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1ملخص الجزائر التقرير القطري حول الأطفال خارج المدرسة

ي الجزائر.
ي عام 1962، أصبح تعليم وتدريب الشباب من الأولويات المهمة والدائمة �ف

 منذ حصول الجزائر عىل الستقالل �ف
ي العالم. ولهذا السبب فقد شهد قطاع 

ة من مواردها لقطاع التعليم – إحدى أعىل النسب �ف وقد خصصت البالد دائماً نسبة كب�ي
ي المدرسة حاليا )٪28 من السكان( ويتم إنفاق أك�ث من 

ف جزائري �ف التعليم تطوراً ملحوظاً. حيث يلتحق مايزيد عن 10 مالي�ي
ي البالد حالياً احتياجاتها للمدراء  انية الدولة، أي ما يُعادل ٪7.5 من إجمالي الناتج المحىلي عىل التعليم والتدريب. وتُل�ب ف خمس م�ي

ي أعقاب الستقالل قد سارعت عملية التغ�ي خالل الثالثون سنة الماضية. 
ي بدأت �ف

ي جميع المجالت. إن الضطرابات ال�ت
�ف

نفاق عىل  فمنذ عام 1984 وح�ت عام 2013 تضاعف عدد الطالب من 1.5 مليون ال 10.1 مليون طالب، كما وارتفعت قيمة الإ
ي 

ي البالد خالل العقد الما�ف
ف الرئيسي �ف ك�ي التعليم من 20 مليار دينار جزائري )DA( إل 1.260 مليار دينار جزائري. لقد كان ال�ت

ورة  ي عام 2003، دفع قانون عام جديد يعمل عىل تنظيم وإدارة التعليم ال �ف
ف جودة التعليم. و�ف هو العمل عىل تحس�ي

إجراء إصالح لنظام التعليم، وقد شمل هذا الإصالح إعادة تنظيم الهياكل التعليمية، وإعادة صياغة طرق التدريس وتنقيح 
ي محاولة للتعامل مع الفوارق 

ف وذلك بهدف ضمان جودة التعلم. وعالوة عىل ذلك، و�ف امج المدرسية ضمن إطار عمل مع�ي ال�ب
ي كانت موجودة مسبقاً، تم تفعيل عدد من تداب�ي الدعم الجتماعي من أجل جعل نظام التعليم أك�ث عدالًة، 

التعليمية ال�ت
بالإضافة ال زيادة فرص تحقيق تكافؤ الفرص لتلك المجموعات السكانية من أك�ث المناطق حرماناً.

، يسلط  ي مجال التعليم والتعليم الأساسي
إن هذا التقدم الذي ل يمكن إنكاره والذي تم إحرازه من حيث التوسع الهائل �ف

لزامي إبتداًء من سن 6 إل 16  ف إل مراحل التعليم الإ ي ضمان وصول جميع الأطفال الجزائري�ي
الضوء عىل أهمية تدخل الدولة �ف

ي التقليل من نسبة الأمية 
ي قد ساهمت وإل حد كب�ي �ف

ي قطاع التعليم الوط�ف
ي تم توظيفها �ف

ية ال�ت سنة. إن الموارد المالية والب�ث
ي عام 2008. وقد أحرز 

ي عام 1966 إل نسبة ٪22 �ف
ف السكان الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات من نسبة تزيد عن ٪75 �ف ب�ي

لزامي تقدما ملحوظا خالل السنوات القليلة الماضية.  ي بلوغ المبدأ الدستوري المتعلق بالتعليم الأساسي الإ
الهدف المتمثل �ف

ي 2006 ال نسبة 92.9٪ 
ف 6 ال 16 سنة من نسبة ٪88.3 �ف اوح أعمارهم ب�ي ي لالأطفال الذين ت�ت

حيث ارتفع معدل اللتحاق الصا�ف
ي عام 

ف 6 ال 16 سنة �ف اوح أعمارهم ب�ي ف الأولد والفتيات. يُقدر عدد الأطفال الذين ت�ت ي عام 2013 مع وجود مساواة كاملة ب�ي
�ف

اوح  ، يكون عدد الأطفال خارج المدارس الذين ت�ت 2013 بـ 6.95 مليون طفل )منهم 3.55 مليون ولد و 3.4 مليون فتاة(. وبالتالي
ي عام 2006،

