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و فقنا في إنجاز هذا العمل المتواضع لك الحمد و الشكر يا ذا  عزوجل الذياهللا  نحمد 

.الجالل و اإلكرام 

الوالدين الفاضلين الذين ضحيا  االعتراف بالجميل أتقدم بالشكر الجزيل إلىومن باب 

.وسهر على تربية وتعليمي 

إلى األستاذ المشرف أوقاشى مصطفي  واالمتنانكما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير 

بنصائحه وتوجيهاته القيمة  الذي تفضل باإلشراف على هذه المذكرة ، والذي لم يبخل عليا

التي ساعدتني في إنجاز هذا البحث، وأسأل المولى أن يجازيه حير الجزاء و يوفقه في أداء 

.مهامه

في إنجاز هذا العمل كما أتوجه بالشكر إلى كل من شجعني من قريب أو من بعيد 

.المتواضع 
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:مقدمة

لها  المكونةإن أساس تقدم الشعوب وازدهارها مرتبط بمدى ترابط وتماسك مختلف الشرائح

مجتمع ،فهو الذي یرسم األهداف الّدافعة في أي ةولعل أهم عنصر هو اإلنسان باعتباره القو 

السیاسات لتحقیق التّنمیة ،لكن قد تتعرض أحد قدراته الجسمیة أو العقلیة لبعض من العجز و 

لیصبح من ذوي االحتیاجات مسببات قد تكون وراثیة أو مكتسبة  و ذلك راجع إلى عّدة عواملو 

.الخاصة

حیث كانت في العصور القدیمة تشكل أمرا غیر مراحلعبر لهذه الفئة وقد تطورت النظرة 

شؤم وداللة على غضب نذیریعتقدون أن میالد طفل معوق هو البابلیونمرغوب فیه ،إذ كان 

كانوا ینبذون ویعزلون عن باقي أفراد  إذالیوناني ضل عند المجتمع فولم تكن حالهم أ.  ةاآلله

1.المجتمع حتى كانوا یقتلون حفاظا على الّنقاء البشري

بظهور الّدیانات الّسماویة تغیرت الّنظرة إلیهم ،خاصة دیننا اإلسالمي حیث أقر  هغیر أن

الخاصة وأقر مبدأ المساواة بین جمیع المواطنین االحتیاجاتحقوقا لألشخاص الضعفاء وذوي 

2.دون تمییز

م تباإلنسان وبحقوقه خاصة هذه الفئة حیث االهتماملنصل إلى العصر الحدیث أین بدأ 

 اوحمایته هافي البحث عن وسائل لرعایتوالبدءتخلیصها من الّظلم والتهمیش الذي كانت تعانیه 

  .المدول العفي مختلفاجتماعیا اومحاولة إدماجه

ود زاهرة ،الحمایة القانونیة للمعوقین ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه ، فرع الّدولة سعی-1

.1، ص 2014، سنة  1المؤسسات العمومیة ، كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر و 

، جامعة االجتماعیةالخاصة ، مجلة كلیة األدب و العلوم اإلنسانیة و االحتیاجاتواب عمار نظرة اإلسالم لذوي ر - 2

.3، ص 2008جانفي ،جوان 3و2،بسكرة أ العدادان خضرمحمد 
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فكانت بذلك نقطة ،1948المتحدةكما جاء إعالن حقوق اإلنسان الّصادر عن األمم 

بوضع برنامج وصتأ وقد اقتصادیةإلى  اجتماعیةلهذه الفئة من نظرة المجتمعاتتحول نظرة 

.ردون إمكانیة الحیاةیستتأهیلهم مما جعلهم 

صة من المیادین المهمة التي الخااالحتیاجاتوعلى هذا األساس أصبح میدان ذوي 

لم بما فیها الدول العربیة و اواجهت العدید من الّتحدیات و العراقیل في مختلف دول الع

فبعدما استعادت سیادتها الكاملة على الفئة یرا بهذهبك اهتماماالتي أولت الجزائرباألخص 

الجزائر وجدت 1954تربها  الوطني وشروعها في بناء دولة وفق مبادئ ثورة أول نوفمبر 

منها مشكلة ضحایا الحرب أو معطوبي الحرب والمعوقون بسبب ،امام تحدیات جسامنفسها

.الحرب أو ألسباب أخرى 

لة من النصوص القانونیة والتنظیمیة مثل مجلهذا فقد عملت الحكومة آنذاك على إصدار 

وبعده ، 1963یل أفر  1الصادر بتاریخ 99-63القانون الخاص بضحایا الحرب تحت رقم 

قم بشهرین فقط قامت بإصدار قانون خاص بالحمایة االجتماعیة للمكفوفین بالجزائر تحت ر 

تفاقیات ف إلى ذلك مصادقتها على العدید من اال،ض1963جوان 8بتاریخ 63-200

.الخاصة بحمایة ذوي االحتیاجات الخاصة

ولضمان الّتكفل الفعال بهذه الفئة وانشغاالتهم وضمان حقوقهم العامة و الخاصة 

08المؤرخ 09-02تحت رقم ال في المجتمع تم إصدار قانون خاص بهم اباعتبارهم عنصرا فع

ر أول قانون خاص تبي یعالذ،و وترقیتهم المتعلق بحمایة االشخاص المعوقین 2002مایو 

1.بحمایتهم

–، دور التكوین المهني في تأهیل ذوي االحتیاجات الخاصة ،من وجهة نظر اإلداریین و األساتذة اسي هادف سنجاة -1

االحتیاجات الخاصة ، مدرسة المعوقین سمعیا والمركز النفسي البداغوجي للمعوقین ذهنیا ، دراسة میدانیة بمؤسستي ذوي 

یة و ي العلوم ، تخصص تنمیة الموارد البشریة كلیة العلوم اإلنسانف اهلوالیة سكیكدة ، أطروحة لنیل شهادة الدكتور 

.192،ص2014./1320ر ، بسكرة االجتماعیة ، جامعة محمد خض
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كما تم إنشاء وزارة كاملة لحمایتهم و حمایة بعض الفئات األخرى والتي تتمثل في وزارة 

وطنیامارس من كل سنة یوما و 14تم إعالن یوم و الّتضامن الوطني واألسرة وقضایا المرأة ، 

.للمعاقین

الّدولة وهو األمر الذي تحاول أي وعلیه فإن واجب حمایة هذه الفئة یقع على عاتق 

.ه للمواطنینن الحكومات جاهدة  في سبیل توفیر حكومة م

مدى تكفل القانون الجزائري بحمایة األشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة وفیما فما 

تتمثل اآللیات المستعملة لذلك؟

طبیعة لإلجابة عن هذه اإلشكالیة تم االعتماد على المنهج الوصفي و التحلیلي ألن

نهج الوصفي الذي یعد الوسیلة األكثر تعبیرا و وصفا مقتضي ذلك ،لذلك استخدمنا التالموضوع 

مي تبدأ الّدراسة بعرض اإلطار المفاهإذ  ملموضوع ذوي االحتیاجات الخاصة وآلیات حمایته

وص لذوي االحتیاجات الخاصة ثم انتقلنا إلى المنهج التحلیلي من خالل تحلیلینا لمختلف النص

مع االستعانة بالمنهج النقدي في كثیر من األحیان و ، القانونیة و التنظیمیة المتعلقة بالحمایة

.ذلك من خالل القراءات الّنقدیة لواقع حقوق ذوي االحتیاجات الخاصة في الجزائر

ومثل آي بحث فقد اعترضت الّدراسة صعوبات كثیرة تمثلت في قلة الّدراسات الشاملة و 

إذ لم یحض موضوع حمایة ذوي االحتیاجات الخاصة بالّدراسات  المستحقة مما تخصصة ،مال

حقوق ذوي ارنة مع التطور الذي عرفته أوضاعمنعدمة بالمقتكونجّدا أو تكادقلیلة یجعلها 

.االحتیاجات الخاصة في الجزائر في مختلف النصوص القانونیة 

،ألن اإللمام بهذا الموضوع یتطلب جهدا كبیرا ووقتا ة ر یلذلك فإن المهمة لیست بالیس

نا نتكلم عن موضوع حمایة ذوي االحتیاجات دمطویال و دراسة معمقة ، باإلضافة إلى ذلك فما 

الخاصة في الجزائر فإن الصعوبة تكون أكثر وذلك لعدم وجود دراسات سابقة في هذا الموضوع 

.و ندرة المراجع فیه
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بحث في موضوع حمایة ذوي االحتیاجات الخاصة في القانون اتساقا مع منهجیة الو 

الجزائري قسمنا بحثنا هذا إلى فصلین حیث تناولنا في الفصل األول نطاق حمایة ذوي 

ة ذوي االحتیاجات الخاصة لیات حمایآلاالحتیاجات الخاصة وخصصنا الفصل الثاني 

وشروطها،

.تاجات و اقتراحات تتعلق بالموضوعوأخیرا خاتمة تتضمن أهم ما توصلنا إلیه من استن
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وي االحتیاجات الخاصة الحالي أكثر من ملیونین شخص من ذتحصي الجزائر في وقتنا 

2014.1المتخذة في سنة لإلحصائیاتوهذا وفقا 

و للحدیث عن هذه الفئة یستوجب علینا تحدید مفهوم ذوي االحتیاجات الخاصة وذلك 

التي تختلف باختالف المعاییر المعتمدة من خالل الّتطرق لتعریفها،ثم تبیان أنواع اإلعاقات 

.في تقسیمها

لكن بالّرغم من تعددها إال أ ّن أ سبابها تنحصر في صورتین تتمثل في عوامل وراثیة 

وأخرى مكتسیة ،و باعتبار فئة ذوي االحتیاجات الخاصة من الفئات المحرومة في المجتمع 

وذلك بعد الجزائر،لّدول منها فهي تحتاج إلى حمایة قانونیة، وهذا ما كرسته معظم ا

.االستقالل وكان ذلك بموجب مجموعة من النصوص القانونیة والتنظیمیة

)المبحث األول (لذلك سنحاول في هذا الفصل تحدید مفهوم ذوي االحتیاجات الخاصة

).المبحث الثاني(ثم نبین نطاق تكریس حمایة هذه الفئة 

في الجزائر، سنة اإلنسانوحمایتها، حالة حقوق اإلنسانالتقریر السنوي للجنة الوطنیة االستشاریة لترقیة حقوق -1

.161، ص 2014
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:المبحث األول

االحتیاجات الخاصةمفهوم ذوي 

ل هذا ما جعله یمثللع، 1یعتبر تعریف ذوي االحتیاجات الخاصة أمرا معقدا

لمشرعین أو الفقهاء الذین اقترحوا عّدة تعار یف رغم أنهم في الشاغل للكثیر سواء اغل الشّ 

.األخیر لم یتوصلوا إلى إیجاد تعریف جامع ومانع

ي اعتمدها كل منهم في تعریفه، باإلضافة إلى ي ذلك هو اختالف المعاییر التفو السبب 

.ذلك فقد تعددت أیضا المعاییر المعتمدة في تصنیف اإلعاقة

لذلك سنحاول في هذا المبحث تعریف ذوي االحتیاجات الخاصة و أسباب اإلعاقة 

).طلب الثانيمال(ثم التطرق إلى أنواع اإلعاقة )المطلب األول (

:المطلب األول 

.االحتیاجات الخاصة وأسباب اإلعاقةذوي  تعریف

ثم نبین )الفرع األول (طلب تعریف ذوي االحتیاجات الخاصة فيمسنحاول في هذا ال

).الفرع الثاني(األسباب المختلفة لإلعاقة 

ثم أطلقت علیهم "المقعدون "مصطلح جدید،ألن فیما مضى كان یطلق علیهم :مصطلح ذوي االحتیاجات الخاصة -1

أن كلمة اإلقعاد توحي باختصار تلك الطائفة على مستوى األطراف أو المصابین اعتبار على " ذوي العاهات"كلمة 

ولما "العاجزون"، ثم تطور هذا الّتعبیر إلى اصطالح بالشلل،أما العاهة فهي أكثر شموال بمدلول اإلصابات المستمدة

ح یطلق بتطورت الّنظرة إلیهم على أنهم لیسوا عاجزین وأن المجتمع هو الذي عجز عن إستعابهم أو عن تقبلهم عندئذ أص

،ومع بمعنى وجود عائق یعوقهم عن الّتكیف مع مقتضیات الحیاة الّطبیعیة"أو المعوقین"المعاقون "علیهم مصطلح 

.،اخرها مصطلح ذوي االحتیاجات الخاصةالّتطور أصبح العلماء یستخدمون مصطلحات أخرى
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:األول  الفرع

تعریف ذوي االحتیاجات الخاصة

قبل التطرق لتعریف ذوي االحتیاجات الخاصة سنحاول إعطاء مفاهیم عامة حول هذا 

ي أو القانوني في جانبه الفقهسواء له  االصطالحي،ثم نتطرق للتعریف )أوال(المصطلح

).ثالثا(ثم تبیان الفرق بین العجز و اإلعاقة،)ثانیا(

ذوي االحتیاجات الخاصةمصطلحمفاهیم عامة حول:أوال

تعریف اإلعاقة-1

و یشیر مصطلح اإلعاقة إلى -اإلعاقة في اللغة تعني التأخیر وعدم القدرة والمنع

المشكالت و الر فض االجتماعي بأشكاله المختلفة، أو هي العجز المستمر الذي یسبب عدم 

1.القیام بالدور أو الوظیفة العادیة للفرد

.تعریف المعاق-2

handicapéة التي ینطوي علیها مصطلح المعاقالمختلفضامین إن المستعرض للم

من المفاهیم و التسمیات التي قد تتفق أو تختلف فیما بینها في مدلوالتها و معانیهاالعدید لیجد 

بها حیث تعرفه منظمة التي مرتوذلك باختالف األماكن و األوساط و المراحل التاریخیة

و االستقرار فیه نقصا للحصول على عمل مناسبفرد تقصت إمكانیاته "الدولیة بأنه العمل 

2عقلیهفعلیا نتیجة لعاهة جسمیة أو 

مروان عبد المجید إبراهیم ،الّرعایة  أالجتماعیة  لّذوي االحتیاجات الخاصة ، الطبعة األولي ،عمان ،األردن -1

.14،ص2007،سنة

د خیضر ،بسكرة، ،قسم التربیة البدنیة والّریاضة ، جامعة محمرواب عّمار ،نظرة اإلسالم لذوي االحتیاجات الخاصة-2

.65، ص 2008الجزائر سنة 
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.ذوي االحتیاجات الخاصة -3

یمكن تعریف ذوي االحتیاجات الخاصة عموما بأنهم أولئك األفراد الذین ینحرفون عن 

أو جانب أو أكثر من جوانب  ما من الخصائصصة المستوى العادي أو المتوسط في خصی

الشخصیة إلى الّدرجة التي تحتم احتیاجهم إلى خدمات خاصة تختلف عّما یقدم إلى أقرانهم 

1.العادیین

.الحي لذوي االحتیاجات الخاصةطالتعریف اإلص:ثانیا 

.الحیة لهذا المفهوم سوا ء في الجانب الفقهي أو القانونيطاإلصالتعارفلقد تعددت 

.لفقهي لمصطلح ذوي االحتیاجات الخاصةالتعریف ا-1

حسین زیدان  یعرف زكي  زكيلقد حظي هذا المصطلح  بعدة تعار یف من بینها نجد 

بأنها الفئات غیر السویة جسمیا أو فكریا أو حركیا أو اجتماعیا "ذوي االحتیاجات الخاصة 

ویحتاجون إلى رعایة وغیر األسویاء لمعتقدات مختلفة ذ أو عقلیا و یصفهم المجتمع بالشذو 

