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لقػػد أقػػرت ةيئػػة اممػػـ المتحػػدة البالػػث مػػف ديسػػمبر مػػف كػػؿ سػػنة يكمػػا مالميػػا لػػذكم ا حتياجػػات
الخاصػػة منػػذ العػػاـ  1992كذلػػؾ ب ػػدؼ تكميػػة ال ػرأم العػػاـ الػػدكلإل باػػركرة التعامػػؿ ا يجػػابإل م ػ ةػػذ

الشريحة مف المجتم بغية إشراك ا فػإل جميػ مجػاالت الحيػاة السياسػيةت االجتماميػةت االقتصػادية كالبقافيػة

كقػػد تعػػزز ة ػذا المسػػعب بمصػػادقة الجمعيػػة العامػػة اممميػػة ممػػب صػػؾ دكلػػإل ةػػاـ كالمتمبػػؿ فػػإل ا تةاقيػػة
الدكلية لحقكؽ امشخاص ذكم ا ماقة لسنة  2006كإطار لمتعاكف الدكلإل فإل ةذا المجاؿ .

كتعد الجزائر مف الدكؿ السباقة ممب المستكل ا قميمإل إلب سف تشريعات داممة لػذكم ا حتياجػات

الخاصة كاامنة لحقػكق ـ المشػركمة كةػك مػا كرسػا القػانكف  09-02كالنصػكص المطبقػة لػا ةػذا امخيػر

الذم تامف جممة مف التدابير كا جػرااات العمميػة الراميػة إلػب حمايػة كترقيػة حقػكؽ ةػذ الةئػة ممػب غػرار
باقإل فئات المجتم .

الكممات المفتاحية  6ذكم ا حتياجات الخاصةت ترقيةت حمايةت اتةاقياتت التشري الجزائرم.
Abstract:
The united nations has adopted the third of december of every year as a special day for
people with special needs since 1992 in order to make international public opinion aware of
the need to deal positively with this segment of society in order to involve it in all politica
social economic and cultural fields endeavor with the approval of the UN General Assembly
an important international instrument the international convention on the rights of persons
with disabilities of 2006 as a framework for international cooperation in this field.
Algeria is one of the leading countries at the regional level to enact legislation in support
of people with special needs and guarantee their legitimate rights which is enshrined in law 02
09 and the applicable provisions of the latter which included a number of practical measures
and measures aimed at protecting and promoting the rights of this group like the rest of
society.
Key words:
people with special needs, promotion, protection, agreements,
Algerian legislation .
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مقدمة 6
تعد قايػة حماية حقػكؽ ا نسػاف بصػةة مامػة ك حقػكؽ ذكم ا حتياجػات الخاصػة تحديػدا مػف أةػـ

القاايا المطركحة ممب الصعيديف الكطنإل كالدكلإل ممب السكاا كذلؾ بالنظر إلػب صػكر المعانػاة المتكػررة
فإل العديد مف دكؿ العالـ ت كاد اركػا مػف الدكلػة الجزائريػة بمػا ل ػذ المسػ لة مػف أةميػة فقػد سػارمت إلػب سػف

جممة مف النصػكص التشػريعية لةائػدة ذكم ا حتياجػات الخاصػة كذلػؾ حتػب قبػؿ صػدكر ا تةاقيػة المتعمقػة

بحماي ػػة امش ػػخاص ذكم ا ماق ػػة لس ػػنة  1 2006كة ػػك م ػػا جس ػػد الق ػػانكف رق ػػـ  09-02المتعم ػػؽ بحماي ػػة

امشخاص المعاقيف كترقيت ـ 2ك ذلؾ تكريسا لحقكق ـ الدستكرية ش ن ـ ش ف باقإل أفراد المجتم ت ةػذا كقػد
تاػػمف القػػانكف  09-02كالنصػػكص المطبقػػة لػػا جممػػة مػػف ا ج ػرااات العمميػػة لةائػػدة ةػػذ الش ػريحة مػػف
المجتم سكاا ما تعمؽ بالكقاية مف ا ماقة مف طريؽ كاػ اسػتراتيجية كطنيػة لمحػد مػف ا ماقػة كالتقميػؿ

مػػف ماػػامةات ا أك مػػا تعمػػؽ بالتكةػػؿ العممػػإل باحتياجػػات ةػػذ الةئػػة مػػف خػػاؿ ةليػػات الحمايػػة االجتماميػػة
مرك ار باماف حق ـ فإل ا دماج التربكم كالتككينإل كالم نإل كانت ااا بكةالة حق ـ فإل الكصكؿ إلػب المحػيط

المادم كا جتمامإل كالبقافإل كؿ ذلؾ ب دؼ إشراك ـ فعميا فإل الحياة العامة بصػكرة طبيعيػة كةػك مػا يشػكؿ

الت ازمػػا مم ػػب م ػػاتؽ الدكلػػة الجزائري ػػة مم ػػب المسػػتكييف الخ ػػارجإل كال ػػداخمإل خصكصػػا بع ػػد المص ػػادقة مم ػػب
ا تةاقية امممية لحقكؽ امشخاص ذكم ا ماقة السالةة الذكر.3

إشكالية الدراسة  6تتمبؿ إشكالية الدراسة فإل سؤاؿ جكةرم مامكنا ما ةإل التدابير المقررة لحماية حقكؽ
ذكم ا حتياجات الخاصة فإل التشري الجزائرم كما مدل كةايت ا كنجامت ا مف الناحية العممية .

لإلجابػػة مػػف ةػػذ ا شػػكالية تػػـ ا متمػػاد ممػػب المػػن ح التحميمػػإل ككنػػا امنسػػب لتحميػػؿ ك د ارسػػة الكبػػائؽ

القانكنية ػ

المبحث األول  :مفهوم ذوي اإلحتياجات الخاصة 6
لقد شاع فإل اآلكنة امخيرة اسػتعماؿ مصػطمذ ذكم ا حتياجػات الخاصػة كبػديؿ مػف مصػطمذ ذكم

ا ماقة 4كذلؾ بالنظر إلب اآلبار السمبية النةسية ك ا جتمامية المرتبطة بكممة معاؽ مف ج ة كبغيػة لةػت
أنظػػار ال ػرأم العػػاـ إلػػب حاجػػة ةػػذ الش ػريحة مػػف المجتم ػ إلػػب المزيػػد مػػف العنايػػة مقارنػػة بغيرةػػا مػػف ف ػ ت
 - 1ا تةاقية الدكلية لحقكؽ امشخاص ذكم ا ماقة إمتمدت ا الجمعية العامة لألمـ المتحدة بتاريخ  13ديسمبر .2006
 - 2القانكف  02ػ  09المؤرخ فإل  08مام  2002يتعمؽ بحماية امشخاص المعكقيف ك ترقيت ـ الجريدة الرسمية العدد. 34

 - 3صادقت ممي ا الجزائر بمكجب المرسكـ الرئاسإل  09ػ  188المؤرخ فإل  12مام  2009الجريدة الرسمية العدد . 33

 - 4تسػػتعمؿ الد ارسػػات المعاص ػرة م ػػدة مصػػطمحات لمتعبيػػر مػػف ذكم ا حتياجػػات الخاصػػة من ػػا  :العج ػزة ت المحػػدكدكف ت
الةئات الخاصة ت ذكم التحدم فإل حيف يستعمؿ فق اا الشريعة ا سامية مصطمحات من ا  :أةؿ اممذار ت أكلك الارر ت
الزمن ب .أنظر لمزيد مف التةصيؿ  :محمد بف محمكد حكا ػ حقكؽ ذكم ا حتياجات الخاصة فإل الشريعة ا سامية ػ الطبعة
امكلب دار ابف حزـ ػ بيركت  2010ص . 20
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المجتم مػف ج ػة بانيػة كمميػا فالمقصػكد بػذكم ا حتياجػات الخاصػة فػإل ةػذ الد ارسػة ةػـ امشػخاص ذكك

ا ماقػػة كبنػػااا ممػػب ذلػػؾ سػػنتطرؽ إلػػب تعريػػؼ ا ماقػػة فػػإل المغػػة ك ا صػػطاح بػػـ تحديػػد أنػػكاع ا ماقػػة
كتصنية ا .

المطمب األول  6تعريف اإلعاقة 6
تةػػرض قكامػػد البحػػث العممػػإل فيمػػا يتعمػػؽ باػػبط التعػػاريؼ تحديػػد المعنػػب المغػػكم ك مػػف بػػـ المعنػب

ا صطاحإل كمميا سنتعرض إلب معنب ا ماقة فإل المعاجـ المغكية بـ بياف التعاريؼ ا صطاحية سكاا

فإل المكابيؽ كا مانات الدكلية أك فإل التشريعات الكطنية كذلؾ ممب النحك التالإل :

الفرع األول  6التعريف المغوي لإلعاقـة 6

جػػاا فػػإل لسػػاف العػػرب بػػف منظػػكر :1ماقػػة مػػف الشػػإلا يعكقػػا مكقػػا صػرفا كحبسػا كمنػػا التعكيػػؽ

كاالمتياؽ كذلؾ إذا أراد أم ار فصرفا منا صارؼ ت كمكقا كتعكقا صػرفا كحبسػا كمنعػا كيقػاؿ رجػؿ مكقػا
كمػػكؽ  :أم بمعنػػب ذك تعكيػػؽ لمنػػاس مػػف الخيػػر كتببػػيط ل ػػـ مف ممػػؿ اممػػكر تحبسػػا مػػف حاجتػػا كفػػإل

التنزيؿ العزيز قكلا تعالب '' قد يعمـ اهلل المعكقيف منكـ '' 2كفإل القامكس المحيط  :العكؽ الحبس كالصرؼ
كالتببػػيط كػػالتعكيؽ كا متيػػاؽ ت كرجػػؿ مػػكؽ ذك تعكيػػؽ كتببػػيط لمنػػاس مػػف أمػػكرةـ كمكائػػؽ الػػدةر الشػكاغؿ
3

مف أحدابا .

كذكر صاحب المحيط فإل المغة  4ماقة كمكقا كمكقة كامتاقا بمعنب كاحد أم صرفا مما أراد كيقاؿ

رجؿ مكقا ذك تعكيؽ لمناس مف الخير كرجؿ مػكؽ ال يػزاؿ تعكقػا أمػكر مػف حاجتػا .كالحاصػؿ أف معنػب
ا ماقة فإل لغػة العػرب يرجػ إلػب مػا يةيػد الحػبس كالمنػ كالصػرؼ مػف المػراد كمنػا سػمإل الشػخص معػاؽ
لكجكد ممة فيا تمنعا مف القياـ بكظائةا بصكرة مادية كغير مف امشخاص .

الفرع الثاني  6التعاريف اإلصطالحية لإلعاقة 6

تنكمػػت التعػػاريؼ المقدمػػة بش ػ ف تحديػػد معنػػب ا ماقػػة تبعػػا لنػػكع النمػػكذج المعتمػػد مميػػا فمن ػػا مػػا
امتم ػػد النمػػػكذج الطب ػػإل كمن ػ ػػا م ػػا امتمػػػد النم ػػكذج االجتمػ ػػامإل كممي ػػا كج ػػب تكا ػػيذ المقصػػػكد ب ػ ػاذيف

النمػػكذجيف قبػػؿ التعػػرض إلػػب التعػػاريؼ ا صػػطاحية س ػكاا ممػػب المسػػتكل الػػدكلإل مػػف خػػاؿ ا مانػػات
كالمكابيؽ الدكلية أك ممب المستكل الػداخمإل مػف خػاؿ التشػريعات الكطنيػة ذات الصػمة بحمايػة حقػكؽ ذكم

ا حتياجات الخاصة .

 - 1ابف منظكر ػ لساف العرب ػ الجزا العاشر مادة ع ك ؽ ػ الطبعة امكلب ػ دار صادر بيركت ػ ص . 279
 - 2سكرة امحزاب امية . 18
 - 3الةيركز أبادم ػ القامكس المحيط ػ مؤسسة الرسالة ػ دكف طبعة ػ ص . 1179
 - 4اسماميؿ بف مباد الطالقانإل ػ المحيط فإل المغة ػ الجزا امكؿ مادة ع ك ؽ ػ دار الكتب العممية بيركت ػ ص. 105
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ػ النمكذج الطبإل ( : )Medical Model of disabilityيقصد با ماقة فإل ظؿ ةذا النمكذج مجز أك

مػػدـ قػػدرة المعػػاؽ ممػػب ا رتبػػاط كالمشػػاركة فػػإل الحيػػاة االجتماميػػة بػػالنظر إلػػب إصػػابة أك قصػػكر كظيةػػإل
بغض النظر مف البيئة ك العكامؿ الخارجية ك قد تـ كا ك امتماد ةذا النمكذج مف قبػؿ منظمػة الصػحة

العالمية ( )WHOمطم البمانينات مف القرف المااإل ت غير أنا القب العديد مف ا نتقادات خصكصا مف
طػرؼ منظمػات المجتمػ المػدنإل الناشػطة فػإل مجػػاؿ الػدفاع مػف ذكم ا حتياجػات الخاصػة ممػا سػاةـ فػػإل
ظ كر النمكذج االجتمامإل .