ي ذلك 252,000 من الأولد و 242,000 من الفتيات. أما �ف
ف 6 ال 16 سنة هو 494,000 طفل بما �ف  أعمارهم ب�ي

ف 6 ال 16 سنة بـ 7.6 مليون طفل )3.88 مليون ولد و 3.72 مليون فتاة(. اوح أعمارهم ب�ي  فقد قّدر عدد الأطفال الذين ت�ت
ي ذلك 443,000 من 

ف 6 ال 16 سنة هو 890,000 طفل بما �ف اوح أعمارهم ب�ي وبالتالي يكون عدد الأطفال خارج المدرسة الذين ت�ت
ف 6 ال 16 سنة   اوح أعمارهم ب�ي الأولد و 447,000 من الفتيات. وعىل هذا النحو، يكون عدد الأطفال خارج المدرسة الذين ت�ت

ف عامي 2006 و 2013.  قد إنخفض ال ما يقارب النصف ب�ي

ي أعداد الدورات التعليمية 
ف نظام التعليم الجزائري بإرتفاع معدلت اللتحاق بالمدارس وبالنمو ال�يع �ف ولذلك، يتم�ي

ي 
ة أطول. ولكن، هذا ل يمنع أن يبقى بعض الأولد والفتيات الذين هم �ف ي المدرسة لف�ت

المختلفة، مما أدى إل بقاء الطالب �ف
، وخاصة  ي الصف الدراسي

ي المدرسة  بسبب استمرار رسوبهم �ف
سن المدرسة خارج المدرسة، أو أن يت�ب الأطفال الموجودين �ف

بية والتعليم ومنظمة اليونيسيف قلقون بشأن مسألة الأطفال  عدادي. ونتيجة لذلك، فإن كل من وزارة ال�ت ي مرحلة التعليم الإ
�ف

موا، وكجزء من المبادرة العالمية لالأطفال خارج  ف خارج المدرسة وبشأن توجه الأطفال ال الت�ب من المدرسة. وبالتالي فقد أل�ت
ف لخطر  ف إمكانية تحديد الأطفال خارج المدرسة والأطفال المعرض�ي المدرسة )OOSCI(، بتنفيذ هذه الدراسة بهدف تحس�ي

الت�ب منها، بالإضافة ال تحليل القيود والسياسات ذات الصلة من أجل تقديم بعض التوصيات.
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وتتكون هذه الدراسة من ثالثة أجزاء. الجزء الأول كمّي وينطوي عىل تحليل مصادر مختلفة للبيانات الموثوق بها عن طريق 
 .)OOSCI( احه من قبل المبادرة العالمية لالأطفال خارج المدرسة ي لالأبعاد الخمسة لالستبعاد الذي تم إق�ت

إجراء تحليل إحصا�أ
ي مرحلة التعليم الأساسي ومرحلة التعليم 

وستعمل هذه النتائج عىل تقديم أعداد ونسب وخصائص الأطفال خارج المدرسة �ف
ي من الدراسة فهو نوعّي ويركز عىل 

ف لخطر الت�ب من المدرسة. أما الجزء الثا�ف ضافة ال الأطفال المعرض�ي ، بالإ ي
بتدا�أ قبل الإ

ي الجزائر. كما وسيتم إجراء 
تحديد الختناقات والعوامل الأساسية لعدم اللتحاق بالمدارس والت�ب المبكر من المدرسة �ف

ح  ا، ستق�ت ي التصدي لهذه المشاكل. وأخ�ي
ي نفذتها الحكومة الجزائرية من أجل المساعدة �ف

اتيجيات ال�ت مراجعة للتداب�ي والس�ت
ف جودة التعليم وبقاء  ي تم تحديدها بهدف تحس�ي

بوية لمعالجة المشاكل ال�ت الدراسة بعض التوصيات السياسية والهيكلية وال�ت
ي سن المدرسة داخل المدرسة.