2".عالجیة مناسبةوبیئات خاصة 

األشخاص "أنهم بعرف ذوي االحتیاجات الخاصة وسیم حسام اّلّدین األحمد كما نجد 

الذین یبعدون عن المتوسط بعدا واضحا سواء في قدراتهم العقلیة أو التعلیمیة أو االجتماعیة أو 

االنفعالیة أو الجسمیة بحیث یترتب على ذلك حاجتهم إلى أنواع من الخدمات و الّرعایة لتمكنهم 

3".قدراتهمتسمح به من تحقیق أقصى ما 

یغلب على تلك المعاییر الطابع الطبي أ و االجتماعي  هنجد أنالتعاریفومن خالل هذه 

.أو النفسي أو التربوي ، فلیس هناك تعریف جامع و مانع لهذه الفئة

.6مرجع سابق صرواب عّمار،-1

زكي زكي حسین زیدان ، الحمایة الشرعیة والقانونیة لذوي االحتیاجات الخاصة ،دراسة مقارنة بین الفقه اإلسالمي -2

.11، ص2009جامعة طنطا ، سنة والقانون الوضعي ،دار الكتاب القانوني ،

الحمایة القانونیة لحقوق المعاقین لذوي االحتیاجات الخاصة ،الطبعة األولى ، منشورات وسیم حسام الدین األحمد ،-3

   .  13ص، 2011الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،لبنان ، 
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الخاصةالقانوني لمصطلح ذوي االحتیاجاتالتعریف-2

جزءا مهما في المجتمعات یشكلون  ملقد بدأ االهتمام بذوي احتیاجات الخاصة باعتباره

ولي أو الّداخلي ،حیث كانت كّل من الوالیات المتحدة و فرنسا من بین سواء على الصعید الد

  .الخ..خاصة بهم رسومداجئ الّدول  التي أولت اهتماما بهم من خالل إقامة مال

من بین الّدول التي أولت اهتماما بهذه الفئة وذلك أیضاباإلضافة إلى هذا نجد الجزائر

المتعلق بحمایة األشخاص 2002ماي08المؤرخ في 09-02من خالل إصدارها للقانون رقم

.المعوقین وترقیتهم 

كل شخص مهما كان سنه وجنسه یعاني "في المادة الثانیة على أنه حیث عرفت المعوق

مكتسبة، تحد من قدرته على ممارسة نشاط أو عّدة من إعاقة أو أكثر وراثیة أو خلقیة أو

نشاطات أولیة في حیاته الیومیة الشخصیة و االجتماعیة نتیجة إلصابة وظائفه الذهنیة، أو 

1"الحسیهالحركیة ،أو العضویة 

892كما ورد أول تعریف للمعوق في النصوص التشریعیة الجزائریة وذلك في نص المادة

المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها1985فبرایر 16لمؤرخ في ا 85/05من القانون رقم 

باإلضافة إلي هذا صادقت على مختلف االتفاقیات و اإلعالنات المتعلقة بحقوق المعوقین ، 

على اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة المعتمدة من طرف  2009في  تصادقحیث 

.2006دیسمبر13الجمعیة العامة لألمم المتحدة في 

، المتعلقة بحمایة األشخاص المعوقین وترقیتهم ،    2002ماي 08، المؤرخ في 09-02أنظر المادة الثانیة من القانون -1

.  34ج رعدد 

.13سعیود زاهرة، مرجع سابق ،ص-2
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.الفرق بین العجز و اإلعاقة:ثالثا

بنشاط ما بالطریقة القیامتختلف اإلعاقة عن العجز، فهذا األخیر یعني عدم القدرة على

بینما اإلعاقة فهي األثر الناجم عن العجز،حیث ینظر 1.التي تعتبر طبیعیة وهذا بسبب خلل

ل بشكل مؤثر في أداء مختلف ضرر جسمي أو عقلي دائم یتدختإلیها بعض الباحثین على أنها 

2.الوظائف

:الفرع الثاني

.أسباب اإلعاقة

إن وجود فئات عدیدة من ذوي االحتیاجات الخاصة في أي مجتمع من المجتمعات 

المعاصرة فرضت نفسها بسبب التعقید القائم في الحیاة االجتماعیة الحدیثة ظاهرة اجتماعیة 

اإلعاقة،إّال أنه یمكن حصر أسبابها في أسباب وراثیة ، سباب الكامنة وراء اال،فرغم تعدد 

.أسباب مكتسبة وأخرى وراثیة ومكتسبة

سباب الوراثیة لإلعاقة األ:أوال

الموجودة في ل من جیل إلى أخر عن طریق الجینات مل الحاالت التي تنتقشوت

ذلك الضعف الذي یدعى طبیا الهیموفیلیا وككالنزیف الكروموزومات الموجودة في الخالیا 

صابة بمرض الّسكري والّزهري الوراثي ، الذي إللي وبعض الحاالت المتمثلة في القابلیة لقالع

3.نتقل فیه العدوى من األب إلى األم ثم إلى الجنینت

لإلعاقة.األسباب المكتسبة:ثانیا

.كون على ثالث مراحل وهيتإن األسباب هنا 

، )1989الدولیة لحقوق الطفل لسنة على ضوء االتفاقیة(ي التشریع الجزائريموالفي سامیة ، حمایة حقوق الطفل ف-1

قانون الدولي و العالقات الدولیة ،كلیة الحقوق والعلوم اإلداریة بن عكنون ، جامعة  عمذ كرة لنیل شهادة الماجستیر ، فر 

.151،ص2012سنة الجزائر

9هرة ،المرجع السابق ،صاز  دسعیو -2

.30، صنفسهمرجع السعیود زاهرة ، -3
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 في  األلمانیةحیث عند إصابة األم بداء الحصبة :أسباب ما قبل الوالدة-أ 

بدایة فترة حملها یمكن أن یؤدي إلى تعرض جنینها إلصابات العین و القلب وصحتها 

خالل هذه الفترة تكون تبعا لنوعیة تغذیتها ،و من العوامل المكتسبة المؤثرة التي تزید من نسبة 

.اإلعاقة نجد مثال

نین ،هو الذي یسبب له تلفا دماغیا و یؤثر هذا التلف نقص األكسیجین عن دماغ الج-

.على المراكز العصبیة الخاصة بالحركة

.تعاطي األدویة التي تضر الجسم-

1.تعاطي التدخین أو الكحول و المخدرات وغیر ذلك-

هناك بعض العوامل الخطرة التي تحدث أثناء عملیة  الوالدة :أسباب أثناء الوالدة -ب

.قد ینتج عنها عرض صحي للطفل ومن هذه األسباب نجدالتيو 

.اختناق الطفل بسبب نقص شدید في األكسیجین-

2.التفاف المشیمة حول عنق الطفل-

في هذه المرحلة یولد اإلنسان طبیعیا و لكن قد یصاب :أسباب ما بعد الوالدة –ج 

یمكن و أو صحیة ،بمرض ما أو قد یتعرض لحادث ما فتصبح لدیه إعاقة قد تكون جسمیة 

.حصر أهم أسباب اإلعاقة في هذه المرحلة فیما یلي

حوادث المرور او حوادث العمل-

 الخالحروب ،االمراض الخطرة المعدیة -

الّله ، المجتمع المدني ودوره في الّتكفل بذوي االحتیاجات الخاصة ، دراسة میدانیة لجمعیات المعوقین حركیا عبدكبار-1

بوالیة غردایة ، ریالة لنیل شهادة الماجستیر ، تخصص علم االجتماع الثقافي ، كلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة ، 

.69، ص2004/2005، سنة 2جامعة الجزائر

2012سنة ،الریة،)األطفال(فاطمة بنت قاسم العنزي ، إستراتیجیات التعامل مع ذوي االحتیاجات الخاصة -2

.15،ص
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.األسباب الوراثیة و المكتسبة لإلعاقة:ثالثا

قد یكون سبب اإلعاقة اشتراك العوامل الوراثیة و المكتسبة ،مما یؤدي إلى تحویل 

معوق،فمثال قد یولد الطفل ومعه إعاقة واحدة كأن یولد كفیفا،ومع مرور شخصالشخص إلى

أو  الزمن و بسبب اإلهمال الذي قد یتعرض له أو وقوع حوادث قاهرة كالزالزل أو الفیضانات

بعاهة حركیة ،فتجتمع لدیه اإلعاقة الحركیة و العمى فیصبح حوادث المرور ینتج عنها إصابته

1.متعدد اإلعاقة

نص على صور اإلعاقة 02/09ما نجد المشرع الجزائري في المادة الثانیة من القانون ك

2..."راثیة أو خلقیة أو مكتسبةیعاني من إعاقة أو أكثر و ..."بقوله

و ما یالحظ من خالل هذه المادة أن المشرع استعمل مصطلحین لهما نفس المعنى و 

الوراثیة اإلعاقة الخلقیة أوسع وأشمل من اإلعاقة هما وراثیة أو خلقیة ،ورغم ذلك إال أن معنى 

الناتجة عن عوامل غیر وراثیة ،وعلیه حیث نظم االعاقة الناجمة عن عوامل وراثیة واإلعاقة 

.كان على المشرع االكتفاء بمصطلحي خلقیة أو مكتسبة

ة وذلك كون اإلعاقة الخلقیة تضم كّل من اإلعاقة الناتجة عن عوامل وراثیة و اإلعاق

.الناتجة عن عوامل غیر وراثیة

في  03/45غیر أن المشرع تدارك الخطأ الذي وقع فیه من خالل المرسوم التنفیذي رقم 

یقصد بالشخص المعوق كما هو منصوص علیه ".المادة الثالثة التي جاءت على النحو الّتالي

...."كل شخص مصاب بإعاقة خلقیة أو مكتسبة.المادة الثانیة أعالهفي 

.31سعیود زاهرة ، مرجع سابق ، ص-1

  .الذكرالسالف ،09-02من القانون رقم 02أنظر المادة -2
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:المطلب الثاني 

  قةأنواع اإلعا

الفرع(اختلف العلماء في تصنیفهم لإلعاقة ، حیث هناك من صنفها إلى إعاقة حسّیة 

وٕاعاقة حركیة كما یمكن أن یصاب الشخص بعدة إعاقات )الفرع الثاني (إعاقة عقلیة ،)األول

).الفرع الثالث(في أن واحد 

:الفرع األول

اإلعاقة الحّسیة

تؤثر على ، السمع ، النطق و اللمس ، وهي هذه اإلعاقة حواس اإلنسان كالبصرتصیب 

الوظائف البیولوجیة التي تؤدیها الحواس حیث تسبب لحاملها مشاكل فسیولوجیة واجتماعیة 

.متعددة وهذا ما سنتطرق له فیما یلي

ار كلمة كفیف مستمدة لغویا من كف البصر ومعناه حجب األبص:اإلعاقة البصریة-أ

وهناك ألفاظ أحرى تستعمل للتعریف بالشخص الذي فقد بصره ، فأحیانا یستعمل الناس من 

ذلك "أجل وصفهم كلمة أعمى وأحیانا أخرى یستعملون كلمة الضریر ویمكن تعریفه بأنه 

الشخص الذي ال یستطیع أن یجد طریقة بدون قیادة في بیئة غیر معرفة لدیه ،أو من كانت 

1"العاديتعجزه عن مراجعة عمله  ثالّضعف بحیقدرته البصریة من 

وهناك بعض المختصین الذین وضعوا تعریفا تربویا للكفیف یرون بأنه ذلك الشخص الذي 

في العین األقوى ، وذلك باستخدام النظارات الطبیة ألن 20/200تقل درجة إبصاره عن نسبة 

التي تقدم لألشخاص العادیین أما مثل هذا الشخص ال یمكنه االستفادة من الخبرات التعلیمیة 

.69كبار عبد اهللا ،مرجع سابق، ص-1
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في العین الّسلیمة بعد العالج فهم  20/200إلى  20/70األفراد الذین تتراوح درجة إبصارهم 

1.یعتبرون مبصرین جزئیا

وبالتالي یختلف معیار اإلعاقة البصریة من بلد ألخر ولكن بالرغم من تعدد المعاییر 

.كن تقسیم المكفوفین إلى الفئات التالیةالمعتمدة في تحدید اإلعاقة البصریة ، یم

.وهؤالء هم الذین ولدوا عمیا ،أو أصیبوا بالعمى قبل سن الخامسة.لمكفوفون كلیا وراثیاا -

.وهؤالء أصیبوا بالعمى بعد سن الخامسة.المكفوفون جزئیا وراثیا-

.هم الذین أصبوا بالعمى قبل سن الخامسة.المكفوفون كلیا بیئیا-

.المكفوفون جزئیا بیئیا هم الذین أصبوا بالعمى بعد سن الخامسة-

ویرجع السبب في اختیار سن الخامسة كحد لتقسیم هذه الفئات إلى االفتراض الذي مؤداه أن 

من یفقد بصره جزئیا أو كلیا قبل سن الخامسة ال یمكنه االحتفاظ في كبره بالصورة البصریة 

2.السابقة على فقده اإلبصار

تعتبر هذه اإلعاقة نوع من اإلعاقات الحّسیة أي المرتبطة :اإلعاقة الّسمعیة - ب

وتشمل الّصم وضعاف السمع،و الشخص األصم هو الذي فقد سمعه مّما یعطل ،بالحواس

.لحاسة لهذه ااستعماله 

أثناء الحمل،أو بعد ،ألسباب وراثیة قد تكون قبل الوالدةصابة وقد یحدث هذا النوع من اإل

  .الدةالو 

.و لإلعاقة الّسمعیة مستویات متفاوتة من الّضعف وهي كاألتي

دیسیبال بحیث أن األصم ال 40-20وهي التي تتراوح درجاتها بین :إعاقة بسیطة-1

.یسمع بعض أجزاء الكالم أو األصوات الضعیفة 

.69، صالسابقمرجعالكبار عبد اهللا ،-1

.23، صالسابقمرجع السعیود زاهرة، -2
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.سمعیةمعیناتو تتطلب ،دیسیبال70-40والتي درجاتها بین :إعاقة متوسطة-2

دیسیبال و تتطلب تربیة سمعیة ،وفیها یتقدم 90-70ودرجاتها  بین :اقة شدیدةإع-3

.سماع الكالم

دیسبال ویبقى الطفل أیكم إذا لم یتلقى 90ودرجاتها أكثر من :إعاقة شدیدة جدا-4

یستطیع سماع تربیة سمعیة ،وبالتالي یعتبر األصم هو أعلى درجات اإلعاقة الّسمعیة ألنه ال

1.المنطوق بالرغم من استعماله المعینات الّسمعیةالكالم 

(اإلعاقة الكالمیة-ج ).البكم و ضعاف الّنطق و الكالم :

و العكس صحیح ،بكم أصمایرى المختصون أن لها عالقة بالصم و كثیرا ما یكون اال

  .لخا...هذه اإلعاقة فئات متعددة من بینها العجز الكلي عن الكالم ، القصور الجزئيتتضمنو 

وترجع أسباب هذه اإلعاقة إلى عوامل وراثیة أو خالل فترة الحمل أو الوالدة أو ألسباب 

2.مكتسبة

:الفرع الثاني

اإلعاقة العقلیة

تعتبر اإلعاقة العقلیة إحدى العاهات التي یصاب بها الشخص ، وهي تعد أكبر 

تظهر أثارها في المشكالت التي شغلت بال قطاع كبیر من العلماء والمتخصصین بحیث 

.أو االجتماعیة فهي مشكلة متعددة األبعاد,مختلف المجاالت سواء الطبیة ، التربویة 

طا كبیرا بین مفهوم اإلعاقة العقلیة و المرض تجدر بنا اإلشارة إلى أن هناك خل ولهذا

مدها عتامفهوم اإلعاقة العقلیة مّر بعدة تفسیرات وذلك یعود إلى االختالفات التي فالعقلي ،