ػ النمػػكذج االجتمػػامإل ( : )social Model of disabilityينطمػػؽ ةػػذا امخيػػر فػػإل تحديػػد لمػػدلكؿ

ا ماقػػة مػػف اػػركرة التةرقػػة بػػيف العجػػز كا ماقػػة حيػػث يتجػػاكز المة ػػكـ الاػػيؽ لمنمػػكذج الطبػػإل ك الػػذم
يحصر ا ماقة فإل صكر العجز أك القصكر الكظيةإل لألمااا إلػب مة ػكـ أكسػ لتشػمؿ ا ماقػة العكامػؿ
الخارجيػػة التػػإل تحػػكؿ دكف مشػػاركة امشػػخاص ذكم ا حتياجػػات الخاصػػة فػػإل الحيػػاة العامػػة بصػػةة ماديػػة

كمميا فالنمكذج ا جتمامإل ال ينظر إلب ا ماقة ب ن ا مشكمة لصيقة بالةرد فقط ك إنمػا تتػداخؿ في ػا جممػة

مف العكامؿ الخارجية كذلؾ.

1

أوال  6تعريف اإلعاقة في الصكوك الدولية 6

 1ــ تعريف اإلعالن الخاص بحقوق المعاقين لسنة : 21531
جاا فإل المادة امكلب مف ةذا ا مػاف بػ ف المعػاؽ ةػك '' كػؿ شػخص مػاجز مػف أف يػؤمف بنةسػا
بصػػكرة كميػػة أك جزئيػػة اػػركرات حياتػػا الةرديػػة ك /أك االجتماميػػة صػػكر خمقػػإل أك غيػػر خمقػػإل فػػإل قد ارتػػا

الجسػػمانية أك العقميػػة '' كمميػػا يظ ػػر جميػػا تبنػػإل ا مػػاف لمنم ػكذج الطبػػإل لإلماقػػة ك الػػذم يحصػػر ةػػذ
امخيرة فإل القصكر أك العجز الكظيةإل لدل الشخص فقط .

3

 2ــ تعريف القواعد المحددة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص لممعاقين لسنة : 1553

كرد تعريؼ ا ماقة فإل المادة  18مف ةذا ا ماف حيػث جػاا في ػا '' العػكؽ ةػك فقػداف القػدرة كم ػا

أك بعا ا ممب اغتناـ فرص المشاركة فإل حياة المجتم ممب قػدـ المسػاكاة مػ اآلخػريف '' مػا يعنػإل تبنػإل
ا مػػاف لمنمػػكذج االجتمػػامإل بصػػكرة كااػػحة ك ةػػك مػػا يشػػكؿ نقطػػة تحػػكؿ بالنسػػبة لنظ ػرة اممػػـ المتحػػدة

لمة كـ ا ماقة كةك ما يؤكد كا تعريؼ خاص بالعجز فإل المادة  17منا ك بالتالإل فإف مة كـ ا ماقة
أشمؿ مف مة كـ العجز .

 3ــ تعريف اإلتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لسنة 6 2002

 - 1م دم محمد القصاص ػ التمكيف ا جتمامإل لذكم ا حتياجػات الخاصػة ػ ػ كرقػة ممػؿ مقدمػة إلػب المػؤتمر العربػإل البػانإل
حكؿ ا ماقة جامعة القاةرة يكمإل  14ػ  15ديسمبر . 2004
 - 2تـ امتماد ةذا ا ماف بمكجب قرار الجمعية العامة امممية رقـ  47ػ  34المؤرخ فإل  09ديسمبر. 1975
 - 3تـ امتماد ةذ الكبيقة بمكجب قرار الجمعية العامة امممية رقـ  69ػ  84المؤرخ فإل  20ديسمبر . 1993
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جاا فإل الةقرة  02مف المادة امكلب مف ةذ ا تةاقية أف ذكم ا ماقة ةـ امشخاص الذيف يعانكف

مف ماةات طكيمة امجؿ بدنية أك مقمية أك ذةنية أك حسية قػد تمػنع ـ لػدل التعامػؿ مػ مختمػؼ الحػكاجز
مف المشاركة بصكرة كاممة كفعالة فإل المجتم ممب قدـ المساكاة م اآلخريف '' ت كيظ ر مػف خػاؿ ةػذا

التعريؼ الجم بيف النمكذجيف الطبإل ك ا جتمامإل فإل تحديد معنب ا ماقة ك ذلؾ بالت كيػد ممػب أف ةػذ
امخيرة ظاةرة معقدة تتداخؿ في ا العكامؿ الذاتية ك الخارجية (البيئة االجتمامية ).

ثانيا  6تعريف اإلعاقة في التشريعات الوطنية 6
1

1ــ في ظل قانون الصحة : 01-41

أف ػػرد الق ػػانكف  05-85المتعم ػػؽ بالص ػػحة العمكمي ػػة الةص ػػؿ التاسػ ػ من ػػا لمت ػػدابير الخاص ػػة بحماي ػػة

امشخاص المعاقيف كالتكةؿ ب ـ كأكردت المادة  89منا تعريةا لمشخص المعاؽ ب نا '' كؿ طةػؿ أك م ارةػؽ
أك شخص بالغ أك مسف مصاب بما يمإل :
 -نقص نةسإل أك فيزيكلكجإل

 مجز مف القياـ بنشاط تككف حدكد مادية لمكائف البشرم . -ماةة تحكؿ دكف حياة اجتمامية مادية أك تمنع ا .

كمميػػا فا ماقػػة حسػػب القػػانكف  05-85تقتصػػر ممػػب العجػػز أك القصػػكر الػػكظيةإل لألماػػاا مػػا
2

يعنإل تبنيا الكااذ لمنمكذج الطبإل الذم امتمدتا منظمة الصحة العالمية ةنذاؾ كما أسمةنا .

 2ــ في ظل القانون  05-02المتعمق بحماية األشخاص المعوقين وترقيتهم 6

جاا فإل المادة  02مف القانكف  09-02أما ب ف الشخص المعاؽ ةك '' كؿ شخص م ما كاف

نسبا كجنسا يعانإل مف إماقة أك أكبر كرابية أك خمقية أك مكتسبة تحد مف قدرتا ممب ممارسة نشاط

أك مدة نشاطات أكلية فإل حياتا اليكمية الشخصية ك ا جتمامية نتيجة صابة كاائةا الذةنية ك /أك

الحركية ك /أك العاكية الحسية '' ك الماحظ ممب ةذا التعريؼ أياا أنا لـ يختمؼ مف سابقا مػف حيػث
ا قتصػػار ممػػب المة ػػكـ الاػػيؽ لإلماقػػة (النمػػكذج الطبػػإل ) مػػا يجعمػػا غيػػر مطػػابؽ لمتعريػػؼ الػػذم تبنتػػا
3

ا تةاقية امممية لسنة . 2006

 - 1القػػانكف  85ػ ػ  05المػػؤرخ فػػإل  15أفريػػؿ  1985يتعمػػؽ بحمايػػة الصػػحة ك ترقيت ػػا الجريػػدة الرسػػمية العػػدد  08الممغػػب
بمكجب القانكف  18ػ  11المؤرخ فإل  02جكيمية  2018المتامف قانكف الصحة الجريدة الرسمية العدد . 46
 - 2تجػػدر ا ش ػػارة إل ػػب أف منظمػػة الصػػحة العالميػػة  whoتراجعػػت مػػف تبن ػػإل النم ػػكذج الطب ػػإل لإلماقػػة لصػػالذ النمػػكذج
ا جتمامإل كةك ماتـ تكريسا بمكجب كبيقة خطة العمؿ العالمية لممنظمة بش ف العجز لمةترة مابيف  2014ػ . 2021أنظػر

نص الكبيقة ممب المكق الرسمإل لممنظمة ممب الرابط التالإل www.who.int:

 - 3يظ ػػر بكاػػكح مػػدـ التناسػػؽ ك التطػػابؽ بػػيف القػػانكف  02ػ ػ  09ك ا تةاقيػػة اممميػػة لسػػنة  2006فػػإل معالجػػة قاػػية
ا ماقػػة ككػػؿ حيػػث امتمػػد المقػػنف الج ازئػػرم مقاربػػة حمائيػػة لػػذكم ا حتياجػػات الخاصػػة تقػػكـ ممػػب تق ػػديـ المسػػامدة ل ػػذ
الش ػريحة ك ةػػك مػػا يعكسػػا من ػكاف الػػنص القػػانكنإل فػػإل حػػد ذاتػػا ك ممػػب العكػػس مػػف ذلػػؾ امتمػػدت ا تةاقيػػة اممميػػة مقاربػػة
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ـ المطمب الثاني  6أنواع اإلعاقة وتصنيفها 6
بغض النظر مف امسباب المؤدية لإلماقة كرابية أك مكتسبة فإف ل ذ امخيرة مدة أنػكاع سػكاا مػف

الناحيػػة الطبيػػة أك القانكنيػػة كمػػا أن ػػا تخاػ لعمميػػة تصػػنيؼ كفقػػا لنظػػاـ محػػدد قانكنػػا بغيػػة اػػماف حقػػكؽ

امشخاص ذكم ا حتياجات الخاصة بنااا ممب نكع ك نسبة ا ماقة .

الفرع األول  6أنـــــــواع اإلعاقة 6

تختمػػؼ أن ػكاع ا ماقػػة مػػف المنظػػكر الطبػػإل إلػػب المنظػػكر القػػانكنإل كمميػػا كجػػب التطػػرؽ إلػػب صػػكر

ا ماقة مف الناحية الطبية بـ مف الناحية القانكنية :

أوال  6أنـــواع اإلعاقة من الناحية الطبية 6

1

تنقسـ ا ماقة مف المنظكر الطبإل إلب امنكاع التاليػػة :

1ػ ػ ػ ػ ا ماق ػػة الجس ػػدية  :كتش ػػمؿ المقع ػػديف كامقػ ػزاـ كمبت ػػكرم امطػ ػراؼ كالمص ػػابيف بش ػػمؿ امطة ػػاؿ كالش ػػمؿ
الدماغإل كنحك ذلؾ .

 2ػ ػ ا ماقة الذةنية  :كتشمؿ امشخاص الذيف لدي ـ نقص فإل الذكاا مف المستكل الطبيعإل أك العادم
مف المتخمةيف مقميا كبطإلا التعمـ .

 3ػ ػ ا ماقة التكاصمية  :كتشمؿ امشخاص الذيف يجدكف صعكبة كااحة فإل النطؽ كالتكاصؿ م الغير.
 4ػ ػ ا ماقة السمككية  :كتشمؿ مف لدي ـ تشتت فإل ا نتبا كأصحاب مرض التكحد .
 5ػ ػ ا ماقة المتعددة  :كتشمؿ الذيف يعانكف مف مدة إماقات .

ثانيا 6أنــواع اإلعاقة من الناحية القانونية 6

نظ ػ ار لتعػػدد صػػكر ا ماقػػة ك اخػػتاؼ طبيعت ػػا حػػاكؿ المقػػنف الج ازئػػرم اػػبط كتحديػػد أن ػكاع ةػػذ

امخي ػرة بغي ػػة ا ػػماف حق ػػكؽ ك ػػؿ فئ ػػة م ػػف فئػػات المع ػػاقيف ك ة ػػك م ػػا كرس ػػا المرس ػػكـ التنةي ػػذم 204-14

المتامف تحديد ا ماقات حسب طبيعت ا كدرجت ا 2ةذا امخير الذم امتمد تقسيما أك تصنيةا رباميا طبقا
لنص المادة  03منا كذلؾ ممب النحك التالإل :
ػ ػ إماقػػة حركية

ػ ػ إماقة بصرية
تشاركية قائمة ممب اركرة إزالة كؿ العكائؽ التإل تحكؿ دكف المشاركة الةعمية ل ذ الةئة فإل الحياة العامة ممب قدـ المساكاة
م باقإل فات المجتم امخرل .