الأطفال الذين هم �ف

وقد إعتمدت المبادرة العالمية لالأطفال خارج المدرسة )OOSCI( نموذجاً من خمس أبعاد تحليلية بهدف تحديد الفئات 
المختلفة من الأطفال خارج المدرسة:

. ي أو الأساسي
ي مدارس التعليم قبل البتدا�أ

ي الذين ليسوا �ف
ي سن التعليم قبل البتدا�أ

الأطفال �ف البعد 1:   l

ي المدارس البتدائية أو العدادية.
ي الذين ليسوا �ف

ي سن التعليم البتدا�أ
الأطفال �ف البعد 2:   l

ي المدارس البتدائية أو الثانوية.
عدادي الذين ليسوا �ف ي سن التعليم الإ

الأطفال �ف البعد 3:   l

ي المدارس البتدائية ولكنهم عرضة لخطر الت�ب من المدرسة. 
الأطفال الذين هم �ف البعد 4:   l

عدادية لكنهم عرضة لخطر الت�ب من المدرسة. ي المرحلة الإ
الأطفال الذين هم �ف البعد 5:   l

دارية والبيانات المأخوذة من المسوحات الأرسية لتعطي نتائج متماثلة فيما يتعلق بالأبعاد  وقد تم تحليل كل من البيانات الإ
ستبعاد. الثالثة الأول. يقدم الجدول التالي ملخصاً عاماً عن الأبعاد الخمسة لالإ

ف لخطر الت�ب من المدرسة ستبعاد: الأطفال خارج المدرسة والأطفال المعرض�ي ملخص الأبعاد الخمسة لالإ

جمالي الإ الأولد الفتيات  
 ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد

الأطفال خارج المدرسة     

33.4 261,916 33.6 134,610 33.2 127,306 ) ي
بتدا�أ ي سن 5 سنوات )التعليم قبل الإ

الأطفال �ف البعد الأول: 

3.0 101,304 2.4 40,846 3.7 60,458  ) ي
بتدا�أ ف 6 ال 10 سنوات )الإ اوح أعمارهم ب�ي الأطفال الذين ت�ت  : ي

البعد الثا�ف

6.5 151,879 5.5 65,254 7.6 86,625 عدادي( 11 ال 14 سنة )الإ ف اوح أعمارهم ب�ي الأطفال الذين ت�ت البعد الثالث: 

7.9 515,100 7.3 240,710 8.6 274,390 إجمالي عدد الأطفال خارج المدرسة 

ن لخطر الترسب من المدرسة الأطفال المعرض�ي

2.6 94,271 3.6 67,243 1.6 27,028 بتدائية  ي المدارس الإ
الأطفال �ف البعد الرابع: 

15.3 408,172 21.3 297,350 8.8 110,822 عدادية  ي المدارس الإ
الأطفال �ف البعد الخامس: 

8.0 502,443 11.1 364,593 4.6 137,850 ن لخطر الترسب من المدرسة  إجمالي عدد الأطفال المعرض�ي

دارية هي ٪7.9 وذلك  ستبعاد من البيانات الإ إن نسبة الأطفال خارج المدرسة الناتجة من حساب الأبعاد الثالث الأول لالإ
ف 5 ال 14 سنة، أو ما يعادل 515,000 طفل. يضم البعد الأول أعىل نسبة )33.4٪(،  اوح أعمارهم ب�ي بالنسبة لالأطفال الذين ت�ت

ف 6 ال 10 سنوات، أو حوالي 100,000 طفل. اوح أعمارهم ب�ي ي يضم نسبة ٪3 من الأطفال الذين ت�ت
ف أن البعد الثا�ف ي ح�ي

 �ف
ف 11 ال 14 سنة. اوح أعمارهم ب�ي  أما البعد الثالث فيضم نحو 152,000طفل أو ما يعادل نسبة ٪6.5 من الأطفال الذين ت�ت

ي والثالث عىل الفتيات أك�ث منه عىل الأولد.
يؤثر البعدان الثا�ف

ي 
ف لخطر الت�ب من المدارس البتدائية، فإنه يؤثر عىل ٪2.6 من الأطفال �ف أما البعد الرابع، والذي يتناول الأطفال المعرض�ي

 المرحلة البتدائية. ويكون العدد أعىل بالنسبة لالأولد )٪3.6( بالمقارنة مع الفتيات )٪1.6(. يمثل البعد الخامس خطراً أك�ب
عدادية. ويكون العدد أعىل بكث�ي بالنسبة لالأولد )٪21.3( بالمقارنة مع ي المرحلة الإ

 ويؤثر عىل نسبة ٪15.3 من الأطفال �ف
الفتيات )8.8٪(.