.71كبار عبد اهللا ، مرجع سابق ، ص-1

.24سعیود زاهرة ،مرجع سابق ،ص -2
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حالة نقص أو تأخر أو توقف أو عدم اكتمال "العلماء كمعیار للتعریف ، ویمكن تعریفها بأنها 

1."نتیجة عوامل وراثیة أو مرضیة أو بیئیة تؤثر على الجهاز العصبي للفرد

یمكن أن یحدث في أي مرحلة من مراحل العمر فیمكن أن  "يالمرض العقل"بینما نجد بأن 

 زتیاجیحدث له مرض عقلي ،وعادة ما یكون هذا المرض نتیجة ال مثیكون الفرد سلیما 

تجربة فشل في تعامله مع بعض عناصر البیئة التي یعیش فیها ،أو فشل الفرد في لالمریض 

  .الخ...التعامل مع أشخاص تعینهم أي عجزه عن حل بعض المشكالت 

ة بعكس اإلعاقة الّذهنیة وهنا یمكن للفرد الشفاء من هذا العجز وعودته إلى الحالة الّسوی

2.بقي مع حاملها رّبما لفترة طویلةتالتي 

،بینما المرض العقلي فهو اختالل في الّتوازن ا إلعاقة العقلیة حالة ولیست مرضوعلیه ف

:العقلي ، لهذا یمكن تصنیف المعوقین عقلیا حسب شّدة اإلعاقة إلى ما یلي

%.25نتین ونسبة ذكائه أقل من وهو من كانت سّنه العقلیة أقل من س:المعتوه-1

وهو من كانت سّنه العقلیة من سنتین إلى سبع سنوات ونسبة ذكائه تقدر ما :األبله-2

.وهي درجة شدیدة من درجات الّنقص العقلي%49إلى %25بین 

وهي مجموعة تكاد تعتبر من األسویاء لوال بعض المظاهر القلیلة من بینالبین -3

إلى أقل من % 75إلى%70خص من كانت نسبة ذكائهم من مظاهر الّضعف العقلي ،وت

90.%

اسم یطلق على مجموعة من المعوقین عقلیا یظهرون تفوقا بارزا العلماءالمعتوهون -4

حیث یكونون فیها في مرتبة سویة مّما یتیح لهم مهارات في بعض النواحي رغم الّضعف العقلي 

3.المّسجل لدیهم

.17فاطمة بنت قاسم العنزي ،مرجع سابق ، -1

.25سعیود زاهرة ، مرجع سابق ، ص ، -2

.25، ص نفسهسیعود زاهرة ، مرجع -3
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:الفرع الثالث

الحركیةاإلعاقة 

یطلق علیها أیضا اإلعاقة الجسمیة ،ویقصد بها من لدیهم عجز في الجهاز الحركي 

طرف من أطراف الجسم بسبب مرض أو لشلل الّدماغي أو شلل األطفال أو بتر نتیجة لحاالت ا

:،وهذه اإلعاقة على ثالث أنواع هي ثحاد

المقعد بصفة عامة نعني به الّشخص الذي لدیه سبب یعوق حركته،وقد :المقعدون-1

ثم تطور هذا المفهوم وتوسع لیشمل فئات متعددة لیطلق على تلك "كسیح "كان یسمى قدیما

الحاالت التي تعجز فیها عضالت العظام أو المفاصل عن القیام بوظائفها الطبیعیة ،وذلك 

1.م أو أنواع الشلل المختلفةنتیجة لشلل األطفال أو شلل العظا

یعتبر من األمراض المزمنة و الخطیرة على صحة المریض وذلك :أمراض القلب-2

.باعتبار أن القلب هي المضخة التي تضخ الدم إلى جمیع أجزاء الجسم

لقد أطلق هذا االسم على هذا الّنوع من المرض منذ أكثر من مئة عام :شلل األطفال-3

ینتج عنه شلل في الخالیا الحركیة في الّنخاع الشوكي مّما قد فیروسي راب تقریبا ،فهو اضط

حسب یكون جزئیا أو كلیا وذلك بیؤثر على الجهاز العضلي والعظمي ،وهذا الشلل یمكن أن 

موقع اإلصابة أو التلف ودرجة شّدتها ،وفي هذه الحالة یحتاج الشخص المصاب به إلى 

سي المساعدات الكراع االنتقال و التنقل ومن أمثلة هذه معینات وأدوات مساعدة له لیستطی

2.الخ...،العكازات المتحركة

اعاقات متعددة والتي یقصد بها ان هناك هناك ، باإلضافة إلى اإلعاقات المذكورة سابقا

ومتخلف عقلیا  الأفراد یعانون من أكثر من إعاقة واحدة في نفس الوقت ،فقد یكون الفرد مشلو 

.و قد یكون متخلف عقلیا مع إعاقة في الكالم وغیر ذلكفي أن واحد أ

.73مرجع سابق ،ص كبار عبد اهللا ، -1

.39مروان عبد المجید إیراهیم ، مرجع سابق ، ص -2
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إن هذه الفئة تعاني من عدة مشاكل قد تكون اجتماعیة ،نفسیة و تأهیلیة متعددة ،وذلك 

.والتي تعتبر أمراض متزامنة،یعود إلى طبیعة األمراض التي تعاني منها 

بحث مطرق في البعد تطرقنا لمفهوم ذوي االحتیاجات الخاصة في المبحث األول سنت

.الموالي لتكریس حمایة هذه الفئة

:المبحث الثاني

تكریس حمایة األشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة في القانون الجزائري

تعتبر مسألة حمایة األشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة من المسائل التي أولتها الجزائر 

1962والمساواة ،فبعد االستقالل عام اهتماما كبیرا ، وذلك بغیة تحقیق العدالة االجتماعیة 

ت على االهتمام بهذه الفئة وذلك ألنها كانت تحمل دینا اتجاه المواطنین الذین شاركوا في ملع

وحشیة لالحرب الّتحریر،فمنهم من فقد أحد أطرافه و منهم من تشوه جراء قنبلة نتیجة 

.االستعمار،أو نتیجة حوادث أخرى

الوطنیة منحت األلویة لحمایة معطوبي الحرب وكّل ذوي لما شرعت في بناء الّدولةف

االحتیاجات الخاصة ،حیث أصدرت العدید من القوانین والمراسیم وهذا ما أعلنته أیضا صراحة 

.ها وینظمهار في دیباجة الّدستور ألنها كانت تحتاج إلى إطار قانوني یؤط

المطلب األول (تیاجات الخاصةلإلطار الدستوري واالتفاقي لحمایة ذوي االحلهذا سنتطرق 

).المطلب الثاني(أهم هذه الحقوق لبیان ثم )

:المطلب األول

اإلطار الّدستوري و اإلتفاقي لحمایة األشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة

أولى التشریع الجزائري اهتماما كبیرا بهذه الفئة ، حیث نظم عّدة نصوص من أجل ضمان 

المتعلق بحمایة 2002ماي 08المؤرخ في  09-02م حمایتها ،لهذا صدر القانون رق

وكذلك  )الفرع األول (ف إلى ذلك اهتمام الّدستور بهذه الفئة ضاألشخاص المعوقین وترقیتهم،

).الفرع الثاني(مصادقة الجزائر على عّدة اتفاقیات  تتضمن حمایة هذه الفئة 
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:الفرع األول

لذوي االحتیاجات الخاصةیةالحمایة الّدستور 

كمایكفل الّدستور الجزائري إمكانیة الّدفاع الفردي أو الجماعي عن حقوق اإلنسان ،

1996من دستور 29یضمن مبدأ المساواة بین جمیع األفراد وهو ما نصت علیه المادة 

المواطنین سواسیة أمام القانون ، وال یمكن أن یتذرع بأي تمیز یعود سببه إلى كل"2016ودستور 

".لعرق أو الجنس ، أو الرأي ،أو أي شرط أو ظرف أخر شخصي أو اجتماعيالمولد ،أو ا

في الحقوق مع یطهر لنا من خالل هذه المادة أن فئة ذوي االحتیاجات الخاصة متساویة 

ویقع على القضاء بوجه عام والقضاء اإلداري خاصة تكریس هذا المبدأ باقي أفراد المجتمع، 

.في حالة المنازعة

من الّدستور على أن المؤسسات تستهدف ضمان 34ذلك تنص المادة باإلضافة إلى

مساواة كّل المواطنین والمواطنات قي الحقوق و الواجبات وذلك بإزالة العقبات التي تعوق تفتح 

شخصیة اإلنسان وتحول دون مشاركة الجمیع فعلیا في الحیاة السیاسیة و االقتصادیة و 

1.و الثقافیةاالجتماعیة،

ذوي ة عدم انتهاك حرمة اإلنسان بصفة عامة بما في ذلك ولرض الّدستور على الدّ فكما ی

وكّل بالكرامة،دني أو معنوي أو أي مساس ویحظر أي عنف بالخاصة،االحتیاجات 

2.القاسیة أوالالنسانیةالمعامالت 

:الفرع الثاني

الحمایة االتفاقیة لذوى االحتیاجات الخاصة

العادیین لم یقتصر اهتمام االتفاقیات الّدولیة و التشریعات الوطنیة على حمایة األشخاص 

،وٕانما اهتمت أیضا باألشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة ، حیث تضمنت نصوصا فقط،

2016مارس 07، المؤرخة في 14مارس ، ج ر ،عدد  06في ، الممضي 01-16القانون رقم من 34أنظر المادة -1

.، السالف الذكر01-16القانون رقم من 40أنظر المادة -2
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لمي لحقوق اإلنسان الصادر عن الجمعیة العامة لألمم اخاصة لحمایتهم مثل اإلعالن الع

و العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة و االجتماعیة و الثقافیة)أوال( 1948المتحدة عام 

باإلضافة إلى المیثاق اإلفریقي لحقوق الطفل )ثالثا (االتفاقیة الخاصة بحقوق الطفلو  )ثانیا (

.وغیرها من النصوص)رابعا(ورفاهیته

1948لمي لحقوق اإلنسانااإلعالن الع: أوال

مجال حقوق اإلنسان تضمنت الحمایة في العدید من المواد یعتبر أهم وثیقة دولیة في 

،حیث تنص المادة الثانیة منه على أن لكل شخص 25-23-22-8-6-3-2-1منها المواد 

بصفته عضوا في المجتمع التمتع بكافة الحقوق االقتصادیة و االجتماعیة و التربویة التي ال 

.غنى عنها لكرامته و للنمو الحّر لشخصیته

على أن لكل شخص الحق في العمل وحق حمایته من  25و23دت المادتین كما أك

.1ضمان أجر عادل یكفل له و ألسرته عیشة الئقة بكرامة اإلنسان وكیفما كانو البطالة 

1966العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة و االجتماعیة والثقافیة :ثانیا

عادلة وظروف عمل تكفل المساواة یعترف لكل شخص حقه في التمتع بشروط توظیف 

.والصحة دون تمییز

التي تعتبر من أهم المواد حق الجمیع في التربیة والتعلیم واإلنماء الكامل 13وتؤكد المادة 

.لشخصیته اإلنسانیة

إلضافة إلى ذلك نجد إعالن الحق في التنمیة الذي صاغه المجلس االقتصادي با

، حیث 1986دیسمبر04یة العامة لألمم المتحدة فيالذي صادقت علیه الجمعو  االجتماعيو 

یعتبر الحق في التنمیة  من حقوق اإلنسان وهو غیر قابل للتصرف، حیث یمكن لكل شخص 

2.المساهمة في تحقیق تنمیة اقتصادیة و التمتع بها

الخاصة ، مجلة الفكر البرلماني ، االحتیاجاتعمر ، الحمایة القانونیة الوطنیة و الدولیة لذوي اذ حمدي باشاتاألس-1

.115،ص2008نوفمبر ، 21العدد 

.155حمدي باشا عمر ، مرجع سابق ، ص -2
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.1989االتفاقیة الدولیة الخاصة بحقوق الطفل :ثالثا

ذهنیة بالّرعایة و الحمایة الخاصة سواء من یحظى كّل طفل یعاني من إعاقة بدنیة أو

قبل األسرة أو المجتمع،وذلك مراعاة لظروفه الخاصة ،فهذه الّرعایة تفوق الّرعایة التي یحظى 

1.بها الطفل في الظروف العادیة

من نفس االتفاقیة على وجوب اعتراف الّدول األطراف 3و 23/2حیث نصت المادة 

لة و كریمة في ظروف تكفل له كرامته و االعتماد على الّنفس و بحق الطفل المعوق بحیاة كام

تیسر مشاركته الفعالة في  المجتمع، وتكفل له المساعدة التي تتالءم مع حالته و مراعاة 

لظروف والدیه أو غیرهما مّمن یقومون برعایته،بهدف ضمان إمكانیة حصوله فعال على التعلیم 

.ترفیهیة لتحقیق االندماج االجتماعي لهرض الفو التدریب و خدمات عمل و ال

فالغرض منه هو مساعدة الّدول لتحسین قدراتها ومهارتها و توسیع الدولي وكذلك التعاون 

خبراتها في هذه المجاالت، خاصة بالنسبة للّدول النامیة،ضف إلى ذلك تبادل المعلومات في 

.مجال الّرعایة الّصحیة

.1990لطفل ورفاهیته لسنةالمیثاق اإلفریقي لحقوق ا:رابعا

منه 13كرس المیثاق اإلفریقي لحقوق الطفل حمایة خاصة لهذه الفئة حیث نصت المادة 

بتدابیر حمایة خاصة تتفق مع احتیاجاته یحظى لكّل طفل معوق ذهنیا أو بدنیا الحق في أن ":على أنه

الّذاتي و مشاركته بنشاط في حیاة البدنیة و األخالقیة و في ظروف تكفل كرامته وتشجع استقالله  

".المجتمع

لطفل المعوق الفرصة في التدریب و اإلعداد بمنح اتتعهد الّدول األطراف في هذا المیثاق 

للعمل و فرص للترفیه بطریقة تكفل اندماجه االجتماعي و نضوجه و تنمیته الثقافیة و 

ة لدیها لكي توفر بصورة تدریجیة األخالقیة على أكمل وجه ممكن ،كما تستخدم الموارد المتاح

المعوق تعترف دول األطراف بوجوب تمتع الطفل "من اتفاقیة حقوق الطفل التي نصت على  1فقرة 23أنظر المادة-1

النفس وتیسر مشاركته الفعلیة عقلیا أو جسدیا بحیاة كاملة وكریمة ، في ظروف تكفل له كرامته و تعزز اعتماده على

".في المجمع



نطاق حماية ذوي االحتياجات الخاصة:الفصل األول 

23

قل و دخول المباني العامة و ین ذهنیا أو بدنیا وتمكنهم من التنسهولة الحركة الكاملة للمعوق

.المرتفعة

لیا اهتمام الجزائر و غیرها من الّدول بهذه الفئة  جإذن من خالل هذه النصوص یظهر لنا 

عداد ذوي االحتیاجات استمرار خاصة وأّن نظرا لحساسیتها مّما یستوجب ضرورة التكفل بها با

.الخاصة في تزاید مستمر

:المطلب الثاني

الخاصةحقوق ذوي االحتیاجات

لضمان الّتكفل الفّعال بذوي االحتیاجات الخاصة وضمان حقوقهم العامة و الخاصة 

فعاال في المجتمع،فإن مجمل النصوص القانونیة التي تم إصدارها والسیما  اباعتبارهم عنصر 