 - 1كسػيـ حسػاـ الػديف امحمػد ػ ػ الحمايػة القانكنيػة لألشػخاص ذكم ا حتياجػات الخاصػة ػػالطبعة امكلػب ػ ػ منشػكرات الحمبػإل

الحقكقية بيركت  2011ك مابعدةا ص . 14
 - 2المرسكـ التنةيذم  14ػ  204المؤرخ فإل  15جكيمية  2014يحػدد ا ماقػات حسػب طبيعت ػا ك درجت ػا الجريػدة الرسػمية
العدد . 45
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ػ ػ إماقة سمعيػػة
ػ ػ إماقة ذةنيػػة

فػػإل حػػيف تكلػػت الم ػكاد مػػف  04إلػػب  07مػػف نةػػس المرسػػكـ تةصػػيؿ كػػؿ نػػكع مػػف امن ػكاع المػػذككرة أمػػا
1

كتحديد درجت ا كذلؾ كمايمإل :

 1ػ ػ بالنسبة لإلماقة الحركية ف إل تمؾ التإل تنجـ مف إصابة الشػخص فػإل احػدل الكظػائؼ امساسػية

الباث الحركية أك المسؾ أك النشاط البدنإل كالتإل تسبب مجز يساكم أك يةكؽ نسبة . % 50

 2ػ ػ ػ بالنسػػبة لإلماقػػة البص ػرية ف ػػإل تمػػؾ التػػإل تػػنجـ مػػف إصػػابة تتسػػـ بةقػػداف كمػػإل لمبصػػر أك نق ػص

تككف فيا حدة النظر المصححة لمعينيف معا أقؿ مف . 20/1

 3ػ ػ بالنسػػبة لإلماقػػة السػػمعية ف ػػإل التػػإل تػػنجـ مػػف إصػػابة تتسػػـ بصػػمـ بنػػائإل مرفػػكؽ بةقػػداف لمسػػم

يةكؽ أك يساكم  80ديسيباؿ م بكـ أك دكنا مما يقمؿ مف القدرة ممب ا تصاؿ .

 4ػ ػ أما بالنسبة لإلماقة الذةنية ف إل تمؾ الناجمة مف إصابة مقمية تطكرية ذات أصؿ ذةنإل ك /أك

نةسإل يتـ بإصابة فإل الج از العصبإل مصحكبة بااػطراب مقمػإل بابػت أك دكنػا ممػا يسػبب مجػ از ال يقػؿ
مف  %50فإل القياـ بالنشاطات امكلية فإل الحياة اليكمية .

كممي ػػا يك ػػكف الق ػػانكف الج ازئ ػػرم ق ػػد أغة ػػؿ بع ػػض امنػ ػكاع م ػػف ا ماق ػػة مم ػػا يش ػػكؿ قص ػػك ار تشػ ػريعيا

كاجحافا فإل حؽ مدة فئات مف ذكم ا حتياجات الخاصة مما يسػتدمإل اػركرة مراجعػة ةػذ المسػ لة بغيػة
تكسي نطاؽ الحماية القانكنية ليشمؿ كافة أفراد ذكم ا حتياجات الخاصة .

الفرع الثاني  6تصنيف درجـــات اإلعاقــة 6

يتكقؼ تمكيف ذكم ا حتياجات الخاصة مف الحقكؽ المقررة ل ـ بمكجب التشػري كالتنظػيـ المعمػكؿ
ب م ػا ممػػب تصػػنيؼ درجػػة ا ماقػػة لػػدل الشػػخص المعنػػإل س ػكاا كػػاف طةػػا أك بالغػػا كنظ ػ ار مةميػػة ممميػػة
التصػنيؼ فقػػد أككػؿ المقػػنف ةػذ الم مػػة إلػب لجػػاف طبيػة خاصػػة كفػإل ذلػػؾ نصػت المػػادة  09مػف المرسػػكـ

التنةيػ ػػذم  204-14أمػ ػػا ممػ ػػب أنػ ػػا '' تحػ ػػدد طبيعػ ػػة كدرجػ ػػة ا ماقػ ػػة مػ ػػف قبػ ػػؿ المجنػ ػػة الطبيػ ػػة الكالئيػ ػػة
المتخصصػػة '' كةػػذا تطبيقػػا لػػنص المػػادة  10مػػف القػػانكف  09-02المتعمػػؽ بحمايػػة امشػػخاص المعػػكقيف
كترقيت ـ السالؼ الذكر كقد تـ تنظيـ ةذ المجنة بمكجب المرسػكـ التنةيػذم  2175-03حيػث أسػندت إلي ػا

م مػػة د ارسػػة الممةػػات الطبيػػة كا داريػػة لألشػػخاص المعػػاقيف المحالػػة ممي ػػا مػػف المديريػػة الكالئيػػة المكمةػػة
بالنشػػاط االجتمػػامإل با اػػافة إلػػب الةصػػؿ فػػإل أنػكاع اممػراض المتسػػببة فػػإل العجػػز بنسػػبة  %100كالتػػإل
 - 1اختمةػت التشػريعات المقارنػػة فػإل تحديػػد أنػكاع ا ماقػة فمػػبا نجػػد القػانكف اممريكػػإل رقػػـ  142لسػنة  1975يقسػػم ا الػػب

امنكاع التالية :التخمؼ العقمإل ت صعكبات السم ت الصمـ ت صعكبات النطؽ ت ا ماقػة البصػرية ت ا اػطرابات النةسػية ت
إصابات الج از العامإل ت المشاكؿ الصحية .
 - 2المرسػكـ التنةيػذم 03ػ ػ 175المػؤرخ فػإل  14أفريػؿ  2003يتعمػؽ بالمجنػة الطبيػة المتخصصػة ك المجنػة الكطنيػة لمطعػف
الجريدة الرسمية العدد . 27
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تجعػػؿ الشػػخص المعػػاؽ فػػإل تبعيػػة كميػػة ككػػذا الةصػػؿ فػػإل حػػاالت كػػؼ البصػػر كالعاةػػة كالمػػرض العاػػاؿ
كحاالت العجز المختمةة كذلؾ فإل أجؿ أقصا  03أش ر مف تاريخ تسميـ كصؿ إيداع الممػؼ ك ذلػؾ طبقػا

لنص المادة  06مف نةس المرسكـ كبنااا ممب مقرر ذات المجنة يسمـ المػدير الػكالئإل لمنشػاط االجتمػامإل
إلػػب الشػػخص المعػػاؽ بطاقػػة تبػػيف نػػكع ا ماقػػة كدرجت ػػا 1ت ةػػذا كبغيػػة إاػػةاا مصػػداقية أكبػػر ممػػب ممػػؿ

المجنة الطبية نصت المادة  03مف المرسكـ التنةيذم  175-03أما ممب أف ةذ امخيرة يرأس ا المدير
الكالئإل المكمؼ بالنشاط االجتمامإل با اافة إلب ماكية كؿ مف :
ػ ػ طبيب مختص فإل أمراض العيكف

ػ ػ طبيب مختص فإل أمراض امنؼ كامذف كالحنجرة
ػ ػ طبيب مختص فإل اممراض العقمية
ػ ػ طبيب مختص فإل أمراض العظاـ

ػ ػ طبيب مختص فإل إمادة التربية الكظيةية طبيب مختص فإل طب العمؿ .

كتجػدر ا شػارة إلػب أنػا يجػكز لمشػخص المعػاؽ أف يطعػف فػإل قػ اررات المجنػة الطبيػة أمػا لجنػة الطعػػف

الكطنية.2

المبحث الثاني  6مظاهر الحماية القانونية لذوي اإلحتياجات الخاصة 6
تتنكع صكر الحماية المقررة لةائػدة ذكم ا حتياجػات الخاصػة مػا بػيف الحمايػة الدسػتكرية كالتشػريعية

حيػػث تتاػػمف الدسػػاتير غالبػػا اػػمانات أساسػػية لحقػػكؽ امشػػخاص ذكم ا ماقػػة بينمػػا تتكةػػؿ النصػػكص
التشريعية كالتنظيمية بتةصيؿ تمؾ الحقػكؽ كتنظيم ػا كمميػا سػنعرض فػإل البدايػة إلػب الاػمانات الدسػتكرية

بـ بياف صكر الحماية المقررة لذكم ا حتياجات الخاصة .

ـ المطمب األول  6الضمانات الدستورية 6

تحتؿ الكبيقة الدستكرية مكانة ةامة بامتبارةا قمػة ال ػرـ القػانكنإل فػإل الدكلػة ك مميػا تشػكؿ الحمايػة
الدستكرية أقصب صكر الحماية ك أسماةا بما تحكيا مف امانات استنادا إلب المبادئ الدستكرية المكرسػة
كفإل مقدمت ا مبدأ المساكاة ناةيؾ مػف ا متػراؼ ل ػذ الشػريحة مػف المجتمػ بجممػة مػف الحقػكؽ كالحريػات

امساسية ممب غػرار بػاقإل أفػراد المجتمػ با اػافة إلػب إقػرار حقػكؽ خاصػة ب ػـ كة ػ ػ ػػك مػا سنكاػحا فيمػا

يمإل :

 - 1لمعمـ فإف تحديد طبيعة ا ماقة ك درجت ا يتـ كفقا لسمـ تقييـ ا ماقة ك الذم تـ كاػعا بمكجػب القػرار الػكزارم المشػترؾ

بيف الكزير المكمؼ بالعمؿ ك الحماية ا جتمامية ك كزير الصحة المؤرخ فإل  31جانةإل .1993

 - 2ك فإل ذلؾ نصت المادة  12مػف المرسػكـ التنةيػذم  03ػ ػ  175السػالؼ الػذكر ممػب أنػا  :تكمػؼ المجنػة الكطنيػة لمطعػف
بدراسة المقررات الصادرة مف المجنة الطبية الكالئية المتخصصة ك المجنة الكالئية لمتربية الخاصة ك التكجيا الم نإل كالةصؿ
في ا فإل أجؿ أقصا بابة أش ر ابتدااا مف تاريخ ايداع الطعف مف قبؿ امشخاص المعكقيف أك مف ينكب من ـ .
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الفرع األول  6تكريس مبدأ المساواة ضمانة أساسية لحماية حقوق ذوي اإلحتياجات الخاصة 6
تحرص معظـ الدساتير فإل العالـ ممب كةالة الحقكؽ كالحريات امساسية لجمي أفراد المجتمػ دكف

تمييز تكريسا لمبدأ المساكاة الذم أقرتا مختمؼ المكابيؽ كا مانات الدكليػة كممػب أرسػ ا ا مػاف العػالمإل
لحقكؽ ا نساف لعاـ  1948ككذا اتةاقية حقكؽ امشخاص ذكم ا ماقة ةذ امخيرة التإل جعمت مف مدـ

التمييز مبدأ مف مبادئ ا امساسية 1ك التزاما يق ممب ماتؽ جمي الدكؿ امطراؼ الكفاا با كتجسيد ممب

أرض الكاق .2

ةذا كقد نصت الدساتير الجزائرية المتعاقبػة ممػب ا متػراؼ بمبػدأ المسػاكاة كمبػدأ دسػتكرم ك اػمانة كبػرل

لتمتػ ػ جميػ ػ الج ازئػ ػرييف كالجزائري ػػات بحق ػػكق ـ كحري ػػات ـ امساس ػػية المق ػػررة سػ ػكاا ك ػػانكا أش ػػخاص م ػػادييف
أك ذكم احتياجات خاصة كةك ما تـ تكريسا مف خاؿ إقرار صكر المساكاة سكاا أماـ القػانكف أك القاػاا

أك فإل تكلإل الكظائؼ العمكمية فإل الدكلة ك ذلؾ ما سيتـ تةصيما فإل النقاط التالية .