3ملخص الجزائر التقرير القطري حول الأطفال خارج المدرسة

ستبعاد منذ عام 2006 أن أعداد الأطفال خارج المدرسة قد  ي الأبعاد الخمسة لالإ
ويظهر تحليل مدى التطور الحاصل �ف

ي عدد 
ي البعد الأول الذي شهد زيادة غ�ي مسبوقة �ف

ي كل بعد من الأبعاد. وكان هذا النخفاض ملحوظاً ل سيما �ف
انخفضت �ف

. كما وشهد  ي
ي أعقاب إصالح مرحلة التعليم قبل البتدا�أ

ي سن 5 سنوات، وذلك �ف
ف بالمدرسة الذين هم �ف الأطفال الملتحق�ي

ي 
ف عامي 2006 و 2013. وبالمثل، أظهر البعد الرابع تراجعاً �ف البعد الثلث أيضا انخفاضا ملحوظا ال ما يقارب 4 نقاط مئوية ب�ي

ي التناقص، 
عدد الأطفال خارج المدرسة ال ما يقارب النصف. وأما فيما يتعلق بالبعد الخامس، عىل الرغم من أن التجاه آخذ �ف

هن عىل أهمية الجهود المبذولة للحد من خطر الت�ب من المدارس،  إلّ إن أعداد الأطفال خارج المدرسة ل تزال مرتفعة وت�ب
عدادية. ي المرحلة الإ

ف الأولد �ف وخاصة ب�ي

ف 6 إل 16  اوح أعمارهم ب�ي لزامي لالأطفال الذين ت�ت أما من ناحية التقدم الذي تم إحرازه لتحقيق هدف اللتحاق الشامل والإ
ة حيث  ف ال الأرس الفق�ي سنة، فإنه يختلف تبعاً للمناطق المختلفة من البالد. لقد إنحرصت مناطق الهضبة والأطفال المنتم�ي

لتحاق  ي معدل الإ
. ونتيجة لذلك، وبالإضافة إل التقدم الكمي الذي تم قياسه )ارتفع صا�ف تكون الأم غ�ي متعلمة إل حد كب�ي

ي عام 2013، أي بتحسن
ي 2006 ال نسبة ٪92.9 �ف

ف 6 ال 16 سنة من نسبة ٪88.3 �ف اوح أعمارهم ب�ي  لالأطفال الذين ت�ت
ف 6 ال 16 سنة أيضا أقل  اوح أعمارهم ب�ي ة سبع سنوات(، وأصبح التحاق الأطفال الذين ت�ت قدره 4.6 نقطة مئوية خالل ف�ت

ا وأك�ث إنصافا. ف تمي�ي

ستبعاد، أي ما  ف 5 ال 14 سنة قد تأثروا بالأبعاد المختلفة لالإ اوح أعمارهم ب�ي وتظهر الدراسة أن حوالي مليون طفل جزائري ت�ت
يعادل حوالي ٪15 من الأطفال ضمن هذه الفئة العمرية. إن نصف عدد هؤلء الأطفال هم خارج المدرسة حاليا، أما النصف 

عدادية. وبالرغم من ي المدرسة ولكنهم عرضة لخطر الت�ب دون اكمال المرحلة البتدائية أو المرحلة الإ
 الآخر منهم فهم �ف

ي هو الأك�ث شمولية والأقل محدودية، إلّ إن مشكلة عدم اللتحاق بالمدرسة تظهر عند بداية 
أنه قد ثبت أن التعليم البتدا�أ

ي يطرح سؤال إمكانية وصول الأطفال ال تلك
بتدا�أ  ونهاية هذه المرحلة. ومبدئياً، فيما يتعلق بمرحلة التعليم قبل الإ

،) ي
ي سن 5 سنوات من الوصول إل مرحلة التعليم قبل البتدا�أ

 المرحلة من التعليم )ليتمكن ثلث عدد الأطفال الذين هم �ف
ي المرحلة  

ف �ف ف كل خمسة من هؤلء الأطفال الملتحق�ي ي نهاية المرحلة يظهر خطر الت�ب من المدرسة )إن واحد من ب�ي
و�ف

ة من المرحلة(. ولذلك السبب إتسمت خصائص  عدادية عرضة لخطر الت�ب من المدرسة قبل الوصول ال السنة الأخ�ي الإ
: أ( البعد الأول والذي  ف ذات عالقة بالبعدان الأول والأخ�ي ف مهمت�ي ي عام 2013 بصفت�ي