المتعلق بحمایة األشخاص المعوقین 2002ماي 08المؤرخ في 09-02القانون رقم

.وترقیتهم،جاء بمجموعة من الحقوق تستفید منها هذه الفئة 

الفرع (الحق في الّرعایة الصحیة ،)الفرع األول(ومن أهمها الحق في التعلیم 

)الفرع الثالث(،والحق في العمل وكذلك االستفادة من المنحة)الثاني

:الفرع األول

حق ذوي االحتیاجات الخاصة في التعلیم

هتم التشریع الجزائري برعایة فئة ذوي االحتیاجات الخاصة في الجانب التربوي ،بغیة ا

  .فرصالتأمین اإلدماج االجتماعي لهم دون أي تمییز وعلى أساس تكافؤ 

وقانون حمایة األشخاص المعوقین ،20161من دستور63وهذا ما جاء في المادة 

، حیث ورد فیه أنمن أهداف حمایة األشخاص المعوقین 2002ماي08وترقیتهم المؤرخ في 

منه تنص على ضرورة 14ترقیتهم ضمان تعلیم إجباري و تكوین مهني لهذه الفئة، فالمادةو 

.، السالف الذكر01-16القانون رقم من 63أنظر المادة -1
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یبقى التكفل المدرسي مضمونا بغض الّنظر عن مّدة المبكر باألطفال المعوقین ،كما التكفل

:من نفس القانون على ما یلي15س بینما تنص المادة در التم

س اإلجباري في المؤسسات التعلیم ر دمالمعوقین إلى التّ  نیالمراهقیخضع األطفال و -

.المهنيتكوینالو 

خاصة لهذا الغرض السیما في الوسط المدرسي تهیأ عند الحاجة ،أقسام و فروع-

.الوسط اإلستشفائيو   المهنيو 

یستفید األشخاص المعوقین المتمدرسون عند اجتیازهم االمتحانات ظروفا مادیة مالئمة -

1.تسمح لهم بإجرائها في إطار عادي

الفئة قصد نالحظ من خالل ها تین المادتین أّن الّدولة الجزائریة أولت اهتماما كبیرا بهذه

وٕاعداد اإلطارات الالزمة لذلك،كما ،مراكزو  تعلیمهم و تكوینهم مهنیا و ذلك بإنشاء عّدة مدارس

أّن مجانیة الّتعلیم مضمونة لهم على قدم المساواة مع األشخاص األصحاء، كما أن إتاحة هذا 

الحق یمكن أن یتجسد عن طریق مختلف الطرق التي تتضمن اإلدماج في وسط دراسي 

عادي،برامج التعلیم المتخصصة لألطفال ذوي االحتیاجات الخاصة والتي تم النص علیها في 

تحت وصایة وزارة التضامن التي 2012.2جانفي 04المؤرخ في 05-12المرسوم التنفیذي رقم

مراكز الطبیة التربویة لألطفال المعاقین ذهنیا،و المراكز النفسیة التربویة لألطفال ذوي التشمل 

.اقة الحركیة ،وكذا مدارس األطفال الذین یعانون من إعاقة سمعیة أو بصریةاإلع

، السالف الذكر09-02القانون رقممن  15و 14أنظر المادة -1

مؤسسات التربیة المتضمن القانون األساسي النموذجي ل2012جانفي 04المؤرخ في 05-12التنفیذي رقم المرسوم -2

.12، ص2012جانفي 29المنشورة في 05ن الجریدة الرسمیة رقم المعوقینصة لألطفال و التعلیم المتخص
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:الفرع الثاني

حق ذوي االحتیاجات الخاصة في الّرعایة الّصحیة

ى بها ظتحتاج فئة ذوي االحتیاجات الخاصة إلى رعایة خاصة تفوق الّرعایة التي یح

ل األسرة التي ینتمي إلیها أو من المجتمع الذي یعیش الشخص العادي ،سواء كان ذلك من قب

.مراعاة لهذا الظرف الذي ألّم بهأو من الّدولة، فیه 

ولهذا قام المشرع الجزائري بتوفیر الحمایة الّصحیة له،وذلك بدءا بالنص علیه في الّدستور 

معیشة ،حیث تضمن حق الّرعایة الّصحیة للمواطنین بصفة عامة وكذلك ضمان ظروف 

للمواطنین الّذین لم یبلغوا سن العمل والذین ال یستطیعون القیام به والذین عجزوا عنه نهائیا 

1.ذوي االحتیاجات الخاصةة ئوالتي تدخل ضمنه ف

باإلضافة إلى ذلك صدرت مجموعة من التشریعات الّتي أقرت الحمایة الّصحیة لذوي 

تعلق بحمایة األشخاص المعوقین وترقیتهم الم02/09االحتیاجات الخاصة منه القانون رقم 

الذي كّرس اإلطار المؤسساتي و القانوني للحمایة من خالل 2002ماي08المؤرخ في 

المبادئ التوجیهیة التي تضمنها نحو عملیة الّرعایة ،وذلك من خالل الكشف المبكر لإلعاقة و 

  .الخ...وضمان العالج المتخصص وٕاعادة الّتدریب الوظیفي،تهااالوقایة منها ومن مضاعف

1985فیفري 16المؤرخ في 85-05كما نجد نصوص قانونیة سابقة له كالقانون رقم 

حمایة الّصحیة وترقیتها الالمتعلق ب

و في هذا المجال تستفید هذه الفئة من مجانیة الّتجهیزات المقدمة من طرف الّدیوان 

غیر أن الخبراء یرون أّن هناك عّدة 2.عوقین االصطناعیة ولواحقهاالوطني ألعضاء الم

وأّن هناك نقص أو عدم مواءمة الّردود البیروقراطي، مشاكل في هذا الشأن والمتمثلة في البطئ

بكر ،باإلضافة إلى وجود نزاعات مالوقایة أو بالنسبة للتكفل ال ىالمخصصة سواء على مستو 

.ألطباء و المستخدمین من جهة أخرياین من جهة و في العالقات بین المستفید

.2016، المعدل و المتمم بدستور من دستور  73و 66أنظر المادتین-1

.165،مرجع سابق ، ص 2014تقریر السنوي ال -   2
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:الفرع الثالث

الستفادة من المنحةاحق ذوى االحتیاجات الخاصة في العمل و 

والعنایة بحق ذوي االحتیاجات  امیولي المّشرع في الّدول المختلفة قدرا متفاوتا من االهتم

الخاصة في العمل، لذلك نراه ینص على ضرورة توفیر فرص العمل لهذه الفئة مثلهم كمثل 

نص حیث ت59ستور الجزائري في المادة ضمنه أیضا الدّ تهذا ما 1.غیرهم من األشخاص

الحمایة أن لكل شخص الحق في العمل ویضمن له القانون أثناء العمل الحق في "على 

"االجتماعيمن و الرّاحة،كما یضمن حق العامل في الضمان واال

المتعلق بحمایة األشخاص ذوي 09-02من القانون 27باإلضافة إلى ذلك نصت المادة 

من مناصب العمل لدیه لألشخاص ذوي %1اإلعاقة أن على كّل رّب عمل أن یخصص 

2.اإلعاقة الذین أقّرت لهم صفة عامل

المادة نالحظ أّن المّشرع یفرض و ضع نسب معینة من ذوي االحتیاجات من خالل هذه 

.الخاصة لتشغیلهم في مؤسسات مختلفة

فالحكومة الجزائریة إذن وضعت مجموعة من التدابیر من أجل تشجیع التكوین واإلدماج 

یر كافیة المهني لهذه الفئة،إّال أّن المنظمات التي تعني بهذه الفئة اعتبرت أّن هذه المبادرة غ

  ذلك 

.2013نة س.شخص یرتادون دروس التكوین2062وجد ففي مجال التكوین المهني 

یستفید "على  أّنه09-02من القانون 05فقد نصت المادة ،أما بالنسبة للحق في المنحة

األشخاص المعوقین بدون دخل من مساعدة اجتماعیة تتمثل في الّتكفل بهم أو في منحة 

".مالیة

المستقبل ،كلیة ومطالباتالواقع  –كفل باألشخاص ذوي اإلعاقة في الجزائر حمدین عیسى ، ملتقى الثاني حول الت-1

.2011نوفمبر  23و22،یومي 2، جامعة الجزائر واالجتماعیةالعلوم اإلنسانیة 

شخاص ذوي اإلعاقة وترقیتهم المتعلق بحمایة األ2002ماي 8المؤرخ في 09-02من القانون رقم 27أنظر المادة -2

.34یدة الرسمیة العدد ، الجر 



نطاق حماية ذوي االحتياجات الخاصة:الفصل األول 

27

جانفي 19المؤرخ في 03/145لهذه المادة جاء المرسوم التنفیذي رقم وتطبیقا 

،ونص على منحة كبار المعوقین باعتبارها منحة مّوجهة إلى كّل شخص مصاب بتخلف 2003

كّلي لغیره ذهني عمیق و متعدد اإلعاقات ، وكّل شخص یوجد في وضعیة تجعله في احتیاج

ابة وظائفه الّذهّنیة أو الحركیة أو العضویة أو الحّسیة الحیاة الیومیة بسبب إصت للقیام بنشاطا

.تؤدي به إلى عجز كلي عن ممارسة أي نشاط 

دج شهریا بموجب 4000.00وقد عّرف مبلغ هذه المنحة عّدة زیادات حتى وصل إلى حدّ 

، المعدل و المتمم للمرسوم 31/10/2007المؤرخ في 07/340أحكام المرسوم التنفیذي 

المنحة الجزافیة للتضامن وهي موجهة إلى هي كما توجد صیغة أخرى ،145-03التنفیذي رقم 

للمكفوفین أو الّصم و البكم أو العائالت و % 100األشخاص المعاقین عجزا تقل نسبتهم عن 

1000.00سنة و بقدر مبلغ المنحة ب 18المتكلفة باألطفال المعاقین الذین تقل أعها رهم عن

.2المرتبطة بالتأمین االجتماعيمتیازاتدج یضاف إلیها اإل

وزیرة التضامن الوطني و األسرة و الجالیة الوطنیة بالخارج إلى  توزیادة إلى ذلك كشف

.دج لتحسین ظروف معیشة هذه الفئة6000دج إلى 4000سعیها إلى رفع منحة المعاق من 

أنه تم تنصیب لجنة وزاریة مشتركة وكذا ممثلین عن الحركات الجمعویة لتعدیل  تكما صّرح

القانون المتعلق بحمایة وترقیة األشخاص المعاقین خاصة في بنده المتعلق بإدماجهم في عالم 

2%.3أو 2إلى %1رفع نسبة إدماج هذه الفئة منبالشغل 

.، السالف الذكر09-02من القانون رقم 27أنظر المادة -1

.2014، منتدى شؤون قانونیة  يبقزیز خیر الدین ، حقوق المعاق في ظل القانون الجزائر -2
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ت الدولة الجزائریة في مختلف تشریعاتها على حمایة ذوي االحتیاجات الخاصة صحر 

تزاید مستمر نتیجة لزیادة اإلرهاب والعنف و األسباب األخرى الناتجة في نظرا لكون هذه الفئة 

  .الخ...عن الحوادث والكوارث الطبیعیة واألوبئة

تف لم یكفانه ن الحقوق لهذه الفئة لمجموعة مضمان المشرع الجزائري فباإلضافة الى 

إنشاء هیئة وطنیة فعالة بف إلى ذلك قیامه ضقام بمنحهم مجموعة من أالمتیازاتبذلك وٕانما 

لشروط التي تعتبر یتطلب لحصول هذه الفئة على الحمایة الالزمة توفر بعض الحمایتهم، لكن

.قانوناا له ةمن الحقوق و االمتیازات المقرر جوهریة الستفادتها 

لحمایة ذوي  ةوعلى هذا األساس سوف نتطرق في هذا الفصل إلى اآللیات المطبق

ثم نتطرق إلى الشروط الواجب توافرها لحصول هذه )المبحث األول (االحتیاجات الخاصة 

).المبحث الثاني(الفئة على الحمایة 
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:المبحث األول

آلیات حمایة ذوي االحتیاجات الخاصة

صدرت العدید من التشریعات التي توفر الحمایة و الّرعایة في مختلف مجاالتها لقد 

إال أن فئة ذوي االحتیاجات الخاصة ،القانونیة واالجتماعیة و الّنفسیة و الصحیة لألفراد

ت برعایة خاصة ، نظرا لخصوصیة وضعها ، األمر الذي یقضي وضع آلیات رعایة یحض

،حیث تحضى هذه الفئة بمجموعة من ا األشخاص العادیینتختلف عن تلك التي یستفید منه

االمتیازات

لصالحهم هیئات وطنیة حداثوٕانما قام بإ ذلكولم یكتف المشرع ب)طلب األولمال(

.)الثانيالمطلب(

:المطلب األول

أهم االمتیازات الممنوحة لذوي االحتیاجات الخاصة

الذین یعیشون في ظروف بالغة یعتبر األشخاص ذوى االحتیاجات الخاصة من بین 

الصعوبة ، لذا اعتنى المشرع الجزائري بهذه الفئة وهذا بسنه مختلف القوانین الخاصة بهم من 

أجل رعایتهم وٕاعادة إدماجهم في المجتمع ، وبالتالي منحهم مجموعة من االمتیازات ومن أهمها 

 ونوكذلك یستفید،)الفرع األول(منها في مجال العمل واالمتیازات الجبائیة ن و تلك الّتي یستفید
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 موباإلضافة إلى ذلك تمنح له)الفرع الثاني(من امتیازات في مجال الخدمات االجتماعیة 

).الفرع الثالث(مساعدة قضائیة یتحصلون عن امتیازات في المجال المدني والجزائي ، حیث 

:الفرع األول

ت الممنوحة لذوي االحتیاجات الخاصة في مجال العمل والمجال االمتیازا

  يئالجبا

لقد منح المّشرع الجزائري مجموعة من االمتیازات لذوي االحتیاجات الخاصة ، حیث 

ثم نتطرق إلى )أوال(سنتناول في هذا الفرع االمتیازات الممنوحة لهذه الفئة في مجال العمل 

).ثانیا(االمتیازات الجبائیة

المتعلق 2002ماي08المؤرخ في 02/09لقد نص القانون رقم :في مجال العمل: أوال

تهدف حمایة األشخاص "منه على أّنه03بحمایة األشخاص المعوقین وترقیتهم في المادة 

االجتماعي و على الصعیدینالمعوقین وترقیتهم إلى ضمان إدماج األشخاص المعوقین 

المهني ،السیما بتوفیر منصب عمل ، باإلضافة إلى توفیر الشروط الّتي تسمح لألشخاص 

منه على ما 19كما نصت المادة ، "المعوقین بالمساهمة في الحیاة االقتصادیة و االجتماعیة

تتكفل الّلجنة الوالئیة للتربیة الخاصة و الّتوجیه المهني على الخصوص على ما "یلي 

العمل على االعتراف للمعوق بصفة العامل و توجیهه وٕاعادة تصنیفه وتعیین المؤسسات "ليی

."لح الّتي تساهم في استقبال األشخاص المعوقین وٕادماجهم مهنیااو المص
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إلضافة إلى ذلك تعمل على البحث عن مناصب عمل ووظائف مالئمة یمكن أن و با

بسبب إعاقته من مسابقة أو اختبار أو امتحان ال یجوز إقصاء أي مترشحو تشغلها هذه الفئة 

مع هذه ته  مهني یتیح له االلتحاق بوظیفة عمومیة أو غیرها ،إذا أقرت الّلجنة عدم تنافي إعاق

1.الوظیفة

و فیما یخص إعالم وتوعیة المعوق باألخطار الناجمة عن حوادث العمل و األمراض 

 اوق على حّد سواء ،فقد أصدرت الّدولة قانونالمهنیة الّتي قد تصیب الشخص العادي أو المع