أوال  6المســاواة أمام القــــــــانون 6

نصػػت المػػادة  32مػػف التعػػديؿ الدسػػتكرم لسػػنة 32016ممػػب مسػػاكاة جميػ المػكاطنيف أمػػاـ القػػانكف

حيػث جػاا في ػا كػؿ المػكاطنيف سكاسػػية أمػاـ القػانكف كال يمكػف أف يتػذرع بػ م تمييػز يعػكد سػببا إلػب المكلػػد
أك العرؼ أك الجنس أك الرأم أك أم شرط أك ظرؼ ةخر شخصإل أك اجتمامإل " كتشير كممة ظػرؼ ةخػر

إلػػب معنػػب ا ماقػػة أيػػا كػػاف نكم ػػا ت كمػػا حػػرص المؤسػػس الدسػػتكرم ممػػب تةعيػػؿ مبػػدأ المسػػاكاة مػػف خػػاؿ

اماف مشاركة جمي المكاطنيف كالمكاطنػات فػإل الحيػاة العامػة دكف تمييػز كةػك مػا أكػدت مميػا المػادة 34
أياا بقكل ا '' تست دؼ المؤسسات اماف مساكاة كؿ المكاطنيف كالمكاطنػات فػإل الحقػكؽ كالكاجبػات بإ ازلػة

العقبات التإل تعكؽ تةتذ شخصية ا نساف كتحكؿ دكف مشاركة الجميػ فػإل الحيػاة السياسػية ت االقتصػادية
االجتمامية كالبقافية ''.

كػؿ ذلػػؾ كفػػااا مػػف الدكلػة الجزائريػػة اللتزامات ػػا الدكليػػة كفػإل مقػػدمت ا اتةاقيػػة حقػػكؽ امشػػخاص ذكم

ا ماقة كالتإل تبنت مبدأ المساكاة صػراحة فػإل العديػد مػف المػكاد كمن ػا المػادة  05كالتػإل قاػت ب نػا '' تقػر
الػػدكؿ امطػراؼ بػ ف جميػ امشػػخاص متسػػاككف أمػػاـ القػػانكف كبمقتاػػا ل ػػـ الحػػؽ دكف تمييػػز كممػػب قػػدـ

المساكاة فإل الحماية ك الةائدة التإل يكفرةما ''

 - 1راج نص المادة  03فقرة  03مف اتةاقية حقكؽ امشخاص ذكم ا ماقة لسنة . 2006

 - 2نصػػت المػػادة  04مػػف نةػػس ا تةاقيػػة ممػػب أنػػا  :تتع ػػد الػػدكؿ امط ػراؼ بكةالػػة ك تعزيػػز إممػػاؿ كافػػة حقػػكؽ ا نسػػاف

كالحريات امساسية إمماال تاما لجمي امشخاص ذكم ا ماقة دكف أم تمييز مف أم نكع ممب أساس ا ماقة .
 - 3القانكف  16ػ  01المؤرخ فإل  06مارس  2016المتامف التعديؿ الدستكرم امخير الجريدة الرسمية العدد . 14
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ثانيا  6المساواة أمام القضـــاء 6
إاػػافة إلػػب المسػػاكاة أمػػاـ القػػانكف أقػػر المؤسػػس الدسػػتكرم مسػػاكاة جمي ػ الج ازئ ػرييف أمػػاـ القاػػاا

كدكف أم تمييز ممب أم أساس كاف حيث قات المادة  158فقرة  2مػف التعػديؿ الدسػتكرم لسػنة 2016

بػ ف كػؿ المػكاطنيف سكاسػػية أمػاـ القاػاا ك ةػك فػػإل متنػاكؿ الجميػ كيجسػد احتػراـ القػانكف كةػك مػا يشػػكؿ
امانة دستكرية ةامة كذلؾ بالنظر إلب أةمية الدكر الذم تمعبا السمطة القاائية فإل تعزيػز حمايػة حقػكؽ

كحريات امفراد بما في ـ ذكم ا حتياجات الخاصة كةك ما شددت مميا المادة  157أياػا بقكل ػا '' تحمػإل
السمطة القاائية المجتم كالحريات كتامف لمجمي كلكؿ كاحد المحافظة ممب حقكقا امساسية '' كتعزيػ از

ل ػذا النػكع مػػف المسػاكاة أاػاؼ المؤسػػس الدسػتكرم مػادة جديػػدة اػمف التعػديؿ امخيػػر تكػرس حػؽ الةئػػات

المعػػكزة كمن ػػا ذكم ا حتياجػػات الخاصػػة فػػإل ا سػػتةادة مػػف المسػػامدة القاػػائية كحػػؽ دسػػتكرم معتػػرؼ بػػا
اممػػر الػػذم يعػػد مكسػػبا جديػػدا لةئػػة ذكم ا حتياجػػات الخاصػػة كةػػك ماجسػػدتا المػػادة  57مػػف ذات التعػػديؿ

الدسػػتكرم ك ذلػػؾ فػػإل إطػػار تنةيػػذ الدكلػػة الج ازئػػرم لتزامات ػػا الدكليػػة بعػػد مصػػادقت ا ممػػب اتةاقيػػة حقػػكؽ
امشخاص ذكم ا ماقة كالتإل أكلت ةذا المبدأ مناية بالغة. 1

ثالثا  :المســاواة في تولي الوظائف العــامة 6

تعتبػػر المسػػاكاة فػػإل تػػكلإل الكظػػائؼ العامػػة فػػإل الدكلػػة مػػف أةػػـ صػػكر المسػػاكاة لػػذلؾ فقػػد حرصػػت

المكابيؽ كا مانات الدكلية ممب تبني ا صراحة فإل أحكام ا كممب رأس ا ا ماف العالمإل لحقكؽ ا نساف
لسنة  1948كالذم أكد فإل المادة  21فقرة  02منا ممب أنا '' لكؿ شخص نةس الحؽ الذم لغير فإل تقمد

الكظػػائؼ العامػػة فػػإل الػػباد '' كتجسػػيدا لػػذلؾ فقػػد كةػػؿ المؤسػػس الدسػػتكرم الج ازئػػرم المسػػاكاة بػػيف جمي ػ

الم ػكاطنيف فػػإل تقمػػدا الم ػػاـ ك الكظػػائؼ العامػػة فػػإل الدكلػػة دكف أيػػة شػػركط أخػػرل سػػكل تمػػؾ التػػإل يحػػددةا
القانكف كةك ما أكدت مميا كذلؾ اتةاقية حقكؽ امشخاص ذكم ا ماقة فإل نص المادة  27من ا.

الفرع الثاني  6ضمان الحقوق والحريات األساسية 6

أفردت الدساتير الجزائرية المتعاقبػة فصػا كػاما لمحقػكؽ كالحريػات امساسػية لجميػ المػكاطنيف بمػا
فػػي ـ ذكم ا حتياجػػات الخاصػػة كمميػػا فقػػد امتػػرؼ المؤسػػس الدسػػتكرم ل ػػذ الشػريحة مػػف المجتمػ بجميػ

الحقكؽ كالحريػات المقػررة شػ ن ـ شػ ف بػاقإل أفػراد المجتمػ با اػافة إلػب تكريسػا لػبعض الحقػكؽ الخاصػة
ب ذ الةئة .

 - 1أكلت ا تةاقية اممميػة لسػنة  2006منايػة بالغػة لمبػدأ المسػاكاة ك تحديػدا المسػاكاة أمػاـ القاػاا كةػك مامنتػا المػادة 13
من ا بقكل ا  :تكةؿ الدكؿ امطراؼ سبا فعالة لألشخاص ذكم ا ماقة لمجكا إلب القااا ممب قدـ المساكاة م امخرييف .
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أوال  6الحقوق المدنية والسياسية 6
كنعنػػإل ب ػػا مجمكمػػة الحقػػكؽ التػػإل تببػػت لإلنسػػاف بصػػةتا فػػردا يعػػيش فػػإل جمامػػة منظمػػة بصػػرؼ

النظر مف شكؿ النظاـ السياسإل 1كيشمؿ ةذا النكع مف الحقكؽ حؽ ا نساف فإل الحياة كاممف ككذا حريػة
الرأم كالتعبيػر كالمشػاركة فػإل إدارة الشػؤكف العامػة با اػافة إلػب حػؽ التنقػؿ ك إختيػار مكػاف ا قامػة ككػذا

حػػؽ تكػػكيف الجمعيػات ك النقابػػات ك امحػزاب السياسػػية كقػػد كرد تةصػػيؿ ةػػذ الحقػػكؽ كالحريػػات فػػإل المػكاد
مػػف  40إلػػب  62مػػف التعػػديؿ الدسػػتكرم امخيػػر ك تقابم ػػا الم ػكاد مػػف  10إلػػب  23مػػف ا تةاقيػػة الدكليػػة
لحقكؽ امشخاص ذكم ا ماقة .

ثانيا  6الحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية 6
كيطمػػؽ ممي ػػا تسػػمية الجيػػؿ البػػانإل مػػف الحقػػكؽ حيػػث ظ ػػرت ةػػذ امخيػرة تحػػت تػ بير مػػدة مكامػػؿ
فػػإل مقػػدمت ا بػػركز العديػػد مػػف الحركػػات االجتماميػػة ك التيػػارات الةكريػػة التػػإل نػػادت باػػركرة إق ػرار حقػػكؽ
جدي ػػدة لألفػ ػراد ذات ط ػػاب اجتم ػػامإل كاقتص ػػادم كبق ػػافإل إل ػػب جان ػػب الحق ػػكؽ المدني ػػة كالسياس ػػية الس ػػالةة
الػػذكر2كيشػػمؿ ةػػذا النػػكع مػػف الحقػػكؽ الحػػؽ فػػإل التعمػػيـ ك الصػػحة ك العمػػؿ ك الاػػماف االجتمػػامإل ككػػذا
الحؽ فإل مستكل معيشإل الئؽ ك المشاركة فإل الحياة البقافيػة كقػد كرد تةصػيؿ ةػذ الحقػكؽ فػإل المػكاد مػف

 65إلب  71مف التعػديؿ الدسػتكرم امخيػر كتقابم ػا المػكاد مػف  24إلػب  30مػف إتةاقيػة حقػكؽ امشػخاص
ذكم ا ماقة .

ثالثا  6الحقوق الجديدة لفائدة ذوي اإلحتياجات الخاصة 6
تامف التعديؿ الدستكرم امخير العديػد مػف الحقػكؽ تػدميما لةئػة ذكم ا حتياجػات الخاصػة كترقيػة

ل ا بصكرة فعمية من ا تكريس الحؽ فإل المسامدة القاائية بمكجب المادة  57كما سبؽ بيانا ككذا اماف
الحؽ فإل الحماية االجتمامية بامكلكية كةك ما كرسػتا المػادة  72فقػرة  05حيػث جػاا في ػا '' تعمػؿ الدكلػة
ممب تس يؿ استةادة الةئات الاعيةة ذات االحتياجات الخاصة مف الحقكؽ المعترؼ ب ا لجمي المػكاطنيف

كادماج ـ فإل الحياة ا جتمامية '' ك ةػك مػا يعػد مكسػبا ةامػا لألشػخاص ذكم ا حتياجػات الخاصػة ككنػا

يشكؿ امانة دستكرية جديدة لكةالة الحؽ فإل ا دماج بجمي صكر (تربكم ت م نإل ..إلخ ).

كممػػب كػػؿ فػػإف الدسػػتكر يشػػكؿ اػػمانة ةامػػة لتمت ػ ذكم ا حتياجػػات الخاصػػة بػػالحقكؽ كالحريػػات

امساسية السالؼ ذكرةا ممب قدـ المساكاة م باقإل أفراد المجتمػ مػا يكةػؿ تحقيػؽ الحمايػة الدسػتكرية ل ػذ

الشريحة تجسيدا لإلتةاقية الدكلية لحقكؽ امشخاص ذكم ا ماقة كالتإل جعمت مف أةػـ أةػداف ا كةالػة تمتػ

 - 1سعاد محمد الصباح ػ حقكؽ ا نساف فإل العالـ المعاصر ػ الطبعة امكلب ػ دكف دار نشر لبناف  1996ػ ص . 58
 - 2رياض مزيز ةادم ػ العالـ البالث كحقكؽ ا نساف ػ طبعة  2000ػ دار الشؤكف البقافية العامة بغداد ػ ص . 28
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جمي ػ ػ امشػ ػػخاص ذكم ا ماقػ ػػة تمتعػ ػػا كػ ػػاما ممػ ػػب قػ ػػدـ المسػ ػػاكاة م ػ ػ امف ػ ػراد العػ ػػادييف بجمي ػ ػ الحقػ ػػكؽ
1

المنصكص من ا كتعزيز احتراـ كرامت ـ المت صمة .