ي الجزائر �ف
الأبعاد الخمسة لالستبعاد �ف

ي سن 5 سنوات الذين ل يستفيدون من التعليم، ب( البعد الخامس 
اوح الذين هم �ف يؤثر عىل ثلث عدد الأطفال الذين ت�ت

عدادية. ي المرحلة الإ
ف �ف والذي يمثل خطر الت�ب من المدرسة لخمس عدد الأطفال الملتحق�ي

عداد الضعيف لالأطفال لكي يلتحقوا  ي والإ
وقد أبرزت هذه الدراسة عدم وجود سياسة خاصة بمرحلة التعليم قبل البتدا�أ

ي سن 5 سنوات فقط، 
ي إحتياجات لالأطفال �ف اً عىل نطاق واسع ويل�ب ي ليس منت�ث

: التعليم ما قبل البتدا�أ ي
بالتعليم البتدا�أ

ه من قبل عدد قليل من المنظمات  ي سن 3 و 4 سنوات يتم توف�ي
ي الذي يستهدف الأطفال �ف

بتدا�أ ف إن التعليم قبل الإ ي ح�ي
�ف

، تبقى المشكلة الرئيسية لنظام  ي
بتدا�أ ي تطوير مرحلة التعليم قبل الإ

الخاصة فقط. وبالإضافة إل عدم إحراز أي تقدم �ف
عدادية،  ي المرحلة الإ

ي صفوفهم الدراسية، وخاصة �ف
التعليم الجزائري وهي العدد الكب�ي من الطالب الذين يكررون / يرسبون �ف

 ويؤدي هذا ال ت�ب الأطفال من المدرسة، ويزيد من الهدر المدرسي حيث يتم إنفاق موارد المدرسة عىل الطالب الذين
ل يكملون دراستهم.

ة من الأطفال خارج المدرسة. حيث ل يستجيب نظام التعليم لحتياجات  يشكل الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة نسبة كب�ي
ي الفصول 

ي العدد وإن محاولت إدماجهم �ف
الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة. إن المراكز المتخصصة لهؤلء الأطفال قليلة �ف

ي 
ي ال�ت

العادية ل تزال غ�ي كافية إطالقاً. يحتاج التعليم الشامل إل التطوير والتطبيق. لقد طالبت مجموعات المجتمع المد�ف
دراج التعليمي وأن يتم تنفيذها من قبل جميع القطاعات ذات  تنوب عن الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة برسم خطة لالإ

الصلة. ويجب ان تستخدم الخطة أسلوب منهجي لتوف�ي إحتياجات الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة من خالل تطوير البنية 
بية والتعليم لكي تعمل عىل توف�ي التعليم الالئق لهؤلء الأطفال. انية لوزارة ال�ت ف التحتية الالزمة ومن خالل تخصيص م�ي

إن الستثمارات والنجاحات الكمية، وإصالح نظام التعليم لعام 2003، وقانون إطار العمل لعام 2008 بالإضافة ال مجموعة 
، وعملت عىل زيادة  ف ي تطوير النظام التعليمي الجزائري خالل العقدين الماضي�ي

من التداب�ي المحددة كلها قد لعبت دورا �ف
ف لخطر  معدلت اللتحاق بالمدارس وعىل جميع المستويات التعليمية. ومع ذلك، ل يزال هناك عدٌد من الأطفال المعرض�ي

ة من الهدر المدرسي والت�ب. الت�ب من المدرسة ووجود كمية كب�ي
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ي والصعيد القتصادي-الجتماعي، وان فهم 
ات الهامة عىل الصعيد الديموغرا�ف لقد شهد المجتمع الجزائري مثل هذه التغي�ي

ي الجزائر هي عملية معقدة. لقد تم تحديد العديد من الختناقات وعىل مستويات مختلفة:
الحواجز المرتبطة بالتعليم �ف

ي المرافق، وظروف العمل الصعبة 
عىل مستوى تقديم الخدمات: تغطية غ�ي متساوية للبنية التحتية، ووجود مشاكل �ف  l

. ي
بتدا�أ )عدم وجود الصفوف الدراسية، والصفوف المزدحمة(، وعدم توفر التعليم قبل الإ

دارة أك�ث كفاءة إذا كانت مدعومة من قبل نظام معلومات حديث وموثوق به.   : ستكون الإ داري والمالي عىل المستوى الإ  l