-19ونجد ذلك في المواد 1983جویلیة 02الصادر في13-83في هذا المجال تحت رقم

الصادر  09-87رقم من هذا القانون تاله قانون للوقایة من حوادث العمل تحت 20-21-22

1987.2فیفري 10بتاریخ 

.االمتیازات الجبائیة:ثانیا

یعفي من الضریبة على الّدخل "على أّنه 1992من قانون المالیة لسنة 15نصت المادة 

:اإلجمالي

 .دج8000العمال المعوقون حركیا أو عقلیا أو بصریا أو سمعیا الذین یقل أجرهم عن 

كما تضمن نفس القانون أّن المؤسسات التابعة لجمعیات األشخاص المعوقین المعتمدة ، 

.3"تستفید من إعفاء دائمالهیاكل الّتابعة لها وكذا

، السالف الذكر09-02من القانون رقم 3،19،24 دمواأنظر ال-1

.80كبار عبد اهللا ، مرجع سابق ،ص - 2

.159باشا عمر، مرجع سابق ، ص حمدي-3
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الذي  یحّدد كیفیات اإلعفاء من 1994نوفمبر 22كما أقر القرار الوزاري المشترك في 

كیة و الّرسم على القیمة المضافة ، وكذا قائمة الجمعیات أو المؤسسات الخیریة الجمر م و الّرس

عیات من الّرسوم الجمر ذات الطابع اإلنساني الّتي یمكن أن تنتفع بهذا اإلعفاء ،بإعفاء الجم

كیة و الّرسم على القیمة المضافة ، فیما یتعلق بالبضائع منها السیارات ،أي تستفید منها 

هدفها تقدیم دعم مادي یكونالجمعیات المعتمدة قانونا والّتي لیس لها غرض ربحي والّتي

1.ومعنوي للمتضررین

:الفرع الثاني

االمتیازات الممنوحة في مجال الخدمات االجتماعیة 

الّدولة بإصدار قانون خاص بالتأمینات االجتماعیة للمعوقین تحت  تفي هذا المجال قام

فإنه یقع على عاتق الّدولة ممثلة في مصالح ،1983جویلیة02المؤرخ في  83/11رقم 

اجتماعیا في منظومة الضمان الّنشاط االجتماعي إدماج الشخص المعاق غیر المؤمن 

من الفئات الخاصة فیستفید من التعویض عن العالج و الّدواء حتى بلوغه  هاالجتماعي باعتبار 

له أن یستفید من مختلف االمتیازات الّتي یمنحها الصندوق لهذه الفئة یمكنكما.سن الّرشد 

عملیات الجراحیة و على األعضاء االصطناعیة و الكراسي المتحركة وٕاجراء الكالحصول 

2.مواصلة المتابعة الطبیة

.127سعیود زاهرة ،مرجع سابق ، ص - 1

. 2 - hhtp: // www. mouwazaf.dz.com/L1711-topic..
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لحهمالص%100كذلك نجد بأن مسألة التعویض عن األدویة بالنسبة لهذه الفئة تمثل 

1.لألصحاء%80مقابل

كما تم إنشاء الّدیوان الوطني ألعضاء المعوقین االصطناعیة ولواحقها وذلك بموجب 

ي من بین مهامه صنع األعضاء والذ 09/02/1988في المؤرخ  88/27م رقمو المرس

صطناعیة و لواحقها و المعینات التقنیة الّتي تساعد على إعادة تأهیل المعوقین اجتماعیا و اال

2.مهنیا وٕادماجهم اجتماعیا 

باإلضافة إلى ذلك تستفید هذه الفئة من األداءات العینیة للضمان االجتماعي وهو ما 

یستفید من األداءات العینیة األشخاص المعوقون "11/83القانون رقم 05نصت علیه المادة 

."بدنیا أو عقلیا الذین ال یمارسون أي نشاط مهني

فاألصل أن المستفیدین من أداء الضمان االجتماعي هم العمال األجراء الذین یثبتون 

أستثني المشرع  المعوقون 05لكن بحكم المادة االجتماعي اشتراكاتهم لدى صنادیق الضمان 

هم حمایة خاصة ى لجراء ،فأولالعّمال اال نبدنیا وعقلیا و الدین ال یدخلون بحسب حالتهم ضم

بالّرغم من أنهم ملزمین بدفع اشتراك لهذه االجتماعي من أداءات الضمان باستفادتهموذلك 

:الّصنادیق ویعتبر من األداءات العینیة

1 - Abed al wahab ,Ben latreche , lohéinsertion sociale des personnes handicapées le dispositif

législatif , Actes de la 3 eme rencontre Internationale , organisée par le CNFPH ,

CONSTANTINE,du08-09 Mai 1993PP 217.219. .

الرعایة  االجتماعیة لذوي االحتیاجات الخاصة في التشریع الجزائري ،واقع وأفاق جامعة بوسكرة أحمد ،بلقرمي سهام ، -2

.دون سنة محمد بوضیاف   بالمسیلة الجزائر،
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.التأمین على المرض-

.التأمین على الوالدة-

.لى العجزالتأمین ع-

في هذا ونصوص تنظیمیة هكذا نجد أّن الّدولة الجزائریة قامت بإصدار عّدة قوانین 

یهدف 1996دیسمبر 18الّصادر بتاریخ 96/471المجال منها المرسوم التنفیذي رقم 

إلى تنظیم جمیع الجهات المسؤولة  عن تقدیم الخدمات المتعلقة بالنشاط االجتماعي، ثم 

1998مارس 16الّصادر بتاریخ 12المرسوم بقرار وزاري یحمل رقم قامت بتدعیم هذا

إلى توحید مختلف هذه ،ویدعوالّذي ینص أساسا على تنظیم خدمات الّنشاط االجتماعي

ویوضح هذا القرار DASالشؤون االجتماعیة ي مدیریةوه ةواحددیریة المصالح في م

الفئة كالحمایة االجتماعیة ،اإلدماج مختلف المجاالت الّتي یمكن أن تتدخل فیها هذه 

1.الخ...االجتماعي ،الّتضامن

:الفرع الثالث

االمتیازات الممنوحة في المجال المدني و الجزائي

یجوز للمحكمة أن تعین مساعدا قضائیا لألشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة وهذا ما 

إذا كان الشخص أصم ،أبكم أو أعمى ":من القانون المدني 80یظهر لنا من خالل المادة 

.87كبار عبد اهللا ، مرجع سابق ، ص -1



.آلیات حمایة ذوي االحتیاجات الخاصة و شروطھا:الفصل الثاني

36

، جاز للمحكمة أّن تعین له مساعدا قضائیا رادته وتعذر علیه بسبب تلك العاهة الّتعبیر عن إ

.مصلحةالونه في الّتصرفات الّتي تقتضیها ایع

مساعد قضائي ، إذا صدر من الشخص  لهویكون قابال لإلبطال كّل تصرف عّین من أج

.ن مقدمیكما یمكن لهذا الشخص تعی".د تسجیل قرار المساعدةالذي تقررت مساعدته بع

مكّرر من قانون العقوبات 350وأما في المجال الجزائي فإن المشرع نص في المادة 

إذا ارتكبت الّسرقة مع استعمال العنف أو التهدید، أو إذا سهل ارتكابها ضعف "على أنه

سنوات 10سنة إلى 02تكون العقوبة من ...النّاتج عن سنها أو مرضها أو إعاقتها ضحیة ال

التي تعاني منها الضحیة دج ، حیث أعتبر اإلعاقة  1000.00دج إلى 200000والغرامة من 

.في جریمة الّسرقةمشدد ظرف

المؤرخ 01/06من القانون رقم 25وأما في مجال المساعدة القضائیة فجاء في المادة 

یتم تعیین محام في الحاالت "القضائیة على أنهالمتعلق بالمساعدة 2001ماي22في 

".م مصابا بعاهة من شأنها أّن تؤثر على دفاعهتهإذا كان الم:"اآلتیة

دالة في تعاملها مع ذوي االحتیاجات عباإلضافة إلى ذلك هناك إجراءات خاصة بقطاع ال

د من الخاصة ، حیث تعمل وزارة العدل على اشتراك وزارت وهیئات حكومیة أخرى وعد

یف مؤسسات القطاع وفقا هتمة خاصة بهذه الشریحة وبهدف تكیالجمعیات و المنظمات الم

وكیفیة المطالبة بها  امن الوصول إلى المعلومة القانونیة و معرفة حقوقها وتمكینها الحتیاجاته
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وید المحاكم و المجالس القضائیة بممرات و شبابیك خاصة بهذه تز من خالل إجراءات مادیة ك

.ئة یتولى اإلشراف علیها موظفون یتقنون لغة االتصال باإلشاراتالف

كما تم وضع تحت تصرف األشخاص المكفوفین استمارات إداریة و وثائق مكتوبة بخط 

.صل مع الّصم،البكماالبراي ، وتم تكوین مجموعة من كتاب الضبط في لغة اإلشارات للتو 

وهران ،قسنطینة، الجزائر في انتظار تعمیم م تفعیلها بمجلس قضاء توكل هذه اإلجراءات 

1.فة المحاكم عبر التراب الوطنياهذه اإلجراءات على ك

:المطلب الثاني

وجمعیات دفاعیةإنشاء هیئات وطنیة

إضافة إلى الحقوق و االمتیازات الممنوحة لذوي االحتیاجات الخاصة تم إنشاء هیئات 

الذي یعتبر هیئة ألمعوقینوطنیة مكلفة بحمایتهم تتمثل في المجلس الوطني لألشخاص 

كما )الفرع األول(حول كافة القضایا المتعلقة باإلعاقة  اآلراءمكلفة بدراسة و تقدیم استشاریة

.)الفرع الثاني(إنشاء جمعیات تتولى رعایتهم القانونأتاح

:topic-1711t/com.dz-mowojaf-wwwالموقع اإللكتروني  -1 //http.
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:الفرع األول 

.إنشاء المجلس الوطني لألشخاص المعوقین

و ذلك في ظل 1981كان یسمى بالمجلس الوطني االستشاري لحمایة المعوقین في سنة 

ى إل 1992ثم تغیرت تسمیته في سنة 1981.1دیسمبر 12المؤرخ في 81/338المرسوم رقم 

وذلك بموجب المرسوم دماجهم الوطني للحمایة االجتماعیة لألشخاص المعوقین و االمجلس

دیسمبر 12المؤرخ في 81/338الذي یعدل ویتمم المرسوم رقم 92/381.2التنفیذي رقم 

أصبح یسمى بالمجلس الوطني لألشخاص 02/09، لكن بصدور القانون رقم 1981التنفیذي

أفریل 26المؤرخ في 06/145ي أخذها مرسومه التنفیذي رقم المعوقین وهي نفس التسمیة التّ 

2006.

.تشكیلة المجلس الوطني لألشخاص المعوقین: أوال

تابع 81/338كان المجلس الوطني االستشاري لحمایة المعوقین في ظل المرسوم رقم 

نهم وزیر الّصحة أو ممثله كرئیس یمن ب اعضو 22و كان متكون من لوزارة الّصحة ،

تكلف ، كما یمكنه إنشاء لجان 3ویمكن للمجلس أن یستعین بأي شخص له كفاءات،للمجلس

- . 1778ن ص  1981دیسمبر 15المؤرخة في  50العدد  أنظر الجریدة الرسمیة ،- 1  

- .19- 29ن ص  1992المؤرخة في أكتوبر 75أنظر الجریدة الرسمیة ، العدد ،- 2  

- .¨50ج ر ، العدد (81/338أنظر المادة الثانیة من المرسوم رقم - ( 3
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الكیفیات الّتي ماعاته حیث تقوم بدراسة معینة حسب الشروط و تجباألشغال التحضیریة ال

1.نظامه الداخليیحددها

رئیسه  لنسبة لنشاطه فیجتمع في دورة عادیة مرتین في السنة بناء على استدعاء منأما با

رئیسه،وهذا یعني أن رئیس المجلس هو الوحید من ویمكنه أن یجتمع في دورة طارئة بمبادرة 

.الذي له صالحیة طلب انعقاد المجلس دون األعضاء المكونین له

ح یترأسه الوزیر المكلف بالشؤون بأص92/381بصدور المرسوم التنفیذي رقم و 

لي خفض وبالتا2.ا،عضو 20على رئیسه من االجتماعیة عوض وزیر الّصحة ویتكون زیادة

فلم تشمل تشكیلة المجلس على سبیل المثال ممثل وزیر العدل على خالف ما عدد األعضاء 

و الشيء الجدید فیه هو أّنه جعل من األعضاء 81/338كان في المرسوم التنفیذي رقم 

.له ممثل عن كّل جمعیة وطنیة للمعوقینینالمكون

یستعین بأي شخص مؤهل یمكن أن یساعده في أشغاله ، أما بالنسبة وللمجلس أن 

ین في السنة في دورة عادیة ،بناء على استدعاء من رئیسه ،زیادة على ذلك تلنشاطه فیجتمع مر 

.ب من ثلث أعضائهلطبیمكنه أن یعقد دورات استثنائیة بمبادرة من رئیسه أو 

المكلفة بالعمل االجتماعي في یةفي المدیر و بالتالي تم استحداث أمانة المجلس المتمثلة

وزارة الشؤون االجتماعیة، مهمتها تتمثل في تحضیر أشغال المجلس ، حیث تجمع كل 

.الوطني االستشاري لحمایة المعوقین بإعداد نظامه الداخليالمجلس یقوم -1

).75ج ر، العدد ، (92/381من المرسوم التنفیذي رقم 03أنظر المادة - 2
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المعلومات المتعلقة بالحمایة االجتماعیة لألشخاص المعوقین ،وتوضع برامج نشاط المجلس 

.وتوزعها على أعضائه

لة ،حیث ارتفع عددها إلى أكثر من ضعف تغیرت الّتشكی06/145أّما في المرسوم رقم 

و رئیس  اعضو 52ما كانت تضمه في ظل المرسومین الّسالف ذكرهما،وأصبح یتكون من 

.1یتمثل في الوزیر المكّلف بالتضامن الوطني أو ممثله

ص لم تكن ضمن تشكیلة المجلس سابقا مثل ممثل وزیر اكما تضمنت التشكیلة أشخ

.العدل

.س الوطني لألشخاص المعوقینوظیفة المجل:ثانیا

أسس المجلس الوطني لألشخاص ذوي اإلعاقة كهیئة استشاریة مكلفة بدارسة وتقدیم ت

أرائها حول كافة المسائل المتعلقة بحمایة وترقیة اإلدماج االجتماعي، المهني وٕادماج األشخاص 

2014.2مارس13ذوي اإلعاقة ،ولم ینصب هذا المجلس فعلیا إّال في 

على االستشارة فقط السیما فیما 81/338مهام المجلس في ظل المرسوم رقم قتصرت

:یلي

.برامج األعمال التي تعتزم القیام بها لفائدة المعوقین-

.توحید التجهیزات و اللوازم المخصصة للمعوقین-

)28ج ر ، العدد ، (06/145من المرسوم رقم 07أنظر المادة -1

.164،  مرجع سابق ، 2014التقریر السنوي - 2
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التهیئات المخصصة لتسهیل إطار معیشة المعوقین وخاصة في مجال الّنقل و التنقل -

.بانيفي الم

.الطرق والوسائل الوقائیة ،وٕاعادة التربیة و التأهیل-

قدمین للمعوقین قصد إدماجهم أو إعادة إدماجهم مف الّتعلیم و التكوین المهني الیتكی-

1.الخ...اجتماعیا ومهنیا

.إذن یمكن للمجلس أن یبادر بتقدیم أي اقتراح مفید في إطار االستشارات السالفة الذكر

یخص مراقبة أعمال المجلس فتكون من خالل التقریر الّدوري المتعلق بأشغاله أما فیما 

الذي یقوم بتقدیمه وزیر الّصحة باعتباره رئیس المجلس الوطني االستشاري لحمایة المعوقین 