المطمب الثاني  6الحقوق المقررة لفائدة ذوي اإلحتياجات الخاصة 6
إاػػافة إلػػب الحمايػػة الدسػػتكرية السػػالؼ بيان ػػا كةػػؿ المقػػنف الج ازئػػرم لألشػػخاص ذكم ا حتياجػػات
الخاصػػة حماي ػػة قانكني ػػة تجسػػدت ف ػػإل جمم ػػة م ػػف التػػدابير كا جػػرااات العممي ػػة الراميػػة إل ػػب كةال ػػة حق ػػكق ـ

المشركمة سكاا ما تعمؽ بتدابير الكقاية مف ا ماقة كالتخةيؼ مف ماامةات ا أك ما تعمؽ باماف حقكق ـ

كػػالحؽ فػػإل التعمػػيـ كالتكػػكيف الم نػػإل كالحػػؽ فػػإل العمػػؿ ...إلػػخ ك ةػػك مػػا كرسػػا القػػانكف  09-02المتعمػػؽ
بحماية امشخاص المعكقيف كترقيت ـ ك النصكص المطبقة لا كةك ما سيتـ تناكلا بشإلا مف التةصػيؿ فػإل

النقاط التالية:

الفرع األول 6إجــراءات الوقايـة من اإلعاقـــة 6
ت ػ تإل إج ػرااات الكقايػػة مػػف ا ماقػػة ممػػب رأس التػػدابير الحمائيػػة المقػػررة لةائػػدة ذكم ا حتياجػػات

الخاصػػة كةػػك مػػا انت جػػا المقػػنف الج ازئػػرم صػراحة فػػإل اػػؿ القػػانكف  09-02المشػػار إليػػا أمػػا حيػػث
نصت المادة  03فقرة أكلب ممب أنا ت دؼ حماية امشخاص المعكقيف كترقيت ـ إلب ما ي تإل :

الكشؼ المبكر ا ماقة كالكقاية من ا كمف ماامةات ا .

كقد أحاؿ ذات القانكف فإل المادة  11منا ممب التنظيـ فيما يتعمؽ بتةصػيؿ التػدابير الكقائيػة اػد

ا ماقػػة كةػػك مػػا جسػػد صػػدكر المرسػػكـ التنةيػػذم  187-17المحػػدد لكيةيػػات الكقايػػة مػػف ا ماقػػة 2ةػػذا

امخيػػر الػػذم كشػػؼ مػػف تبنػػإل الحككمػػة سػػتراتيجية كطنيػػة لمكقايػػة مػػف خطػػر ا ماقػػة كماػػامةات ا كالتػػإل
تستند إلب العمؿ الكزارم المشترؾ كتةعيػؿ دكر المجنػة ا ستشػارية لمكقايػة مػف ا ماقػة كةػك مػا أكػدت مميػا

المادة  02مف نةس المرسكـ كالتإل لخصت الخطة الكقائية لمكاج ة ا ماقة فإل النقاط التالية :

ػ تنةيػػذ بػرامح لمكقايػػة الطبيػة كالطبيػػة االجتماميػػة مػػف ا ماقػػة با نسػجاـ مػ البػرامح القطاميػة ذات الصػػمة
3

بالكقاية مف ا ماقة .

ػ ترقيػة الكشػؼ المبكػر لإلماقػة كالنشػاطات الطبيػة االجتماميػة لةائػدة امشػخاص المعنيػيف كمػائات ـ قصػد
تجنب ا ماقة أك تشديدةا .

ػ ترقية حمات ا ماـ ك التحسيس ك ا تصاؿ المكج ة لممكاطنيف حكؿ الكقاية مف ا ماقة .
 - 1أنظر نص المادة امكلب مف إتةاقية حقكؽ امشخاص ذكم ا ماقة لسنة . 2006

 - 2المرسكـ التنةيذم  17ػ  187المؤرخ فإل  03يكنيك 2017يحدد كيةيات الكقاية مف ا ماقة الجريدة الرسمية العدد . 33

 - 3ػػقانكف الجديد لمصحة كةك ما حرص مميا القانكف الجديد  18ػ 11حيث جاا فإل المادة  04منا مايمإل  :ترتكز السياسة
الكطنيػػة لمصػػحة السػػيما فػػإل تنةيػػذةا ممػػب العمػػؿ القطػػامإل المشػػترؾ مبػػر مسػػاةمة مختمػػؼ الةػػامميف المتػػدخميف فػػإل مجػػاؿ
الصحة ك تنظيم ـ ك تكجي ـ .
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ػ ػ تصػػميـ كتنةيػػذ اسػػتراتيجية كطنيػػة متعػػددة القطامػػات لمكقايػػة مػػف ا ماقػػة تسػػمذ بمقاربػػة ممميػػة حسػػب

مختمؼ مراحؿ ك أكساط الحياة بإشراؾ القطامات المعنية .

ػ كا لجنة استشارية كشبكة متعددة القطامات طبية إجتمامية محمية لمكقاية مف ا ماقة .

كمميػػا فقػػد تػػـ تبنػػإل مقاربػػة ممميػػة تقػػكـ ممػػب الكقايػػة مػػف العكامػػؿ المسػػببة لإلماقػػة ك العكامػػؿ المشػػددة ل ػػا

ممب حد سكاا فبالنسبة لمكقاية مف العكامؿ المسببة لإلماقة فتتـ مف طريػؽ أممػاؿ طبيػة كطبيػة إجتماميػة
بإمكان ا القااا ممب مسببات ا ماقة أك التقميص من ا ال سيما تمؾ المرتبطة بمايمإل :

1

ػ قرابة الدـ ك اممراض الكرابية ك اممراض الخطيرة المؤدية لمعجز.
ػ التشكةات الجنينية كالكالدة المبكرة .

ػ ػ غيػػاب المتابعػػة أك المتابعػػة غيػػر المنتظمػػة لمحمػػؿ أبنػػاا فت ػرة مػػا قبػػؿ ال ػكالدة كمػػا بعػػدةا كالمكاليػػد حػػديبإل
الكالدة .

ػ مدـ التمقيذ .

ػ حكادث المركر ك حكادث الحياة اليكمية.

2

ػ السمكؾ ا دمانإل كالسيما استعماؿ التبغ كالكحكؿ كالمخدرات .

ػ ال شاشة ك أكساط العيش غير الائقة ككذا ا سااة ك العنؼ .
ػ ترقية الكشؼ المبكر المتعدد التخصصات ك المتخصص المتعمؽ با ماقة الخمقيػة أك المكتسػبة بكاسػطة

التحاليؿ ك ا ختبارات ك الةحكص الطبية .

ػ اممماؿ الطبية االجتمامية المبكرة المتككنة مف مجمؿ اممماؿ ك التدابير الطبية ك ا جتمامية كالنةسػية

كالتربكية الازمة ك الكاجب اتخاذةا لةائدة امشخاص المعنييف كمائات ـ قصد تجنب مخاطر ا ماقة .

أما بالنسبة لمكقاية مف العكامؿ المشددة لإلماقة فإن ا تتـ مػف خػاؿ جممػة مػف ا جػرااات التػإل مػف

ش ن ا التقميص أك الحد مف تشديد ا ماقة ك المتمبمة خصكصا فيما يمإل :

3

ػ التكةؿ المبكر با ماقة ك/أك التدخؿ المتخصص المائـ بمجرد إجػراا الكشػؼ أك ا مػاف مػف تشػخيص

المرض المؤدم إلب العجز .

ػ كا برامح متعددة التخصص لمتكةؿ حسب نكع ا ماقة .

ػ تس يؿ الكصكؿ لمكقاية ك العاج.

ػ تس يؿ الكصكؿ لممحيط قصد دمـ قدرات امشخاص المعاقيف .

 - 1راج نص المادتيف  04ك  05مف المرسكـ التنةيذم  17ػ  187المشار إليا سابقا .
 - 2تسجؿ الجزائر سنكيا أكبػر مػف  3500حالػة إماقػة بسػبب حػكادث المػركر حسػب جمعيػات الػدفاع مػف ذكم ا حتياجػات
الخاصة .
 - 3راج نص المادة  06مف المرسكـ  17ػ  187أما .
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الحماية القانكنية لذكم االحتياجات الخاصة فإل التشري الجزائرم

ػ ػ تحديػػد مػػف خػػاؿ التبيػػاف مخػػاطر ا ماقػػة كالقاػػاا ممي ػػا بالتنسػػيؽ م ػ القطامػػات المعنيػػة ككػػذا ترقيػػة

المناةح كامدكات ككسائؿ الكقاية مف ا ٌماقة .

أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بالج ػػاز المكمػػؼ بالكقايػػة مػػف ا ماقػػة فقػػد اسػػتحدث المرسػػكـ التنةيػػذم 187-17

السػػالؼ الػػذكر لجنػػة خاصػػة لمتابعػػة تنةيػػذ ا سػػتراتيجية الكطنيػػة لمكقايػػة مػػف خطػػر ا ماقػػة كيتعمػػؽ اممػػر
بالمجنػػة ا ستشػػارية لمكقايػػة مػػف ا ماقػػة كالمكاػػكمة تحػػت كصػػاية الػػكزير المكمػػؼ بالتاػػامف الػػكطنإل ةػػذ

امخيرة التإل أككمت ل ا حسب المادة  11مف نةس المرسكـ جممة مف الم اـ جاات ممب النحك التالإل :

ػ المسػػاةمة فػػإل تصػػكر كتنسػػيؽ كتقيػػيـ الب ػرامح المتعمقػػة بالكقايػػة مػػف العكامػػؿ المسػػببة أك المشػػددة لإلماقػػة
كالس ر ممب انسجام ا .

ػ المساةمة فإل إمداد ا ستراتيجية الكطنية المتعددة القطامات لمكقاية مف ا ٌماقة كاقتراح كسائؿ تنةيذةا.

ػ ػ المسػػاةمة فػػإل إمػػداد كتقيػػيـ ب ػرامح ا مػػاـ ك التحسػػيس ك ا تصػػاؿ حػػكؿ الكقايػػة مػػف العكامػػؿ المسػػببة
أك المشددة لإلماقة كالس ر ممب انسجام ا .

ػ المساةمة فإل إمداد ا ستراتيجية الكطنية المتعددة القطامات لمكقاية مف ا ماقة كاقتراح كسائؿ تنةيذةا.

ػ ػ المسػػاةمة فػػإل إمػػداد كتقيػػيـ ب ػرامح ا مػػاـ ك التحسػػيس ك ا تصػػاؿ حػػكؿ الكقايػػة مػػف العكامػػؿ المسػػببة
أك المشددة لإلماقة .

ػ اقتػراح التػدابير التػإل مػف شػ ن ا تعزيػز العاقػات بػيف كػؿ القطامػات كالمصػالذ العامػة فػإل المجػاالت ذات

الصمة بالكقاية مف ا ماقة .

ػ المساةمة فإل جم المعطيات الكطنية كالبحث حكؿ الكقاية مف ا ماقة .

ةػػذا كتعمػػؿ المجنػػة بالتنسػػيؽ مػ شػػبكة متعػػددة القطامػػات تظػػـ ممبمػػيف مػػف ا دارات ك المؤسسػػات

كال ي ػ ت العمكميػػة ككػػذا المعنيػػيف كمختمػػؼ المتػػدخميف الج ػكارييف فػػإل مجػػاؿ الكشػػؼ كالتشػػخيص كالعػػاج

كالتكةؿ با ماقة كما تقكـ الشبكة المذككرة بارساؿ تقرير مف نتائح أممال ا إلب المجنة ا ستشػارية كةػك مػا
أكدت مميا المادة  18مف المرسكـ التنةيذم . 187-17

كتجدر ا شارة فإل امخير إلب أف المجنة تظـ فإل تشكيمت ا ممبمػيف مػف القطامػات الك ازريػة كممبمػإل

المؤسسػػات ك ال يػ ت الكطنيػػة بإلاػػافة إلػػب ممبمػػإل الجمعيػػات الناشػػطة فػػإل مجػػاؿ الػػدفاع مػػف حقػػكؽ ذكم
ا حتياجػػات الخاصػػة كةػػك مػػا يشػػكؿ اػػمانة ةامػػة لتةعيػػؿ دكر ةػػذ المجنػػة بػػالنظر إلػػب الػػدكر الج ػكارم

لمحركة الجمعكية اممر الذم مف ش نا تس يؿ ممؿ المجنة مف الناحية الميدانية .