انية المركزية وتوزيع الموارد الفهم وبشكل أفضل لالحتياجات المطلوبة. ف تتطلب الم�ي

ي ترجع جزئيا إل نظام 
ي الأداء الداخىلي وال�ت

ي نظام المدرسة من وجود مشكلة �ف
: يعا�ف عىل مستوى جودة التعليم الأساسي  l

ي القائم عىل أساس المعاي�ي )نظام وضع الدرجات الذي يحدد مدى أداء الطالب الذي خضع 
وضع الدرجات النتقا�أ

ة  ي يعرفها الطالب( والذي يؤدي ال ت�ب أعدادا كب�ي
لالختبار بالمقارنة مع أقرانه وليس عىل أساس مقدار المعلومات ال�ت

ي تركز عىل المحتوى بدل من التحصيل 
من الأطفال من المدرسة، وأيضا بسبب ممارسات التدريس الغ�ي متباينة وال�ت

ف وأولياء الأمور والطالب. اك الجهات المعنية مثل: مدراء المدارس والمعلم�ي العلمي للطالب، بالإضافة ال عدم إرسث

ف الجتماعية والقتصادية مثل ثراء  ابطة حيث تكون عوامل التميي�ي وقد أبرز تحليل متعدد الأبعاد مدى تعقيد العنا� الم�ت
ي من الزمان وجود انخفاض 

ف تحليل مدى التقدم الحاصل خالل العقد الما�ف
ّ الأرسة والمستوى التعليمي لالأم هي الغالبة. وب�ي

ي نظام التعليم الجزائري.
ي المساواة �ف

قليمية والجتماعية. وهذا يدل عىل وجود تحسن ل يمكن إنكاره �ف ي مستوى التباينات الإ
�ف

ي عملت هذه 
بوية والجتماعية منذ عام 2012، وال�ت بية والتعليم للعديد من التداب�ي التنظيمية وال�ت  لقد خططت وزارة ال�ت

ي ل تزال بحاجة إل تطوير وتوسيع:
الدراسة عىل التحقق منها، وال�ت

ف القطاعات؛ وتنفيذ  ك ب�ي عىل مستوى الحوكمة: وضع نظام معلومات ونظام حديث وموثوق به لجمع الإحصائيات ومش�ت  l

ات لتحديد عنا� الخلل التعليمي، وتحديد موقع تلك العنا� والقيام بتحليل الحتياجات.  إطار عمل ذي صلة بالمؤرسث
ف  ف التعاون ب�ي قليمية؛ وتحس�ي ف الوزارات ذات الصلة؛ وإعطاء تفويض أك�ث للهياكل الإ بالإضافة ال تعزيز التعاون ب�ي

ي مجال التعليم.
ي مختلف القطاعات المعنية �ف

الوزارات وإداراتها وقادتها �ف

اك  عىل مستوى توف�ي خدمات التعليم: وضع سياسة الطفولة المبكرة عىل المستوى الكمي والنوعي من خالل إرسث  l

ي إمكانية الوصول ال التعليم ول سيما بالنسبة لالأطفال 
ف المساواة �ف ؛ وتحس�ي ي

المجتمعات المحلية والمجتمع المد�ف
ي المدارس لالأطفال خارج نظام التعليم عن طريق ت�يع 

ف ال الفئات الضعيفة وتقديم خيار إعادة القبول �ف المنتم�ي
. ي

التدريس والتدريب الذي تقدمه مدارس “الفرصة الثانية” أو التدريب المه�ف

قليمية؛  وط التعليم لتجنب الفروقات الإ ي توزيع رسث
ي الوصول ال التعليم: ضمان المساواة �ف

عىل مستوى المساواة �ف  l

ي مناطق معينة وإدماج الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة وذلك عن طريق 
ف الفتيات والأولد �ف وضمان حصول المساواة ب�ي
إستخدام خطة شاملة لطرق التدريس الشامل.