.إلى الحكومة

81/338المعدل و المتمم للمرسوم رقم 92/381وبصدور المرسوم التنفیذي رقم 

عمال المباشرة تمثل في المساهمة في تطویر نشاطات تنسیق االأصبحت مهام المجلس ت

:ونشیطها وتقویمها، حیث یتم استشارته السیما فیما یلي

.طرق وآلیات تحدید تطور األشخاص المعوقین حسب فئة اإلعاقة والتحكم في ذلك-

ص برامج أعمال الحمایة االجتماعیة واإلدماج المهني الواجب القیام بها لصالح األشخا-

.المعوقین

)50ج ر، العدد ، (81/338أنظر المادة الثانیة من المرسوم رقم -1
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إبداء أراء تقنیة في كیفیات وضع مقاییس التجهیزات و الّلوازم المخصصة للمعوقین -

.وتوحید نمطها

التهیئات المخصصة لتسهیل إطار معیشة المعوقین في مجال النقل و اإلسكان وتسهیل -

.1بلوغ األماكن العمومیة 

االجتماعیة إنشاء مجالس كما یمكن للمجلس أن یقترح على الوزیر المكّلف بالشؤون-

والئیة لتوسیع نشاطاته على المستوي المحلي والمشاركة في تنفیذ برامج العمل االجتماعي 

.وتقویمها

أما بالنسبة لرقابة أعمال المجلس فتكون من خالل التقریر الّسنوي الّتحلیلي لسیاسة 

.كومة الحمایة االجتماعیة للمعوقین وٕادماجهم مهنیا الذي یعرضه على الح

قد عّدل المرسوم 92/381إذن یمكن القول أنه على الّرغم من أّن المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن المجلس الوطني االستشاري لحمایة المعوقین إّال أّن اختصاصاته بقیت  81/338رقم 

مقتصرة على االستشارة فقط دون محاولة العالج و التدخل لحل مختلف المشاكل التي یعاني 

.األشخاص المعوقین بمختلف فئاتهم منها

طرأ تعدیل 06/145ومرسومه التنفیذي رقم 02/09أما بصدور القانون الجدید رقم 

02/09من القانون رقم 33شكلي لكن صالحیات المجلس بقیت كما هي حیث نصت المادة 

.على إنشاء مجلس وطني لألشخاص المعوقین 

).75ج ر ، العدد ،¨(92/381من المرسوم رقم 02أنظر المادة- 1
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افریل 26المؤرخ في 06/145التنفیذي رقم وتطبیقا لنص هذه المادة صدر المرسوم 

،حیث عرف هذا 92/381الذي ألغى جمیع األحكام المخالفة له السیما المرسوم رقم 2006

هیئة استشاریة مكلفة ":المرسوم المجلس الوطني لألشخاص المعوقین في مادته الثانیة بأنه

رقیتهم وٕادماجهم االجتماعي و علقة بحمایة األشخاص المعوقین وتمتبدراسة جمیع المسائل ال

:و مهامه تتمثل فیما یلي".المهني واندماجهم وٕابداء رأیه فیها

یقوم بدراسة و اقتراح طرق وآلیات تحدید تطور فئة المعوقین حسب طبیعة اإلعاقة -

.والّتحكم فیه

.تهیئة مناصب العمل الموجهة لتسهیل اندماج األشخاص المعوقین في الوسط المهني-

یل اإلطار المعیشي لألشخاص المعوقین ورفاهیتهم السیما في هالّتهیئة الموجهة لتس-

.المجال النقل والّسكن وتسهیل الوصول إلى األماكن العمومیة وغیر ذلك 

وعلیه إذن بقیت اختصاصات المجلس الوطني كما كانت في ظل المرسومین الّسابقین 

.1في االختصاص االستشاري  ةذكرهما و المتمثل

أما مراقبة أعمال المجلس فتكون من خالل التقریر الّسنوي الذي یعرضه المجلس على 

الوزیر المكّلف بالّتضامن الوطني،والذي یكون مضمونه نشاطات المجلس وكذا تقویم سیاسة 

.حمایة األشخاص المعوقین وترقیتهم وٕادماجهم

).28ج ر ، العدد ، (06/145أنظر المادة الثانیة من المرسوم رقم -1
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الوطني لألشخاص المعوقین من خالل ما سبق یمكن القول أّن  الّنظام القانوني للمجلس

قد عّرف عّدة  تطورات كما تم بیانه ، إّال أن اختصاصه  بقي مقتصر على االختصاص 

االستشاري دون أّن یتعداه لعالج المشاكل الّتي یعاني منها المعوقون في الجزائر ، باإلضافة 

یاته نجد أّنه الستشاري ، فمن بین صالحا هإلى ذلك ال توجد أي فعالیة له حتى في اختصاص

تهیئة مناصب العمل الموجهة لتسهیل اندماج األشخاص المعوقین في و و اقتراح  ةیقوم بدراس

ین كیفیات تهیئة مناصب العمل لتسهیل یبالوسط المهني إّال أنه ال یوجد أّي نص قانوني 

ع لوزارة اندماجهم في الوسط المهني وبالتالي هذا المجلس ال یتمتع بأّیة  استقاللیة ألنه تاب

.الّتضامن الوطني

:الفرع الثاني

إنشاء جمعیات لرعایة المعوقین

ة و الضروریة لتحقیق الّتنمیة ي والّتطوعي من أهم الجهود المكملمعو جیعتبر العمل ال

االجتماعیة ،ذلك ألن الجهود الحكومیة بمفردها ال تكفي لتحقیق طموحات المجتمع وتلبیة 

لكن ما یمكن مالحظته أّن ،وحمایة الفئات المحرومة كالمعاقیناحتیاجاته ، خاصة رعایة 

العدید من الجمعیات المهتمة بالقضایا االجتماعیة الترخیص بإنشاء على  تلالجزائر مؤخرا عم

.و الثقافیة و الّصحیة وغیرها وذلك بشكل لم یسبق له مثیل

حتیاجات الخاصة،من في مجال رعایتها لذوي االهذه الجمعیات نتساءل عن فعالیة لكن 

.خالل ما یلي 
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تعریف الجمعیات: أوال

المتعلق 12/06عرف المشرع الجزائري الجمعیات في المادة الثانیة من القانون رقم 

تجمع  أشخاص طبیعیین أو معنویین على أساس تعاقدي لمدة محددة "بالجمعیات على أنها

یفهم و وسائلهم تطوعا و ویشترك هؤالء األشخاص في تسخیر معار.أو غیر محددة 

نشطة وتشجیعها ، السیما في المجال المهني و لغرض غیر مربح من أجل ترقیة اال 

ري و یاالجتماعي و العلمي والدیني و التربوي و الثقافي والّریاضي و البیئي و الخ

..."اإلنساني

من أجل ونستنتج من هذا الّتعریف أّن الجمعیة هي تجمع أشخاص طبیعیین أو معنویین 

.1نشطة وتشجیعها ولغرض غیر مربحترقیة اال

بین لنا وجه االختالف بین الجمعیة والشركة الّتي تقوم على تهي الّتي "غیر مربح"وعبارة 

.2أساس الّربح والمال

دور الجمعیات وأهدافها:ثانیا

ع الحركة الجمعویة ذات الطابع االجتماعي و یجشعلى ت02/09نص القانون رقم 

اإلنساني في المادة الثانیة منه،ذلك من خالل سهر الّدولة على تدعیم ومساعدة الجمعیات اّلتي 

.تتكفل برعایة المعوقین وتعلیمهم وٕاعادة تأهیلهم باإلمكانیات الالزمة

  )2ج ر العدد ( ، المتعلق بالجمعیات ،1012جانفي 12المؤرخ في 12/06القانون رقم -1

حمایة ألمستهلكي في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة سما عي وسیلة ، قنطازي أنیسة ، النظام القانوني لجمعیات -2

.4، ص 2013-2012الماستر في القانون ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري تیزي وزو،
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في شروط  فیخفكما أن المشرع لم یخص هذه الجمعیات بمعالجة خاصة من خالل التّ 

الحصول على اإلعانات من طرف الّدولة و الجماعات وٕاجراءات تأسیسها وكذا إجراءات

.المحلیة ومراقبتها بعد استفادتها من اإلعانات

شیةتالمفوتخضع هذه الجمعیات لرقابة مشددة من قبل محافظ الحسابات من جهة و 

العامة للمالیة ومجلس المحاسبة من جهة ثانیة ،أما الجمعیات ذات الّطابع االجتماعي و 

.اإلنساني فتخضع لرقابة لجنة منح اإلعانات المالیة

المعوقین في مختلف المجاالت سواء في رعایة وأما بالنسبة لدور الجمعیات فیكمن في 

ا مبالتقرب منهم ومن أسرهم بإرشادهم لالمجال الطبي ،النفسي ،الّترفیهي أو القانوني وذلك

وتهدف إلى تحقیق .،یترتب علیهم من حقوق وواجبات كفلتها لهم النصوص القانونیة وغیر ذلك 

2012أكتوبر 23المؤرخ في 135إلى المقرر رقم منفعة عمومیة ویظهر ذلك بالرجوع 

الّطابع االجتماعي و المتضمن إنشاء لجنة منح اإلعانات المالیة لفائدة الجمعیات ذات 

یمكن لها منه تحدد الجمعیات الّتينجد المادة الثانیة،اإلنساني بوزارة الّتضامن الوطني واألسرة 

:تقدیم طلب الحصول على اإلعانة و حصرها في تلك الّتي تهدف إلى ما یلي

.التكفل المباشر بالفئات المعوزة-

.صعبالمساهمة واإلعانة على إدماج الّسكان في وضع -

.المساهمة الفّعالة في الوقایة من اإلعاقة و األمراض المزمنة واآلفات  االجتماعیة-
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أو  ،وقینألشخاص المعاتنظیم وتنمیة النّشاطات الثقافیة والریاضیة والترفیهیة لفائدة -

.المعوزین عبر إنشاء ورشات ذات أهداف غیر مربحة

لیة ذلك یعود إلى صعوبة وجود الفعالجمعیات تتمیز بنقص اه هذنستنتج مّما سبق أن 

المعوقین و یحمل همومها فئة مجتمع مدني حقیقي یمثل مختلف فئات المجتمع بما فیها 

،نظرا لما یسجل من ر سابقا ما هي إّال حبر على ورقو ،وبالتالي نالحظ أن األهداف المذك

.التجاوزات الى جانب سوء التسییر ونقص التمویل

:المبحث الثاني

على الحمایة.الخاصةاالحتیاجاتشروط حصول ذوي 

التي یقرها القانون واالمتیازاتالخاصة من الحقوق االحتیاجاتلكي تستفید فئة ذوي 

صفة معاق ألن هذه األخیرة هي األساس في تحدید مدى اكتسابالمتعلق بحمایتهم یجب 

.الحمایة على أحقیة هذه الفئة في الحصول 

،09-02رف أشخاص حّددهم القانون رقم من طتقدیم تصریحیقتضي ذلك غیر أن 

الشخص المخالف لهذه وٕاال خضعیشترط أن یكون التصریح صحیحا وغیر كاذبوبالتالي

المطلب (.بطاقة المعوقالى الحصول على باإلضافة )المطلب االول(.لعقوبة جزائیةالشروط

)الثاني
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:المطلب األول

كإجراء وقائيالّتصریح باإلعاقة 

الخاصة من الحقوق االحتیاجاتذوي  فئة تكتفي الستفادةإن مجرد اإلعاقة ال

إجراء باإلعاقةقانونا ، بل المشرع الجزائري جعل من الّتصریح المقررة لهم االمتیازاتو 

.بشرط أن یكون هذا الّتصریح صحیحا وغیر كاذبأساسي

تبیان أساس اعتبار ،لذلك  سنحاولالكاذب أقر المشرع عقوبة جزائیة وفي حالة الّتصریح 

هي الجهة ومدى إلزامیة الّتصریح باإلعاقة و ما )الفرع األول (إجراء وقائي هذا الّتصریح 

 هومن هم األشخاص الملزمین بالتصریح بهذ)الفرع الثاني(لقي هذه التصریحات المختصة بت

).الفرع الثالث(اإلعاقة وما هو جزاء التصریح الكاذب

:الفرع األول 

أساس اعتبار الّتصریح باإلعاقة إجراء وقائي

إن الوقایة من اإلعاقة یتجسد في عملیة التصدي لجمیع األسباب والعوامل التي تؤدي إلى 

.مستویات وهيوالتي تكون على ثالث1 ها إذا وقعت خفیف من أثار اإلعاقة ، والت

یمكن فیها المنع ویكون ذلك إما منع حدوث العامل المسبب لإلعاقة في الحاالت التي -

ال الكشف وبرامج الوقایة الطبیة وذلك من خالل أعم،أثناء الوالدة وبعد الوالدةل الحمل ،قب

.المواطن بالعوامل المسببة لإلعاقة أو تشدیدهایسوحمالت اإلعالم وتحس

.45زكي زكي حسین زیدان ، مرجع سابق ،ص -1
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.أثار اإلعاقة إذا حدثت عن طریق اإلسعاف و العالج الفوريمنالتخفیف -

و المهني ،وعالج االجتماعيدراسة الحالة ورسم وتنفیذ التأهیل الطّبي والتربوي و -

نفسیة أو سوء توافق الفرد مع نفسه ، أو اضطراباتلة دون حدوث لو اآلثار الّنفسیة للمعاق للحی

.طة بهیعدم تكیفه مع البیئة المح

ان على  09-02من القانون رقم 13لم ینص صراحة في المادة الجزائري لمشرع او 

:التصریح باإلعاقة إجراء وقائي ، إال أننا نعتبره قد نص على ذلك ضمنیا على أساس

"بالوقایة من اإلعاقة"في الفصل الثاني ،المعنون 13إدراج المادة -

خفیف صد التظهورها أو كشفها ، قتحدیده لوقت الّتصریح باإلعاقة والذي یكون فور-

.ر وسیلة وقائیة من اإلعاقةمن أثارها ، وهذا یعتب

أنه جعله  إلزامي ویتم لدى المشرع التّصریح باإلعاقة إجراء وقائي إالاعتباروبالرغم من 

.الجهات المختصة بذلك وهذا ما نتعرض له في الفرع الموالي

:الفرع الثاني

باإلعاقة لدى الجهات المختصةریح إلزامیة الّتص

و ما هي الجهة )أوال(مدى إلزامیة الّتصریح باإلعاقة سنحاول في هذا الفرع تبیان

.)ثانیا (المختصة بتلقي التصریحات 
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.إلزامیة التصریح باإلعاقة: أوال 

 على أن  09- 02والثانیة من القانون رقم  ىفي فقرتها األول13لقد نصت المادة 

1."باإلعاقة إلزامي لدى المصالح الوالئیة المكلفة بالحمایة االجتماعیةالتصریح "

انونا حیث یتعین على أولیاء األشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة أو من ینوب عنهم ق

ة أثناء ممارسة وظائفهم وكذا كّل شخص معني التصریح باإلعاقة ، فور ومستخدمي الصح

.المعنیة من التكفل بهاظهورها أو كشفها وذلك قصد تمكین الجهات

هذه المادة أن التّصریح باإلعاقة إلزامي وهذا ما یظهر لنا وذلك لنالحظ من خال-

جد نفس المادة حددت لنا الجهة المعنیة نوباإلضافة إلى ذلك "یجب "باستعمال المشرع لعبارة 