الفرع الثاني  6اإلجراءات العممية لمتكفل بذوي اإلحتياجــات الخاصة 6

تاػػمف القػػانكف  09-02ك النصػػكص المطبقػػة لػػا جممػػة مػػف التػػدابير العمميػػة الراميػػة إلػػب كةالػػة

حق ػػكؽ شػ ػريحة ذكم ا حتياج ػػات الخاص ػػة كترقيت ػػا كتتمب ػػؿ ة ػػذ الت ػػدابير ف ػػإل ا ػػماف الح ػػؽ ف ػػإل الحماي ػػة
االجتمامية ككذا الحؽ فإل ا دماج التربكم كالتككينإل كالم نإل كأخي ار الحؽ فإل إمكانية الكصكؿ .
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أوال  6الحمــاية االجتماعية  6تتمبؿ ةذ امخيرة فإل مدة امتيازات مكج ة لةائدة ذكم ا حتياجات الخاصػة
ب دؼ تحسيف كاعيت ـ االجتمامية ك المتمبمة فيمايمإل :

1ـــ المنحة الماليــة 6

يستةيد ذكك ا حتياجات الخاصة مف منحة مالية تدف إلي ـ أك إلب أكليائ ـ ش ريا كذلؾ طبقا لنص
المػػادة  05مػػف القػػانكف  09-02كالتػػإل جػػاا في ػػا '' يسػػتةيد امشػػخاص المعكقػػكف دكف دخػػؿ مػػف مسػػامدة
إجتمامية تتمبؿ فإل التكةؿ ب ـ ك /أك منحة مالية '' كقد أحالت ذات المادة ممب التنظيـ فيما يتعمؽ بتحديد

قيمت ا كةك ما جسد صػدكر المرسػكـ التنةيػذم  1 45-03كالػذم حػدد فػإل مادتػا البانيػة قيمػة ةػذ امخيػرة

بػ  3000دج شػ ريا بالنسػبة لألشػخاص الػذيف تقػدر نسػبة مجػزةـ ب ػ  %100بشػرط أف يككنػكا بػالغيف 18

سػػنة كاممػػة ك أف ال يكػػكف لػػدي ـ أم دخػػؿ  2غيػػر أف ةػػذ المنحػػة مرفػػت ارتةامػا ابتػػدااا مػػف سػػنة 2007
لتصؿ إلب  4000دج كذلؾ بمكجب صدكر المرسػكـ التنةيػذم  3 340-07أمػا بالنسػبة لألشػخاص الػذيف
تقػػؿ نسػػبة إمػػاقت ـ مػػف  %100فػػإن ـ يسػػتةيدكف مػػف منحػػة تقػػدر ب ػ  3000دج فػػإل إطػػار المنحػػة الجزافيػػة

لمتاامف كةك ما أقر القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ فإل  ، 42008/10/27ةذا ك بعػد مطالبػة الجمعيػات

الناشػػطة ف ػػإل مجػػاؿ ال ػػدفاع م ػػف حقػػكؽ ذكم ا حتياج ػػات الخاص ػػة برف ػ قيم ػػة المنح ػػة نظ ػ ار لت ػػدنإل الق ػػدرة

الشرائية لممكاطف قررت الحككمة الرف مف قيمت ا إلب 10000دج كةك ما كرسا صدكر المرسػكـ التنةيػذم
 19ػ ػ  5273المعدؿ كالمتمـ لممرسكـ التنةيذم  03ػ ػ  45أما كذلؾ فإل نص المادة البانية منا .

 2ـــ الضمان االجتماعــــي 6

اسػػتنادا إلػػب المػػادة الرابعػػة فقػرة  02مػػف القػػانكف  09-02التػػإل نصػػت ممػػب إشػراؾ ةيػ ت الاػػماف

االجتمػػامإل فػػإل تػػكفير الحمايػػة االجتماميػػة الازمػػة لػػذكم ا حتياجػػات الخاصػػة فإنػػا تسػػتةيد ةػػذ الش ػريحة

مػػف الخػػدمات التػػإل يكفرةػػا صػػندكؽ الاػػماف االجتمػػامإل سػكاا مػػا تعمػػؽ بػػالتعكيض مػػف العػػاج ك امدكيػػة
أك الحص ػػكؿ مم ػػب امج ػ ػزة ك امما ػػاا ا ص ػػطنامية كلكاحق ػػا 6بإلا ػػافة إل ػػب الك ارس ػػإل المتحرك ػػة كك ػػذا

الت ػػدريب كام ػػادة الت ػػدريب ال ػػكظيةإل لألما ػػاا كذل ػػؾ كفق ػػا محك ػػاـ الق ػػانكف  11-83المتعم ػػؽ بالت مينػ ػػات
 -1المرسكـ التنةيذم 03ػ  04المؤرخ فإل  19جانةإل  2003المحدد لكيةيات تطبيؽ المادة 07مف القانكف  02ػ  09الجريدة

الرسمية . 04

 - 2الماحػػظ ممػػب ةػػذا الػػنص أنػػا ال يمػػنذ أم مسػػامدة ماليػػة لألطةػػاؿ المعػػاقيف قبػػؿ بمػػكغ  18سػػنة كاممػػة كةػػك مػػا يعتبػػر
إجحافا فإل حق ـ ينبغإل تداركا بغية التكةؿ المبكر ب ذ الشريحة مف المجتم .
 - 3المرسكـ التنةيذم  07ػ  340المؤرخ فإل  31أكتكبر  2007المعدؿ لممرسكـ  03ػ  45الجريدة الرسمية العدد. 70
 - 4أنظر القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ فإل  27أكتكبر . 2008

 - 5المرسكـ التنةيذم  19ػ 273المؤرخ فإل  08أكتكبر  2019المعدؿ لممرسكـ التنةيذم  03ػ  45الجريدة الرسمية . 64
 - 6أنظػػر المرسػػكـ  88ػ ػ 27المػػؤرخ فػػإل  09فب اريػػر  1988يتاػػمف إنشػػاا دي ػكاف كطنػػإل مماػػاا المعػػكقيف ا صػػطنامية
كلكاحق ا الجريدة الرسمية العدد . 06
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االجتمامية المعدؿ كالمتمـ

1

كالذم أكد فإل مادتا الخامسة ممب حؽ امشخاص المعاقيف بدنيا أك مقميا ك

الػذيف ال يمارسػػكف أم نشػػاط مػػف امدااات العينيػػة  2مػ العمػـ أن ػػـ يسػػتةيدكف مػػف ةػػذ الخػػدمات دكف دفػ
اشتراكات الصندكؽ كذلؾ تطبيقا محكػاـ المػادة  73مػف نةػس القػانكف كالتػإل نصػت ممػب إمةػائ ـ مػف دفػ

ا شػػتراكات ت كفػػإل المقابػػؿ تقػػكـ الحككمػػة برصػػد غػػاؼ مػػالإل معتبػػر سػػنكيا لمتكةػػؿ ب ػػذ العمميػػة ك التػػإل

تشرؼ ممي ا الك ازرة المكمةة بالتاامف الكطنإل حيث سجمت سنة  2017مػبا تخصػيص مبمػغ  6.2مميػار
دينار لاماف إدماج امشخاص ذكم ا حتياجات الخاصة لدل صندكؽ الاماف االجتمػامإل حيػث اسػتةاد

مف ةذ العممية  518986شخص مف ذكم ا حتياجات الخاصة.

3

 3ـــ مجانية الــنقل و التخفيض في تسعيرتــه 6

مف المزايا التإل يستةيد من ا ذكك ا حتياجات الخاصة كذلؾ الحؽ فإل مجانية النقؿ أك التخةيض فإل

تسػػعيرتا كذلػػؾ حسػػب نسػػبة ا ماقػػة كةػػذا اسػػتنادا إلػػب المػػادة  08مػػف القػػانكف  09-02كالتػػإل نصػػت ممػػب
استةادة امشخاص ذكم االحتياجات الخاصة ك المػرافقيف ل ػـ مػف مجانيػة النقػؿ أك التخةػيض فػإل التسػعيرة
كتطبيق ا ل ذا النص صدر المرسكـ التنةيػذم  144-06المحػدد لكيةيػات إسػتةادة امشػخاص المعػاقيف مػف

مجانية النقؿ كالتخةػيض مػف تسػعيرتا4ك بحسػب ذات المرسػكـ يسػتةيد امشػخاص الػذيف تبمػغ نسػبة مجػزةـ

 %100مف مجانية النقؿ مبر شبكة الطرقات كالسكؾ الحديدية با اافة إلب التخةيض بنسبة  %50مػف
تسػػعيرة النقػػؿ الجػػكم العمػػكمإل الػػداخمإل 5كمػػا أكػػدت المػػادة  07مػػف نةػػس المرسػػكـ ممػػب اسػػتةادة الشػػخص
المرافؽ لممعاؽ مف نةس التدابير كفإل ةذا ا طار يق ممب ماتؽ الدكلة ممبمة فػإل ك ازرة التاػامف الػكطنإل

دف المستحقات المالية لمناقميف كذلؾ بمكجب العقكد المبرمة م المتعامميف المعنييف طبقا لمتشري كالتنظيـ
المعمكؿ ب ما كةك ما قات با المادتاف  10ك 11مف المرسكـ  144-06أما .

 - 1القانكف  83ػ 11المؤرخ فإل  02يكليك  1983يتعمؽ بالت مينات ا جتمامية المعدؿ ك المتمـ الجريدة الرسمية العدد 28
 - 2أنظر فيما يتعمؽ بمحتكل امدااات العينية المادة  08مف القانكف  83ػ 11المذككر أما .
 - 3أنظػػر تقريػػر الج ازئػػر حػػكؿ كاػػعية حقػػكؽ امشػػخاص ذكم ا حتياجػػات الخاصػػة لسػػنة  2018المقػػدـ أمػػاـ لجنػػة حقػػكؽ
امشخاص ذكم ا ماقة التابعة لألمـ المتحدة كبيقة ممب المكق الرسمإل لك ازرة التاامف الكطنإل ك امسرة ك قاايا المرأة :

WWW.MSNFCF.DZ

 - 4المرسكـ التنةيذم  06ػ  144المؤرخ فإل  26أفريؿ  2006يحدد كيةيات استةادة امشخاص المعكقيف مف مجانية النقػؿ
النقؿ ك التخةيض فإل تسعيرتا الجريدة الرسمية العدد. 28
 - 5راج نص المادتيف  04ك  06مف المرسكـ التنةيذم  06ػ  144أما .
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ثانيا 6الحق في التعميم والتكــوين واإلدماج المهني6
حػػرص القػػانكف  09-02المتعمػػؽ بحمايػػة حقػػكؽ امشػػخاص المعػػاقيف كت ػرقيت ـ ممػػب اػػماف الحػػؽ

فإل التعميـ كالتككيف الم نإل لألشخاص ذكم ا حتياجات الخاصة با اافة إلب اػماف حق ػـ فػإل ا دمػاج
الم نإل مف خاؿ تكفير مناصب ممؿ مناسبة ل ـ .

