستخدمJتكوين ا -
- مـحـو األمــيـة وتـعـلـيم الـكـبـار والـتـعـلـيم والـتـكـوين

qعن بعد
- الـبـحث الـتـربـوي والـتـوثـيق واألنـشـطـة اJـرتـبـطـة

qدرسية والوسائل التعليميةJبالكتب ا
- تــــــكـــــنــــــولـــــوجــــــيـــــات اإلعـالم واالتـــــصــــــال احلـــــديــــــثـــــة

qوتطبيقاتها
qسابقاتJالتقييم واالمتحانات وا -

- عــلم الـــنــفس اJـــدرسيq الـــتــوجـــيه واإلعالم اخلــاص
qهنJبالدراسات والتكوين وا

qالبحث في اجملال اللغوي -



19 محر محرّم  عام م  عام  1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1804

27 يناير  سنة  يناير  سنة 2008 م م

الفصل السادسالفصل السادس
األجهزة االستشاريةاألجهزة االستشارية

اJــاداJــادّة  102 : : يــنـــشــأ لــدى الــوزيـــر اJــكــلف بـــالــتــربــيــة
الوطنيةq مجلس وطني للتربية والتكوين.

يــشـكل اجملــلس الـوطــني لـلــتـربــيـة والــتـكـويـن اجلـهـاز
اJـنـاسب للـتـشاور والـتـنسـيقq ويضـم ¥ثـلي مـستـخدمي
مخـتلـف قطـاعات اJـنـظومـة الـوطنـية لـلـتعـلـيم والشـركاء

االجتماعيX وقطاعات النشاط الوطني اJعنية.

يـعـنى اجملـلس الـوطـني لـلـتـربـيـة والـتـكـويـن بـدراسة
ومـــنــاقــشـــة كل الــقـــضــايـــا اJــتــعـــلــقــة بـــأنــشـــطــة اJــنـــظــومــة
الـوطــنــيــة لــلـتــعــلــيم بــكل مــكــونـاتــهــاq الســيــمـا بــالــتــنــظـيم
والــتــســيــيــرq والــســيــر واJــردوديــة واالبــتــكــار والــتــجــديـد

التربويX والعالقات مع احمليط.

حتدد صالحـيات اجملـلس الوطـني للـتربـية والتـكوين
وتـــشــــكـــيـــلــــته وكــــيـــفـــيــــات تـــنـــظــــيـــمـه وســـيـــره عـن طـــريق

التنظيم.

103 : :  يــنــشــأ لــدى الــوزيــر اJــكــلف بــالــتــربــيـة اJـاداJـادّة  
الوطنيةq مرصد وطني للتربية والتكوين.

يـعـنى اJـرصـد الوطـني لـلـتـربـيـة والتـكـوين �ـعـايـنة
سـير اJـنظـومة الـوطنـية لـلتـعلـيم بكل مـكونـاتهاq وحتـليل
الـعـوامل احلاسـمة في وضـعـيات الـتعـلـيم والتـعـلم وتقـييم
qXتعلمJوا XدرسJوأداءات ا qنوعية اخلدمات التربوية
.Xوإبداء اقتراحات التخاذ تدابير التصحيح أو التحس

حتـدد تـشـكـيـلـة اJـرصـد الـوطـني لـلـتـربـيـة والـتـكـوين
وكيفيات تنظيمه وسيره  عن طريق التنظيم. 

104 : :  �ــكن إنــشــاء أجــهــزة اســتــشــاريــة أخـرى اJـاداJـادّة  
�ليها تطور اJنظومة التربوية الوطنية.

الباب السابعالباب السابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اJــــاداJــــادّة  105 : :  تــــلـــغـى جـــمــــيع األحــــكـــام اخملــــالــــفـــة لــــهـــذا
الـقــانـونq ال سـيــمـا أحــكـام األمـر رقم 76  -  35 اJـؤرخ في
16 ربــيع الــثـاني عـام 1396 اJـوافق 16 أبــريل سـنـة 1976

واJتعلق بتنظيم التربية والتكوينq اJعدّل واJتمّم.