.بتلقي التصریحات

.الجهة المعنیة بتلقي التصریحات:ثانیا 

الجهة المعنیة بتلقي حددتنجد أنها 09-02من القانون رقم 13بالرجوع إلى المادة 

و التضامن للوالیة و التي كانت تسمي االجتماعيالتصریحات و المتمثلة في مدیریة النشاط 

ریة النشاط الصحة والحمایة االجتماعیة وتم الغاؤها وتحویلها الى مدیسابقا بمدیریة 

18المؤرخ في 96/471، وذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1996في سنة االجتماعي 

في الوالیة و االجتماعيالذي یحدد القواعد الخاصة بتنظیم مصالح النشاط 1996دیسمبر
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1998مارس 17الفعلي بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ها سیرها والتي تم إنشاؤ 

.1عي في الوالیة، المتضمن تنظیم مدیریة النشاط االجتما

ي مصلحة هوتضم هذه المدیریة ثالثة إلى خمسة مصالح تختلف حسب الوالیات و 

المؤسسات المتخصصة ، مصلحة الحمایة االجتماعیة للفئات المحرومة ، مصلحة اإلدماج 

بالحمایة المهتمةتابعة الحركة الجمعویةمصلحة مئلة و ااالجتماعي ،مصلحة التضامن والع

على تطبیق التشریع والتنظیم في جمیع المیادین تعملكانت هذه المصالح،حیث.االجتماعیة

تبطة بالحمایة االجتماعیة المر 

الذي  2010أفریل 28المؤرخ في 10/128مع صدور المرسوم التنفیذي رقم  لكن

أخذت هذه األخیرة ،.2و التضامن للوالیة االجتماعيیتضمن تعدیل تنظیم مدیریة النشاط 

مصالح وتضم كّل  6إلى  3و الضامن للوالیة و تضم من االجتماعيریة النشاط تسمیة مدی

.ّوكلة إلیهاممصلحة ثالثة مكاتب كحد أقصى و ذلك حسب أهمیة المهام و المصالح ال

:الثالث الفرع

.األشخاص الملزمین بالتصریح باإلعاقة وجزاء الّتصریح الكاذب

ثم تبیان )أوال(الملزمین بالتصریح باإلعاقةسنحاول في هذا الفرع تحدید األشخاص 

.)ثانیا (جزاء الّتصریح الكاذب

.5، ص2010، المؤرخ في مایو 27الجریدة الرسمیة ، العدد -1

.5، ص2010ماي 2، المؤرخة في 29الجریدة الرسمیة ، العدد -2
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األشخاص الملزمین بالتصریح باإلعاقة: أوال

عوقین أو من ینوب میجب على أولیاء األشخاص ال"غلى أنه  2و13/1تنص المادة 

التصریح ص معنيممارسة وظائهم ، وكذا كّل شخعنهم قانونا و مستخدمي الّصحة أثناء

..."باإلعاقة

:ددین وهم حمن خالل المادة نالحظ أن األشخاص الملزمین بالتّصریح باإلعاقة م

:أولیاء األشخاص المعوقین أو من ینوب عنهم قانونا-1

أولیاء هذه الفئة أو من ینوب عنهم قانونا بالتصریح بإعاقتهم فور 13/2ألزمت المادة 

، دون الّتمیز بین أولیاء الشخص  المعوق عدیم األهلیة أو ناقص األهلیة اكتشافهاأو  ظهورها

الراشد الكامل األهلیة ، وبالرجوع إلى القواعد العامة نجد بأن الحاالت التي الشخص و أولیاء،

:یمكن أن یلزم فیها أولیاء هذه الفئة أو من ینوب عنهم قانونا بالّتصریح یكون في حالتین

قصها لعدم بلوغ جنون أو عته أو نالصغر أوص المعوق فاقد األهلیة خإذا كان الش-

سّن الرشد أو سفه أو غفلة ، یتولى ولیه أو من ینوب عنه قانونا أي الوصي أو القیم ،وهذا ما 

1.من القانون المدني الجزائري43و 42تضمنه المادة 

:مستخدمي الّصحة أثناء ممارسة وظائفهم-2

سبتمیر 26المؤرخ في 75/58من القانون الدني الجزائري ، الصادر بموجب األمر رقم  43و 42أ نظر المادتین -1

، الجریدة الرسمیة 2005یولیو 20المؤرخ في 05/10، المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم بالقانون 1975سنة 

.17، ص 2005یونیو 26المؤرخة في ، 44، العدد 
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عمومیة واسع ، كونه یشمل الممارسین الّطبیین في الّصحة الله مفهومهذا المصطلح ّن إ

لتّصریح باإلعاقة أثناء ممارسة تصین وشبه الطبیین وعلیهم ا، والممارسین الطبیین المخ

وظیفتهم 

:كّل شخص معني–3

معنى یدخل فیه كّل من لم یكن ، معنیینإّن هذا المصطلح واسع نظرا لكونه یحتوي على 

ن الشخص المعوق أو من ینوب عنه قانونا ، أو مستخدمي الّصحة أثناء ممارسة ولیا ع

  .الخ...ص المعني باألمر و أقاربهخوظائفهم ، بما في ذلك الش

.1ومعنى أخر و هو المعني الضیق و الذي ینحصر في المعني باألمر

جزاء الّتصریح الكاذب باإلعاقة:ثانیا 

الملزمین بالّتصریح باإلعاقة و الذي نصت علیهم فبعدما تطرقنا إلى تحدید األشخاص

أو من ینوب نص على معاقبة األولیاء ،س المادة تنجد أن الفقرة الثالثة من نف13/2المادة 

قة وذلك قصد الحصول على عنه قانونا في حالة ما إذا قدموا تصریحا كاذبا بوجود إعا

.2المقررة قانونااالمتیازاتو ت المساعدا

ص وظائفهم ، وكذا كّل شخمي الّصحة أثناء ممارسة و لى معاقبة مستخدولم ینص ع

معني في حالة تقدیم تصریح كاذب بوجود إعاقة وهذا یدل على فتح المجال أمام األشخاص 

.38سعیود زاهرة ، مرجع سابق ، ص -1

یعاقب على كل تصریح كاذب باإلعاقة ن "التي تنص على ما یلي 09-02من القانون رقم  3فقرة  13أنظر المادة -2

".طبقا للتشریع المعمول به یقوم به لدى المصالح المعنیة األولیاء أو من ینوب قانونا عن األشخاص المصرح بإعاقتهم 
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عهم فص معني ،ودحة أثناء ممارسة وظائفهم أو كّل شخمع مستخدمي الصّ العادیین للتواطؤ

ما  وهو االمتیازاتمن الحقوق و االستفادةلك بقصد للتصریح بإعاقتهم رغم عدم وجودها وذ

.ویرایعتبر تز 

التزویر الذي یسمى النوع من باإلضافة إلى ذلك نجد أن قانون العقوبات نص على هذا 

،وتكون عقوبته الحبس من ثالثة اشهر الى ثالثة سنوات .بالتزویر المعنوي في الوثائق اإلداریة 

.من قانون العقوبات 223ادة ما نصت علیه المدینار،وهو.5000الى50وغرامة من 

:المطلب الثاني

:الحصول على بطاقة المعوق كإجراء جوهري

لیة و وزارة العمل و الشؤون االجتماعیة االوزاري المشترك بین وزارة المنشورخصص الم

، حیث 1990ماي 29الصادر بتاریخ   336:رقمللمنشور بطاقة خاصة بالمعوق وذلك وفقا 

وتمنح لصاحبها االقتصادیةیتم منحها بناء على ملف یتضمن المعلومات الشخصیة والطبیة و 

)الفرع األول(وقد مرت هذه البطاقة بعدة مراحل .من بعض آلیات الدعم االستفادةالحق في 

وفي حالة رفض منحها یمكن )الفرع الثاني(ة نم بإجراءات معیایستلزم القییهاو الحصول عل

.)الفرع الثالث(هذا الشخص أو من ینوب عنه قانونا الطعن أمام اللجنة الوطنیة للطعن ل
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:الفرع األول 

1990المعوق في الجزائر منذ سنة النظام القانوني لبطاقة

الى بمنح بطاقة لهذه الفئة وذلك یعود االعترافمنذ بدایة لقد ظهرت عدة مشاكل 

اإلعاقات وهو األمر الذي أدى انواع تعریف لجمیع الغیاب كحظت في محتواها و النقائص التي ل

في منح بعض األشخاص الذین لیسوا اإلسرافالتعسف في حق هذه الفئة واستعمالالى 

  .هایلابحاجة 

ففي ظل المنشور الوزاري الصادر عن وزاراتي الصحة و الشؤون االجتماعیة تحت رقم 

 ىیحتوي عل امن تلك الوضعیة أصدرت وزارة العمل منشور والمحاولة من الخروج336

ومالحظات مدیریة اقتراحاتلك بموجبذوكان  سلرفع أي لبالالزمةالتعدیالت والتوضیحات 

01الصحة و الحمایة االجتماعیة وأراء األطباء المختصین بموجب المنشور الوزاري رقم 

أنه إثباتحیث یتمیف لحالة المعوق  ر بإعطاء التعالذي بدأ1993جانفي 31المؤرخ في 

أربعة بمحدود القدرات عند ممارسة حیاته الیومیة ، وقد حدد هذا المنشور أنواع اإلعاقة فعال 

:أصناف وهي 

البصریة  اإلعاقة -1

.الحركیة   اإلعاقة -2

السمعیة    اإلعاقة-3
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.1).الذهنیة(العقلیة اإلعاقة  -4

م المعني باألمر بإرسال طلبه اعلى البطاقة فتكون بقیأما بالنسبة إلجراءات الحصول 

االجتماعیةمرفقا بكامل ملفه الطبي المثبت إلعاقته الدائمة إلى الهیئات المكلفة بالحمایة 

لجنة یترأسها  طرف من ىحدحیث یتم دراسة كل ملف على ،الواقعة في الوالیة مكان إقامته

:إلى جانب األعضاء المكونین للجنة و هم االجتماعیةمایة حالمدیر المكلف بالصحة و ال

للوالیة ، عن مصلحة الصحةالمعني ، ممثل أخر سكنللوالیة مقر االجتماعیة ممثل الحمایة 

ویدخلون بإ سم المعوقین الذین یمثلونهم ، ممثل عن اللجنة الطبیة ممثل عن جمعیة المعوقین 

كل حالة من اإلعاقة ما عدا الطبیب نوع اء حسب للوالیة ویحظر كل األطباء المختصین والخبر 

.المعالج 

أما مهمة اللجنة تتمثل في دراسة الملف بدقة لتحدید نسبة اإلعاقة ثم تعطى الفرد البطاقة 

.والتي تعتبر شخصیة 

غیر أن نظام البطاقة عرف تغییر بمقتضى المذكرة الصادرة عن مدیریة المساعدة و 

، والتي جاءت بهدف وضع 2001فیفري28المؤرخة في 126قم تحت ر االجتماعیةالشؤون 

بطاقة المساعدة "و الثانیة "بطاقة اإلعاقة"بطاقتین جدیدتین تحت استعمال هذه الفئة أولها 

".االجتماعیة

.41نقل عن سعیود زاهرة ، مرجع سابق ، ص- 1
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من تحدید نسبة  اتمنح للشخص المعوق تعترف له بإعاقته انطالق:بطاقة اإلعاقة-أ

بطاقة تسمح للمعوق من االستفادة من جمیع الحقوق المعترف له العجز البدني الدائم و هذه ال

:تخص هذه البطاقة خمسة أصناف من اإلعاقات وهي على التواليو بها 

  .1/20 دهم عنوهم الذین تقل نسبة الرؤیة عن:المعوقون المكفوفین -1

.دیسبال70وهم الذین تقل نسبة السمع عن :المعوقون الصم البكم -2

%.40وهم الذین تقل نسبة حركتهم الجسمیة عن :حركیا لمعوقون -1

%.80قدراتهم العقلیة عن نسبةوهم الذین تقل :المعوقون المتخلفین ذهنیا-2

1.وهم الذین یحملون أكثر من إعاقة:متعددي اإلعاقة -3

سنة ، 18تمنح هذه البطاقة لكل شخص یتعدى سن :بطاقة المساعدة االجتماعیة - ب

.وهو معوق بدون أي دخل 

التي تمنح بشأنها هذه  البطاقة فهي أربعة أصناف و هي على أما بالنسبة ألنواع اإلعاقة 

:التوالي 

%.100بطاقة المساعدة االجتماعیة عن اإلعاقة  بالنسبة-

%100بة أقل من بطاقة المساعدة االجتماعیة عن اإلعاقة بالنس-

.بطاقة المساعدة االجتماعیة عن األمراض المزمنة-

.بطاقة المساعدة االجتماعیة عن المنح الجزافیة-

.88كبار عبد اهللا ، مرجع سابق ، ص -1
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ملین بطاقة احأن یكون األشخاص المعوقین9في مادته 09-02القانون اشترطولقد 

طبیعة إعاقتهم ودرجتها تسلمها إیاهم مصالح الوزارة المعنیة حتى یتسنى لهم االستفادة من ن یتب

.1حمایة األشخاص المعوقین وترقیتهم الممنوحة تطبیقا لهذا القانون 

:الفرع الثاني 

التسهیل في إجراءات منح بطاقة المعوق

بطاقة اإلعاقة  على البد من حصولهاالمتیازاتالشخص المعوق من الحقوق و الستفادة

.09-02من القانون 9وهو ما نصت علیه 

لكن للحصول على هذه البطاقة یستوجب إتباع مجموعة من اإلجراءات التي سنتطرق 

بعدها )أوال(وهي تكوین ملف طبي و إ داري 03/175التنفیذي رقمرسوم إلیها في ظل الم

ثم ،)ثانیا (اإلقامةیةلبلداالجتماعيلبلدي للنشاط هذا الملف على مستوى المكتب اایداع 

.)ثالثا (تبدي اللجنة الطبیة الوالئیة المتخصصة رأیها في ذلك 

.03/175من المرسوم التنفیذي رقم 5طبقا للمادة  واإلداري تكوین الملف الطبي:أوال 

:یتكون الملف الطبي و اإلداري من الوثائق التالیة 

.المعني باألمرطلب یعده -1

.شهادة میالد المعني باألمر-2

.السالف الذكر، 09-02من القانون9أنظر المادة - 1
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.شهادة عائلیة أو شهادة الحالة المدنیة -3

.شهادة اإلقامة-4

یقدمها الطبیب المعالج، تحدد نموذجها اإلدارة طبیة تحتوي على معلومات استمارة-5

.بالنشاط االجتماعي ةالمكلف

.اإلقامةیةلبلدتتسلمها المصالح المعنیة :شهادة عدم تقاضي األجر-4

.1صورتین شمسیتین-5

:، حیث اقتصرت على 2011وثائق في سنة 5غیر أن هذه الوثائق قد قلصت إلى 

.طلب خطي -1

.وثیقة للحالة المدنیة-2

.شهادة اإلقامة-3

.صورتین شمسیتین -4

مدیریة النشاط االجتماعي والتضامن للوالیة ، مسلمة استمارة طبیة صادرة عن مصالح -5

.الطبیب المعالج من قبل 

.السالف الذكر، 03/175من المرسوم التنفیذي رقم 5أنظر المادة  -1
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المكتب البلدي للنشاط االجتماعي إیداع الملف الطبي و اإلداري على مستوى :ثانیا 

.بلدیة اإلقامةل

، یجب علیه إیداع هذا بعد تكوین المعني باألمر الملف الطبي و اإلداري السالف الذكر 

في بلدیة اإلقامة مقابل وصل إیداع االجتماعيالملف على مستوى المكتب البلدي للنشاط 

أیام إلى مدیریة النشاط 8،بعدها یرسله المكتب البلدي للنشاط االجتماعي في مدة ال تتجاوز 