ف  ف ولمدراء المدارس والمفتش�ي ي للمعلم�ي
عىل مستوى جودة التعليم: مواجهة الهدر المدرسي من خالل إضفاء الطابع المه�ف  l

ي الطموح والمناسب. ويجب أن يعمل هذا التدريب 
ي المدارس وذلك عن طريق التدريب المه�ف

ف �ف والمرشدين الإجتماعي�ي
ف الطالب  ف ب�ي ي تركز عىل إنجازات التعلم والتمي�ي

عىل تطوير ممارسات الكفاءة القائمة عىل طرق التدريس الفعالة ال�ت
 . والتقوية. كما يجب أصالح نظام وضع الدرجات وممارسات التقييم بشكل كامل، بالإضافة ال استخدام التقييم المرحىلي

. ف ف كل من البنية التحتية والمرافق العامة وظروف عمل المعلم�ي وبالإضافة إل ذلك، يجب العمل عىل تحس�ي

ي نتجت من تحليل الوضع والختناقات والحواجز:
يقدم هذا التقرير مجموعة من التوصيات ال�ت

اتيجية متوسطة الأجل تركز عىل  ي والبدء باس�ت
: إجراء تقييم لمرحلة التعليم قبل البتدا�أ ي

بتدا�أ مرحلة التعليم قبل الإ  l

ف  ف القطاع�ي اكة ب�ي ي ع�ب رسث
ي أوسع إنتشاراً. ب( تطوير التعليم قبل البتدا�أ

ف محددين: أ( جعل التعليم قبل البتدا�أ جانب�ي
العام والخاص.

ي المدرسة القائم عىل نظام التقييم المعياري. 
أنظمة التقييم والإصالح: تغي�ي النقاط المرجعية فيما يتعلق بالرسوب �ف  l

ي يواجهها الطالب 
ويمكن أن يحدث هذا عن طريق: أ( تنفيذ أدوات التشخيص المناسبة، والتعامل مع الصعوبات ال�ت

ف عىل التدريب الالزم ليتمكنوا من تقييم الطالب  وتقييم التقدم الذي تمكنوا من إحرازه. ب( التأكد من حصول المعلم�ي
ف لخطر الت�ب وتقديم الرصد الشخصي لهم  ندماج؛ ج( تحديد الطالب المعرض�ي ومن تطبيق طرق التدريس والنجاح والإ

وها  ي لم يحرصف
ي ذلك جلسات تعويض الدروس ال�ت

بوية والجتماعية ضمن إطار من الرعاية، بما �ف عىل كل المستويات ال�ت
ي 

والعمل الجتماعي لصالح الفئات الأك�ث حرمانا. ومبدئياً، وحسب الأولوية، يمكن لهذا النظام أن يستهدف الأولد �ف
عدادي. مستوى التعليم الإ
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ام الواضح من  ف ل�ت ي ستعمل عىل ترجمة الإ
حتياجات الخاصة: وضع وتنفيذ خطة إدراج مدرسية شاملة وال�ت الأطفال ذوي الإ  l

ي التعليم والرعاية المدرسية لالأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة، وذلك عن طريق 
قبل سياسة الدولة المتعلقة بالشمولية �ف

. ي
ي كل من القطاع العام والمجتمع المد�ف

اك جهات معنية مختلفة �ف استخدام أسلوب منهجي يدعوا ال إرسث

دماج: ل يزال التجاه ال الت�ب من المدرسة أمر يبعث عىل القلق. وإن العمل عىل الأسباب  عادة الإ الفرصة الثانية لإ  l

ي أجراها 
المؤدية إليه هو النهج الأك�ث فعالية لتقليل نسبة الت�ب أو القضاء عليه. ولكن، وبالرغم من التحسينات ال�ت

ف 6 إل 16 سنة خارج المدرسة  اوح أعمارهم ب�ي النظام التعليمي الجزائري، ل يزال هناك ما يقارب نصف مليون طفل ت�ت
ف . إن تقديم  وعدد ل يستهان به من- أولئك الذين يرغبون بالمغادرة، والذين غالبا ما يشار إليهم ولمدى الحياة بالمت�ب�ي

ي المناهج الدراسية العادية، أو 
فرصة ثانية لهؤلء الأطفال ليعودوا ال المدرسة قد يؤدي إل إندماجهم وبشكل كامل �ف

. وقبل إطالق مثل هذه العملية الواسعة النطاق، وسيكون من الأفضل  ي
تقديم فرصة لهم بالوصول ال التدريب المه�ف

ها وفعاليتها عن طريق مرحلة تطبيق تجريبية. القيام بتوضيح مجموعة من معاي�ي النجاح وتقييم تأث�ي
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