اJـــــاداJـــــادّة  106 : : يـــــنـــــشـــــر  هـــــذا الــــقـــــانـــــون فـي اجلـــــريــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 15 مــحــرّم عــام 1429 اJــوافق 23
يناير سنة 2008. 

عبد عبد العزيز بوتفليقةالعزيز بوتفليقة

اJاداJادّة ة 95 : :  يحدد الـوزير اJـكلف بـالتـربيـة الوطـنية
اJدونـات اخلاصة بالـكتب اJدرسـية والوسائل الـتعلـيمية

والتجهيزات التقنية - التربوية.

الفصل الفصل الرابع الرابع 
النشاط االجتماعيالنشاط االجتماعي

96 : :  تــسـعـى الـدولــةq قــصــد احلــد من الــفـوارق اJـاداJـادّة  
االجــتــمــاعــيـــة واالقــتــصــاديــة وتــوفــيــر ظــروف الــتــمــدرس
ومــواصــلـــة الــدراســةq إلى احلث عــلـى الــتــضــامن اJــدرسي
والـــتــــضـــامن الــــوطـــنيq وتــــعـــمل عــــلى تــــطـــويـــر الــــنـــشـــاط
االجــــتـــــمــــاعـي داخل اJـــــؤســـــســــات اJـــــدرســــيـــــةq �ــــشـــــاركــــة

اجلماعات احمللية والقطاعات اJعنية.

اJــاداJــادّة ة 97 : : يـــضــمن الـــنــشــاط االجـــتــمـــاعي لــلـــتالمــيــذ
مـــجــمــوع اإلعــانــات اJــتــعــددة واJـــرتــبــطــة عــلى اخلــصــوص
بـاقتـنـاء الوسـائل الـتـعلـيـميـة واألدوات اJـدرسيـة والـنقل
والـــتــغــذيــة والــصــحــة اJــدرســيــة والــنــشــاطــات الــثــقــافــيــة

والرياضية والترفيهية.

اJـاداJـادّة ة 98 : :  حتـدد كـيـفـيات تـطـبـيق األحـكام اJـرتـبـطة
بالنشاط االجتماعي عن طريق التنظيم.

الفصل الفصل اخلامساخلامس
اخلريطة اJدرسيةاخلريطة اJدرسية

99 : :  تــهــدف اخلــريــطــة اJـــدرســيــة إلى تــنــظــيم اJـاداJـادّة ة 
مــــواقع  إنـــشـــاء مــــخـــتـــلـف أنـــواع اJـــؤســـســــات اJـــدرســـيـــة
الــعـــمــومــيـــة والــهـــيــاكل اJـــرافــقـــةq لــضـــمــان أحــسـن خــدمــة

للشريحة اJعنية بالتمدرس.

اJاداJادّة ة 100 : :  إعداد اخلريطة اJدرسية مهمة مشتركة
بـX الـقـطـاعـات وتـنــدرج ضـمن الـسـيـاسـة الــعـامـة لـلـسـكن

والتهيئة العمرانية.

ويرتكز إعداد اخلريطة اJدرسية على :

- اســتـــشــارة دوريـــة بـــX مــصـــالح الــوزارة اJـــكــلـــفــة
بـــالـــتــربـــيــــة الـــوطــنـــــيـــة واإلدارات اJــعـــنـــيــة واجلـــمـــاعــات

qاحمللية

- جــمع ومــعــاجلــة الــبــيــانــات الــواردة من الــبــلــديــات
والواليات ومديريات التربية بالواليات.

اJـاداJـادّة  101 : : حتـدد كـيـفـيـات إعـداد اخلـريـطـة اJـدرسـية
وتنفيذها ومراقبتها عن طريق التنظيم.