وذلك قصد التسهیل في اإلجراءات ،االجتماعي و التضامن للوالیة 

.جنة الطبیة الوالئیة المتخصصةللإبداء رأي ا:ثالثا 

بعد عرض الملف الطبي و اإلداري على مدیریة النشاط االجتماعي و التضامن للوالیة 

10التي تم إنشاؤها تطبیقا للمادة عرض هذه األخیرة الملف على اللجنة الطبیة المتخصصة ،ت

، والتي هي هیئة 03/175و ذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم 02/09من المرسوم رقم 

لمدیریة الوالئیة المكلفة بالنشاط االجتماعي ، وتتشكل من مجموعة من متواجدة على مستوي ا

األطباء المتخصصین ، یعینهم الوالي بقرار بعد اقتراحهم من مدیریة الضمان االجتماعي  

الوالیة للنشاط االجتماعي  مدیراللجنة لتشاور مع مدیریة الصحة ، ویرأس باللوالیة 

:الفرع الثالث 

اللجنة الوطنیة للطعن

وذلك بموجب ، 02/09من القانون رقم 34المادة أنشأت هذه اللجنة تطبیقا لنص 

."اللجنة الوطنیة للطعن "في الفصل الثاني منه المعنون 03/175المرسوم التنفیذي رقم 
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،االجتماعيبالتضامن  ةالنشاط االجتماعي لدى  الوزارة المكلفالمدیر المكلف بیرأسها 

كون من طبیب مختص في أمراض العیون ، طبیب مختص في أمراض األنف و األذن ، یت

طبیب مختص في مراض العقلیة ، طبیب مختص في أمراض العظام ،األطبیب مختص في 

ثل عن أولیاء التالمیذ المعوقین یة ، ممثل عن قطاع التكوین المهني ، ممظیفالتربیة الو  اعادة 

یمكن للجنة الحظ ، كمافیدرالیة تمثل األشخاص المعوقین كمة أو الحظ ، ممثل عن جمعیكم

في أشغالها ، ویعین أعضاء هذه اللجنة بقرار من  امساعدته هكل شخص یمكنأن تستدعي 

.وزیر المكلف بالتضامن الوطني بالتشاور مع الوزیر المكلف بالصحةال

لجنة الطبیة الوالئیة قررات الصادرة عن الل اختصاص هذه اللجنة في دراسة الیتمث

یكون الفصل فیها في أجل ربیة الخاصة و التوجیه المهني ، و المتخصصة و اللجنة الوالئیة  للت

من تاریخ إیداع الطعن من قبل األشخاص المعوقین أو من ینوب أشهر ، ابتداء3أقصاه 

هذا حق هل یعتبراآلجالاللجنة الوطنیة للطعن في تلك بث عنهم عیر أنه في حالة عدم 

.مكتسب للمعوق لحصوله على البطاقة

فالمشرع لم یحدد إذا كانت القررات الصادرة عن هذه اللجنة نهائیة أم هي قابلة للطعن 

فكان من األجدر بالمشرع إضافة فقرة في باعتبارها هیئة إداریة وطنیة أمام مجلس الدولة ،
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تتضمن إمكانیة 03/175من المرسوم المادة  12أو 02/09من القانون رقم 34نص المادة 

.1الطعن القضائي ضد قررات اللجنة الوطنیة للطعن  أمام مجلس الدولة 

النشاط االجتماعي مهمة تبلیغ مقررات اللجنة الوطنیة للطعن إلى المعنیین باألمر ،حسب تتكفل مدیریة الوالیة المكلفة ب-1

.03/175من المرسوم التنفیذي 13نص المادة 
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:خاتمة

یمكن القول أن الّتشریع الجزائري وّفر الحمایة إلى حّد ما لفئة ذوي االحتیاجات الخاصة 

االعتراف لهم القانونیة لحمایتهم و المتمثلة فيوذلك من خالل تكریسه لمجموعة من اآللیات

بمجموعة من الحقوق ومنحهم كذلك امتیازات ویظهر ذلك بوضوح من خالل القوانین و 

ماي 08المؤرخ في 02/09التنظیمات التي جاءت في هذا الشأن  ومن أهمها القانون رقم 

المتعلق بحمایة األشخاص المعوقین وترقیتهم و الذي یعد أخر و أحدث  قانون الذي 2002

.ار التزامات الجزائر في مجال حمایة هذه الفئةجاء في إط

بشؤونهم وكذلك تم تشجیع الجمعیات ذات  ىإضافة إلى ذلك تم تنصیب هیئة وطنیة تعن

.لرعایتهمالّطابع االجتماعي و اإلنساني 

الدولة ها تو من خالل دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى أّن رغم هذه الجهود التي بذل

لصالح هذه الفئة ،وٕانما حققت م إال انها لم تحقق مجمل الحقوق التي كرستها الجزائریة لحمایته

جزء من الّتكفل واالهتمام ذلك ألن تحقیقها یتطلب وعي وتسهیالت اتجاه هذه الفئة إلعادة بعث 

األمل في نفوس هؤالء وٕادماجهم في الحیاة العامة و القضاء على الحاجز النفسي و العیش في 

  .العزلة

اإلمكانیات المادیة والبشریة لضمان الّتكفل الّفعال بهم في  هاذلك عدم توفیر  ف إلىض

في كّل مؤسسة إضافة %1مجال التشغیل حیث نالحظ أنها خصصت نسبة ضئیلة جدا وهي 

إلى ذلك نجد عدم التزام المؤسسات الخاصة باحترام هذه النسبة وعدم فرض عقوبة في حالة 

. یوجد أي نص تنظیمي في هذا الشأنعدم احترامها لها ذلك ألنه ال

مازالوالهم امتیازات في هذا الشأن إال أنهم منحت كما أّن بالنسبة لمجال التنقل فقد 

.عراقیل في االنتقال و التنقلمن یعانون 
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أما بالنسبة للمنحة المخصصة لهم فهي ضئیلة جدا ألنهم ال یستطیعون حتى اقتناء 

.احتیاجاتهم األساسیة

صیب المجلس الوطني لألشخاص المعوقین إال أّن دوره مازال یقتصر على ورغم تن

.استقاللیةیةاالستشارة وبالتالي فهو هیئة تابعة لوزارة التضامن الوطني وال یتمتع بأ

.إجراءات الحصول على الحمایة هي إجراءات صعبة ومعقدة-

سؤولین في أداء كّل هذا یّدل على نقص الّتأطیر وتتصل بعض أصحاب القرار و الم

.واجباتهم اتجاه هذه الفئة، ویدل على الفراغ الموجود بین الّتشریع كنص وكواقع في المیدان

من خالل ما ذكر في نتائج البحث یمكن تقدیم مجموعة من االقتراحات التي قد تساعد 

:في تطویر االهتمام بهذه الفئة

هیلیة والّصحیة لرعایة ذوي االحتیاجات توفیر وتكامل الخدمات التعلیمیة والتربویة و الّتأ-

.الخاصة والعنایة بهم

.العمل لهذه الفئة وحث وتحفیز القطاع الخاص لتوظیفهم  صمراعاة فر -

للكشف ئیةاالهتمام بالجانب الوقائي موازاة بالجانب العالجي یتطلب وضع برامج وقا-

.المبكر و التشخیص والتوعیة ألن الوقایة خیر من العالج

أن مسؤولیة حمایة فئة ذوي االحتیاجات الخاصة تقع على عاتق الحكومة بالدرجة -

.األولى لهذا یتعین علیها بذل عنایة أكبر لرعایتهم

.العمل على تسهیل عملیة التنقل لهذه الفئة-

خاصة الحتیاجات االإن تجسید هذه التوصیات میدانیا كفیل بتحسین ظروف عیش ذوي 

  .زیتمی دون صورة الجزائر باعتبارها دولة حامیة لحقوق مواطنیهاوفي نفس الوقت تلمیع 
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:باللغة العربیة :أوال

I- الكتب:

دراسة الخاصة ،االحتیاجاتلذوي الحمایة الشرعیة و القانونیة، زكي حسین زیدان-1

طا ي ،دار الكتاب القانوني ،جامعة طنالقانون الوضعمقارنة بین الفقھ اإلسالمي و 

،2009.

)األطفال(ذوي االحتیاجات الخاصةإستراتیجیات التعامل مع ، يفاطمة بنت قاسم العنز-2

.2012الریة،،

،الطبعة الرعایة االجتماعیة لذوي االحتیاجات الخاصة مروان عبد المجید إبراھیم ،-3

.2006األولى ،عمان ،األردن ،

الحمایة القانونیة لحقوق المعاقین لذوي االحتیاجات الخاصة وسیم حسام الدین األحمد ،-4

.2011الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،لبنان ، ،الطبعة األولى ، منشورات 

:ذكراتمالالرسائل و-11

:الرسائل-أ

، دور التكوین المھني ،في تأھیل ذوي االحتیاجات الخاصة ،من      نجاة ساسي ھادف-1

لمؤسستي ذوي االحتیاجات الخاصة مدرسة –دراسة میدانیة –جھة نظر اإلداریین واألساتذة 

المعوقین سمعیا و المركز النفسي البیداغوجي للمعوقین ذھنیا ،لوالیة سكیكدة أطروحة لنیل 

شھادة دكتورة العلوم في علم االجتماع ،تخصص تنمیة الموارد البشریة ، كلیة العلوم 

.2014-2013اإلنسانیة و االجتماعیة، جامعة محمد خضر بسكرة ،سنة  

تونس  - دراسة المقارنة الجزائر–، الحمایة القانونیة لحقوق الطفل والي عبد الطیف-2

.2015-2014، سنة 1المغرب ،أطروحة دكتورة في الحقوق ،كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر
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:المذكرات-ب

، الحمایة القانونیة للمعوقین ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، في إطار سعیود زاھرة-1

،سنة 1مدرسة الدكتورة ،فرع الدولة و المؤسسات العمومیة ،كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 

2013-2014.

دراسة -، المجتمع المدني و دوره في التكفل بذوي االحتیاجات الخاصة كبار عبد هللا-2

رسالة لنیل شھادة الماجستیر،تخصص علم -یات المعوقین حركیا لوالیة غردایةمیدانیة لجمع

-2004،سنة 2االجتماع والثقافي ،كلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة ،جامعة الجزائر 

2005.

، حمایة حقوق الطفل في التشریع الجزائري، على ضوء االتفاقیة الدولیة سامیةموالفي-3

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر،فرع القانون الدولي و العالقات 1998لحقوق الطفل لسنة 

.2002، سنة 1الدولیة ،كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر 

،حمایة حقوق الطفل بین القانون و الممارسة في الجزائر، حمیش روزةسمسوم زاھرة ،-4

ولي لحقوق اإلنسان  ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر،في القانون العام ، تخصص القانون الد

.2012كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، سنة 

ІІІ :المقاالت:

والعلوم اآلداب،نظرة اإلسالم لذوي االحتیاجات الخاصة ، مجلة كلیة رواب عمار-1

بسكرة ، الجزائر، العدادان الثاني و الثالث ، ، جامعة محمد خضراالجتماعیةاإلنسانیة و 

 .2008سنة جوان ،جانفي 

الخاصة ، االحتیاجات، الحمایة القانونیة والوطنیة و الدولیة لذوي حمدي باشا عمر-2

.2008،نوفمبر 21مجلة الفكر البرلماني ،العدد 
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VІ- التقاریر:

التقریر السنوي الصادر عن اللجنة الوطنیة االستشاریة لترقیة حقوق اإلنسان وحمایتھا -1

.2014اإلنسان في الجزائر ،،حالة حقوق 

.الملتقیات:خامسا

.قزیز خیر الدین ،حقوق المعاق في ظل القانون الجزائري ،منتدى شؤون قانونیة ب -1

التكفل باألشخاص ذوي اإلعاقة في الجزائر، –أحمد بن عیسى ،الملتقى الدولي الثاني -2

.2008الواقع ومتطلبات المستقبل ،

واقع –سھام ، الرعایة االجتماعیة لذوي االحتیاجات الخاصةبلقرمي ،بوسكر أحمد-1

.جامعة محمد بوضیاف بمسیلة ،الجزائر –وآفاق 

ІV :النصوص القانونیة:

:الدساتیر-أ

سبتمبر 7، المؤرخ في 438-96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ،1996دستور -1

،المعدل و76، العدد 1996دیسمبر 8، المنشور في الجریدة الرسمیة المؤرخة في 1996

.2008المتمم في 

07مؤرخة في 14مارس الجریدة الرسمیة عدد  06ممضي في  01-  16قانون رقم -2

.، یتضمن التعدیل الدستوري2016مارس 

:التشریعیةص النصو-ب

سبتمبر  28المؤرخ في 58-75القانون المدني الجزائري، الصادر بموجب األمر رقم -1

20، المؤرخ في 10-05المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم بالقانون رقم ،1975

.2005یولیو 25، المؤرخ في 44، الجریدة الرسمیة العدد 2005یولیو 

.المتعلق بالحمایة الصحیة و ترقیتھا1985فیفري 16المؤرخ في 85-05القانون -2
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المتعلق بحمایة األشخاص المعوقین ، 2002ماي 8المؤرخ في 02/09القانون رقم -3

.34وترقیتھم ، الجریدة الرسمیة، العدد

، المتعلق بالجمعیات الجریدة  2012جانفي  12المؤرخ في 12/06القانون رقم -4

  .2012جانفي  15، الصادرة في 2الرسمیة العدد 

:النصوص التنظیمیة-ج

، 50الجریدة الرسمیة عدد 1981دیسمبر  12ممضي في  338-81المرسوم رقم -1

.، یتضمن إنشاء مجلس وطني استشاري لحمایة المعوقین1981دیسمبر 15المؤرخة في 

أكتوبر وزارة العمل و الشؤون  13ممضي في  381-92المرسوم التنفیذي رقم -2

، یعدل و یتمم 1992أكتوبر 18المؤرخة في 75الجریدة الرسمیة عدد 1992االجتماعیة 

و المتضمن إنشاء مجلس وطني 1981دیسمبر سنة 12المؤرخ في  338- 81م المرسوم رق

.استشاري لحمایة المعوقین و تغییر تسمیتھ

أفریل وزارة التضامن الوطني و األسرة  28ممضي في  128-10المرسوم التنفیذي رقم -3

، 2010مایو 02مؤرخة في 29الجریدة الرسمیة عدد 2010و الجالیة الوطنیة بالخارج 

.یتضمن تعدیل تنظیم مدیریة النشاط االجتماعي للوالیة

،المتضمن القانون األساسي 2012جانفي  4المؤرخ في 12/05المرسوم التنفیذي رقم -4

النموذجي لمؤسسات التربیة والتعلیم المتخصصة لألطفال المعوقین،الجریدة الرسمیة رقم 

  .2012جانفي  29المنشورة في 05

أفریل وزارة التشغیل و التضامن الوطني  26ممضي في  06/145یذي رقم المرسوم التنف-5

یحدد تشكیلة المجلس ،2006أفریل 30مؤرخة في 28، الجریدة الرسمیة  عدد 2006

.الوطني لألشخاص المعوقین و كیفیات سیره و صالحیاتھ
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:باللغة الفرنسیة:ثانیا

І- OUVRAGES :

1-Abed al wahab ,Ben latreche , lohéinsertion sociale des personnes

handicapées le dispositif législatif , Actes de la 3 eme rencontre

Internationale , organisée par le CNFPH , CONSTANTINE,du08-09

Mai 1993.

ІІ- SITES INTRNET :

1- http: //. al- fadjr .com /ar indes .php.

2- hhtp: // www. mouwazaf.dz.com/L1711-TOPIC.
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