 1ــ التعميم و التكوين6

تكريسا لنص المادة  53فقرة  05مف دستكر  1996كالتإل أكدت ممب تساكم الجمي فػإل ا لتحػاؽ
بالتعميـ كالتككيف الم نإل أفرد القانكف  09-02الةصؿ البالث منا لمتربية كالتككيف الم نإل لألشػخاص ذكم

ا حتياجػػات الخاصػػة حيػػث تػػـ إقػرار كاجػػب الدكلػػة فػػإل التكةػػؿ المبكػػر بامطةػػاؿ ذكم ا حتياجػػات الخاصػػة
مف خاؿ اماف حق ـ فإل التمدرس كذلؾ بصػةة إجباريػة كغيػرةـ مػف أفػراد المجتمػ كةػذا با متمػاد ممػب

جممة مف التدابير العممية أةم ا :

أ ػ ت يئػػة أقسػػاـ خاصػػة بامطةػػاؿ المعػػاقيف ممػػب مسػػتكل المػػدارس كم اركػػز التكػػكيف الم نػػإل كةػػك مػػا تعػػزز
بصػدكر القػرار الػكزارم المشػترؾ المػؤرخ فػإل  13مػارس  2014كالػذم يحػػدد كيةيػات فػتذ امقسػاـ الخاصػػة
بامطةاؿ المعاقيف امف مؤسسات التربية ك التعميـ التابعة لقطاع التربية الكطنية.1

ب ػ إنشػػاا مؤسسػػات لمتربيػػة كالتعمػػيـ خاصػػة بامطةػػاؿ المعػػاقيف كةػػك مػػا ترجمػػا المرسػػكـ رقػػـ 59-80
المؤرخ فإل  08مارس  1980كالمتامف إحداث مراكز طبية تربكية كمراكز متخصصة فإل تعميـ امطةػاؿ
المعاقيف كتنظيم ا ك سيرةا 2ت المعدؿ ك المتمـ بالمرسكـ التنةيذم  05-12المؤرخ فإل  04يناير.2012

3

ج ػ إنشػػاا مؤسسػػات متخصصػػة فػػإل التعمػػيـ كالتكػػكيف الم نيػيف لػػذكم ا حتياجػػات الخاصػػة كةػػك مػػا تعػػزز
بصدكر المرسكـ التنةيذم  184-16المؤرخ فإل  22يكنيك  2016كالذم يحدد م اـ ككيةيات تنظيـ كسير

المراكز المتخصصة فإل التككيف الم نإل كالتم يف لألشخاص المعاقيف جسػدما 4ةػذ امخيػرة التػإل يحكم ػا
الق ػػانكف امساس ػػإل النم ػػكذجإل لمم ارك ػػز المتخصص ػػة ف ػػإل التك ػػكيف الم ن ػػإل ك التم ػػيف لألش ػػخاص المع ػػاقيف

جسديا الصادر بمكجب المرسكـ التنةيذم رقـ  68-05المؤرخ فإل  30يناير . 2005

5

د ػ تكفير ت طير متخصص كمؤةػؿ مػف خػاؿ تكػكيف المكػكنيف المتخصصػيف فػإل مجػاؿ ا ماقػة كفػإل ةػذا
ا ط ػػار ت ػػـ إنش ػػاا مرك ػػز كطن ػػإل لتك ػػكيف الم ػػكظةيف المتخصص ػػيف ف ػػإل مؤسس ػػات المع ػػاقيف كذل ػػؾ بمكج ػػب

المرسكـ  257-87المؤرخ فإل  01ديسمبر .1987

6

 - 1الجريدة الرسمية العدد  44لسنة . 2014
 - 2الجريدة الرسمية العدد 11لسنة . 1980

 - 3الجريدة الرسمية العدد  05لسنة . 2012
 - 4الجريدة الرسمية العدد  39لسنة . 2016
 - 5الجريدة الرسمية العدد  10لسنة . 2005
 - 6الجريدة الرسمية العدد  49لسنة . 1987
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ق ػ تةعيػػؿ دكر المجنػػة الكالئيػػة لمتربيػػة الخاصػػة كالتكجيػػا الم نػػإل كالتػػإل تسػ ر ممػػب قبػػكؿ امشػػخاص ذكم
ا حتياج ػػات الخاص ػػة ف ػػإل مؤسس ػػات التعم ػػيـ كالتك ػػكيف الم ن ػػإل كالمؤسس ػػات المتخصص ػػة با ا ػػافة إل ػػب

ا شراؼ ممب الت طير كالب ارمح المعتمدة مف الك ازرات المعنية.
ك

1

ػ إق ػرار منحػػة مدرس ػية لألطةػػاؿ ذكم ا حتياجػػات الخاصػػة المقبػػكليف فػػإل مؤسسػػات التعمػػيـ كالتكػػكيف

الم نييف تدف إلب المتكةميف ب ـ كذلؾ تطبيقا لممادة  21مف القانكف . 09-02

كمف الناحية الميدانية أحصت ك ازرة التاامف الكطنإل  37080تمميذ مػف ذكم ا حتياجػات الخاصػة

برسـ السنة الدراسية  2018-2017من ـ  32550طةؿ مدمجيف كميا فػإل امقسػاـ العاديػة ك 4530طةػؿ
مدمجيف جزئيا امف أقساـ خاصة كالتإل بمغ مددةا  568قسـ مطم العاـ  2018ت ةذا كيتـ التكةؿ

البيداغكجإل بالتاميذ المعاقيف بالتنسيؽ مػابيف مديريػة النشػاط االجتمػامإل ك مصػالذ مديريػة التربيػة لمكاليػة

كتشػػير ا حصػػائيات إلػػب كجػػكد  232مؤسسػػة متخصصػػة خػػاؿ نةػػس المكسػػـ الد ارسػػإل ()2018-2017

يستةيد مف خدمات ا  21203تمميذ مف ذكم ا حتياجات الخاصة مف بين ـ  8355فتاة فإل حيف بمػغ مػدد

المؤطريف البيداغكجييف  5247مؤطر.

2

 2ــ اإلدمــــاج المهني 6

مف الحقكؽ التإل كةم ا المقنف الجزائرم لذكم ا حتياجات الخاصة بمكجب أحكػاـ القػانكف 09-02
الحػؽ فػإل ا دمػاج الم نػإل كذلػؾ مػف خػاؿ العمػؿ ممػب تػكفير مناصػب ممػؿ تػتائـ كطبيعػة ا ماقػة لػدل

الشػػخص المعنػػإل كة ػ ػ ػ ػ ػك مػػا منتػػا المػػادة  23مػػف ذات القػػانكف بقكل ػػا '' يػػتـ إدمػػاج امشػػخاص المعػػكقيف
كانػدماج ـ ال سػػيما مػػف خػػاؿ ممارسػة نشػػاط م نػػإل مناسػػب أك مكيػػؼ يسػمذ ل ػػـ باػػماف إسػػتقالية بدنيػػة

كاقتصػػادية '' كمػػا تػػـ تخصػػيص الةصػػؿ ال ارب ػ مػػف المػػادة  24إلػػب  29لمحػػديث مػػف ا ج ػرااات العمميػػة
الكةيمة بتجسيد ةذا الحؽ ميدانيا كالتإل جاات ممب النحك التالإل :

أ ػ كةالػػة مبػػدأ المسػػاكاة فػػإل ا لتحػػاؽ بالكظػػائؼ العمكميػػة مػػف خ ػاؿ الت كيػػد ممػػب مػػدـ ج ػكاز إقصػػاا أم
مترشذ بسبب ا ماقة مف المشاركة فإل المسابقات ك ا ختبارات ك ا متحانػات الم نيػة قصػد شػغؿ كظيةػة

معينػػة متػػب رأت المجنػػة الكالئيػػة لمتربيػػة الخاصػػة كالتكجيػػا الم نػػإل مػػدـ تنػػافإل إماقػػة الشػػخص المعنػػإل م ػ

الكظيةة المراد ا لتحاؽ ب ا م العمـ أف ق اررات ةذ المجنة ممزمة لم ي ت المستخدمة .

ب ػ إلزاـ كؿ مستخدـ بتخصيص نسػبة  %1ممػب امقػؿ مػف مناصػب العمػؿ لألشػخاص ذكم ا حتياجػات
الخاصة المعترؼ ل ـ بصةة العامؿ كفإل حاؿ مدـ ا لتزاـ بذلؾ يتعػيف ممػب رب العمػؿ دفػ اشػتراؾ مػالإل

لدل الصندكؽ الخاص بالتاامف الكطنإل يعادؿ مدد المناصب الكاجب تخصيص ا كفإل ةػذا السػياؽ جػاا
المرسكـ التنةيذم  214- 14المحدد لمكيةيات المتعمقة بتخصيص مناصب العمؿ كتحديد ا شتراؾ المالإل
 - 1راج نص المادتيف  18ك  19مف القانكف  02ػ  09المشار إليا أما .
 - 2تقرير الجزائر حكؿ كاعية حقكؽ امشخاص ذكم ا حتياجات الخاصة لسنة  2018المشار إليا أما .
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كم ػػنذ ا مان ػػات قص ػػد ت يئ ػػة كتج ي ػػز مناص ػػب العم ػػؿ لألش ػػخاص المع ػػكقيف 1ة ػػذا امخي ػػر ال ػػذم ألػ ػػزـ
المسػتخدميف فػإل حػاؿ مػدـ تخصػيص مناصػب ممػؿ لػذكم ا حتياجػات الخاصػة دفػ اشػتراؾ مػالإل سػنكم
تس ػػاكم قيمت ػػا حاص ػػؿ ا ػػرب م ػػدد المناص ػػب الكاج ػػب تخصيصػ ػ ا ف ػػإل المبم ػػغ الس ػػنكم لألج ػػر ال ػػكطنإل

الما ػػمكف كذل ػػؾ طبق ػػا محك ػػاـ الم ػػادة  04با ا ػػافة إل ػػب إل ازم ػػا بإرس ػػاؿ قائم ػػة مةص ػػمة لألش ػػخاص ذكم
ا حتياجات الخاصة إلب الك ازرة المكمةة بالتاامف الكطنإل كةك ما أكدتا المادة  06مف نةس المرسكـ.

ج

ػ إقػ ػرار تحةيػ ػزات كامان ػػات مالي ػػة لممس ػػتخدميف ال ػػذيف يقكم ػػكف بت يئ ػػة كتج ي ػػز مناص ػػب مم ػػؿ ل ػػذكم

ا حتياجػػات الخاصػػة كذلػػؾ مػػف خػػاؿ التخةػػيض فػػإل حصػػة إشػػتراؾ رب العمػػؿ لػػدل الاػػماف االجتمػػامإل

مقابؿ تشغيؿ أشخاص معاقيف كفإل ةذا ا طار نصت المادة امكلب مف المرسػكـ التنةيػذم رقػـ 425-97

المح ػػدد لكيةي ػػات تطبي ػػؽ الم ػػادة  163م ػػف امم ػػر  27-95المتا ػػمف ق ػػانكف المالي ػػة لس ػػنة  21996مم ػػب
إستةادة كؿ رب ممؿ يشغؿ أشخاصا معاقيف مف تخةػيض بنسػبة  %50مػف حصػة ا شػتراؾ فػإل صػندكؽ
الاػػماف االجتمػػامإل ك ذلػػؾ مػػف كػػؿ شػػخص معػػاؽ با اػػافة إلػػب ا سػػتةادة مػػف إمانػػات ماليػػة فػػإل إطػػار
ا تةاقيػػات التػػإل تبرم ػػا الدكلػػة كالجمامػػات المحميػػة م ػ ةي ػ ت الاػػماف ا جتمػػامإل كفقػػا لممػػادة  07مػػف

المرسػػكـ التنةيػػذم  214-14المش ػار إليػػا ممػػب أف ا سػػتةادة مػػف ةػػذ ا مانػػات تتكقػػؼ ممػػب تقػػديـ ممػػؼ
تقنإل مالإل مف طرؼ المستخدـ يكا لدل المديرية الكالئية المكمةػة بالنشػاط االجتمػامإل المختصػة إقميميػا

طبقا لنص المادة  10مف نةس المرسكـ .

ةذا كتجدر ا شػارة إلػب ةليػة ةامػة مػف ةليػات تكػريس الحػؽ فػإل ا دمػاج الم نػإل لػذكم ا حتياجػات

الخاصة أال كةػإل إنشػاا مؤسسػات ممػؿ خاصػة ب ػذ الةئػة أطمقػت ممي ػا تسػمية مؤسسػات العمػؿ المحمػإل
كالتإل تػـ تنظيم ػا بمكجػب المرسػكـ التنةيػذم  83-08المػؤرخ فػإل  04مػارس  32008حيػث نصػت المػادة

امكلب منا ممب أف ةذ المؤسسات تنقسـ إلب نكميف :
ػ ػ ػ الكرشات المحمية

ػ ػ ػ مراكز تكزي العمؿ فإل المنزؿ .

ةذا كتككؿ م مة إنشػاا ةػذا النػكع مػف المؤسسػات إلػب الػك ازرة المكمةػة بالتاػامف الػكطنإل كمػا يحػؽ

لمجمعي ػػات الناش ػػطة ف ػػإل مج ػػاؿ ال ػػدفاع م ػػف حق ػػكؽ ذكم ا حتياج ػػات الخاص ػػة التق ػػدـ بطم ػػب إنش ػػاا ة ػػذ

المؤسسػػات بشػػرط تقػػديـ ممػػؼ إلػػب الػػكزير المكمػػؼ بالتاػػامف الػػكطنإل ت كاسػػتنادا إلػػب المػػادة  15مػػف ةػػذا
 - 1المرسكـ التنةيذم  14ػ  214المؤرخ فإل  30يكليك  2014يابط الكيةيات المتعمقة بتخصيص مناصب العمؿ ك تحديد
ا شتراؾ المالإل ك منذ ا مانات قصد ت يئة ك تج يز مناصب العمؿ لألشخاص المعكقيف الجريدة الرسمية العدد47

 - 2المرسكـ التنةيذم  97ػ  425المػؤرخ فػإل  11نػكفمبر  1997المحػدد لكيةيػات تطبيػؽ المػادة  163مػف اممػر  95ػ ػ 27

المؤرخ فإل  30ديسمبر  1995المتامف قانكف المالية لسنة  1996الجريدة الرسمية العدد . 75
 - 3المرسػػكـ التنةيػذم  08ػ ػ  83المػؤرخ فػػإل  04مػارس  2008يحػدد شػركط إنشػػاا مؤسسػات العمػؿ المحمػإل ك تنظيم ػػا ك
سيرةا الجريدة الرسمية العدد . 13
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المرسكـ فإف م مة ةػذ المؤسسػات ةػإل ا دمػاج ا جتمػامإل ك الترقيػة الم نيػة لػذكم ا حتياجػات الخاصػة
حيػػث تاػػمف ةػػذ امخيػرة لألشػػخاص ذكم الحركيػػة المحػػدكدة ممارسػػة نشػػاط م نػػإل مػ جكر اػػمف شػػركط

مكيةة تستجيب لخصكصيت ـ ت كفإل نةػس السػياؽ أشػارت إحصػائيات ك ازرة التاػامف الػكطنإل إلػب اسػتةادة
امشخاص ذكم ا حتياجات الخاصة مف تراتيب المسامدة ممب إنشاا المؤسسات الخاصة حيث استةاد

 1522شػػاب مػػف ذكم ا حتياجػػات الخاصػػة مػػف تمكيػػؿ الككالػػة الكطنيػػة لتسػػيير القػػرض المصػػغر مػػن ـ
 549امػرأة كذلػػؾ خػػاؿ الةتػرة الممتػػدة مػػف  2005إلػػب  2018با اػػافة إلػػب إطػػاؽ مشػػركع ش ػراكة بػػيف
ك ازرة التاامف الكطنإل ك ككالػة خبػرة فرنسػية بتػاريخ  2017/01/11يمتػد إلػب غايػة جػانةإل  2019كذلػؾ

ب ػػدؼ دمػػـ قػػدرات الػػك ازرة فػػإل تنةيػػذ إسػػتراتيجيت ا لتعزيػػز إدمػػاج امشػػخاص ذكم ا حتياجػػات الخاصػػة فػػإل

محيط العمؿ كذلؾ فإل إطار برنامح شراكة م ا تحاد امكركبإل.

1

ثالثا  6الحق في إمكانية الوصول 6

يعػػد ةػػذا الحػػؽ مػػف الحقػػكؽ الجديػػدة التػػإل تػػـ إقرارةػا لةائػػدة ذكم ا حتياجػػات الخاصػػة كذلػػؾ بمكجػػب

ن ػ ػػص الم ػ ػػادة  09م ػ ػػف اتةاقي ػ ػػة حق ػ ػػكؽ امش ػ ػػخاص ذكم ا ماق ػ ػػة لس ػ ػػنة  2006كيقص ػ ػػد ب ػ ػػا تمك ػ ػػيف ذكم
ا حتياجػػات الخاصػػة مػػف العػػيش فػػإل اسػػتقالية مػػف الغيػػر كاػػماف مشػػاركت ـ الةعالػػة فػػإل جمي ػ جكان ػب

الحياة مف خاؿ اتخاذ كافة التدابير الكةيمة باماف كصكل ـ إلب البيئة المادية ككذا كسائؿ النقؿ كالم ارفػؽ

كالخدمات المتاحة لمجم كر بإلاافة إلب كسػائؿ ا مػاـ ك ا تصػاؿ كقػد أفػرد القػانكف  09-02المتعمػؽ
بحماية امشخاص المعكقيف كترقيت ـ الةصؿ الخامس منا لتةصيؿ مامكف ةذا الحؽ حيػث نصػت المػادة

 30ممب جممة مف التدابير الرامية إلب تشجي إدماج ذكم ا حتياجات الخاصػة فػإل المجتمػ ك ذلػؾ ممػب
النحك اآلتإل :

 1ػ ػ ػ ػ ت يئ ػ ػػة المح ػ ػػات الس ػ ػػكنية ك المدرس ػ ػػية ك الجامعي ػ ػػة ك التككيني ػ ػػة ك الديني ػ ػػة ك العاجي ػ ػػة ك امم ػ ػػاكف

المخصصة لمنشاطات البقافية ك الريااية ك الترفي ية .

 2ػ ػ ػ تس ػ يؿ الحصػػكؿ ممػػب امج ػزة ا صػػطنامية كلكاحق ػػا كالمسػػامدات التقنيػػة التػػإل تمكػػف لإلسػػتقالية
البدينة كتس يؿ إستبدال ا .

 3ػ ػ تس يؿ الكصكؿ إلب امماكف العمكمية
 4ػ ػ تس يؿ استعماؿ كسائؿ النقؿ

 5ػ ػ تس يؿ استعماؿ كسائؿ ا ماـ كا تصاؿ

 - 1راج تقرير الجزائر حكؿ كاعية حقكؽ امشخاص ذكم ا حتياجات الخاصة لسنة  2018المذككر أما .
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غداكية رشيد

 6ػ ػ ػ ػ تس ػ ػ يؿ الحصػ ػػكؿ ممػ ػػب السػ ػػكف الكاق ػ ػ فػ ػػإل المسػ ػػتكل امكؿ مػ ػػف البنايػ ػػات بالنسػ ػػبة لألشػ ػػخاص ذكم
ا حتياجػػات الخاص ػػة أك المتكةم ػػيف ب ػػـ منػػد ا س ػػتةادة م ػػف مق ػػررات مػػنذ الس ػػكف طبق ػػا لمتشػػري كالتنظ ػػيـ

المعمكؿ ب ما .

ةذا ك تطبيقا لنص المادة  30مف القانكف  09 02المذككر أمػا تػـ إصػدار المرسػكـ التنةيػذم رقػـ

 455-06الذم يحدد كيةيات تس يؿ كصكؿ امشخاص ذكم ا حتياجات الخاصة إلػب المحػيط المػادم ك
ا جتمامإل ك ا قتصادم ك البقافإل 1كالذم كرس حؽ ةذ الشريحة مف المجتم فإل الكصكؿ إلب المحػيط

المبنإل ك التج يزات العمكمية ك كسائؿ النقؿ ك كسائط ا ماـ ك ا تصاؿ الحديبة بإلاافة إلب استحدابا
لمجنة خاصة لمتابعة تنةيذ ةذ التدابير ممب أرض الكاق ك التإل أطمػؽ ممي ػا تسػمية لجنػة تسػ يؿ كصػكؿ
امشخاص المعكقيف حيث جاا فإل المػادة  16مػف المرسػكـ  455-06أمػا '' تنشػ لجنػة تسػ يؿ كصػكؿ

امشػػخاص المعػػكقيف ك تكمػػؼ بمتابعػة تنةيػػذ كتقيػػيـ حالػػة تقػػدـ البػرامح المػػذككرة فػػإل أحكػػاـ ةػػذا المرسػػكـ ك
إقتػراح كػؿ التػدابير التػػإل مػف شػ ن ا تحسػػيف ك تسػ يؿ مشػاركة ةػؤكالا امشػػخاص فػإل الحيػاة االجتماميػػة ''

كما تعمػؿ ةػذ المجنػة ممػب إمػداد تقريػر سػنكم ترفعػا إلػب الػكزير المكمػؼ بالتاػامف الػكطنإل ممػب أف يػتـ
إرساؿ نسخة منا إلب الك ازرات المعنية طبقػا لمػا كرد فػإل أحكػاـ المػادة  17مػف نةػس المرسػكـ ت كمػا تجػدر
ا شارة إلب صدكر قرار كزارم مشترؾ بيف كؿ مف ك ازرات  :التاامف الػكطنإل تالت يئػة العمرانيػة ت السػكف

كالمدينة ت الشباب كالريااة مؤرخ فػإل  06مػارس  2011يتعمػؽ بامتمػاد المقػاييس التقنيػة لتسػ يؿ كصػكؿ

امشخاص ذكم ا حتياجػات الخاصػة إلػب المحػيط المبنػإل كالتج يػزات المةتكحػة لمجم ػكر كفقػا لممكاصػةات

الكطنيػػة المعتمػػدة ''  '' NA 16227لتسػ يؿ الكصػػكؿ 2ك الحقيقػػة أف ةػػذ التػػدابير رغػػـ أةميت ػػا إال أن ػػا
تبق ػػب بحاج ػػة إل ػػب مزي ػػد م ػػف التةعي ػػؿ ك المتابعػ ػة ذل ػػؾ أف الكاقػ ػ يبب ػػت بػ ػ ف معظ ػػـ الم ارف ػػؽ ك التج يػ ػزات

العمكمية غير مطابقة لممقاييس التقنيػة المػذككرة كتحديػدا تمػؾ المبنيػة قبػؿ  2011كفػإل ذات السػياؽ أكػدت

إحػػدل الد ارسػػات التػػإل قامػػت ب ػػا فدراليػػة جمعيػػات المعػػاقيف حركيػػا كالتػػإل تظػػـ  80جمعيػػة ممػػب المسػػتكل

الػػكطنإل أف كػػؿ اممػػاكف ك المؤسسػػات العمكميػػة بالعاصػػمة غيػػر م يئػػة لةائػػدة ذكم ا حتياجػػات الخاصػػة
باستبناا البانكية الدكلية '' ألكسندر دكما '' ببف مكنكف.

3

ـــ الخاتمة 6

كفإل امخير نخمص إلب أنا ك ممب الرغـ مػف كػؿ المج ػكدات التػإل بػذلت ا كتبػذل ا الدكلػة الجزائريػة

فإل سبيؿ الن كض بكاق ذكم ا حتياجات الخاصة ك التكةؿ اممبػؿ بانشػغاالت ـ إال أف كػؿ ةػذ المسػامإل
 - 1الجريدة الرسمية العدد  80لسنة . 2006

 - 2نقا مف سعيد محمػد دبػكز ػ ػ حمايػة حقػكؽ امشػخاص ذكم ا ماقػة ػ ػ رسػالة ماجسػتير كميػة الحقػكؽ ك العمػكـ السياسػية

جامعة كرقمة  2014ػ  2015ص . 79
 - 3ػ مبد اهلل بكصػنبكرة ػ ػ دكر الجمعيػات فػإل رمايػة ك ت ةيػؿ ذكم ا حتيتجػات الخاصػة ػ ػ مجمػة الباحػث ا جتمػامإل جامعػة
قسنطينة  2العدد  10السنة  2010ص . 280
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تبقػػب بحاجػػة إلػػب المتابعػػة الميدانيػػة الدكريػػة بإلاػػافة إلػػب التقيػػيـ الػػدائـ ك ال أدؿ ممػػب ذلػػؾ مػػف أف نسػػبة

 %1المخصصة لتكظيؼ ذكم ا حتياجات الخاصة ك إدماج ـ فإل الحياة الم نية تحتاج إلب إمادة النظر

ك ذلؾ لسببيف ممػب امقػؿ يتعمػؽ امكؿ بعػدـ إحتػراـ أربػاب العمػؿ الخػكاص ل ػذ النسػبة ك ا قتصػار ممػب
دف ا شتراؾ المالإل لدل صندكؽ التاامف الكطنإل ك يتمبػؿ السػبب البػانإل فػإل أف تطبيػؽ نسػبة  %1مػف

الناحية العممية يةترض أف يككف لدل صاحب الشركة أك المؤسسػة الخاصػة  100مامػؿ ممػب امقػؿ حتػب
نامف تكظيؼ مامؿ كاحد مف ذكم ا حتياجػات الخاصػة ك المعمػكـ أف الغالبيػة مػف المؤسسػات الجزائريػة

ةإل مؤسسات صغيرة ك متكسطة ما يعنإل محدكدية ا جراا فإل حد ذاتا مف الناحية التطبيقيػة ك ممػب كػؿ

فقػػػد ارت يػػػت فػ ػػإل ختػ ػػاـ ةػ ػػذ الد ارس ػػة أف أتقػ ػػدـ بػػػبعض ا قت ارحػ ػػات التػ ػػإل م ػػف ش ػ ػ ن ا تعزيػػػز مكانػ ػػة ذكم
ا حتياجات الخاصة فإل الجزائر كذلؾ ممب النحك التالإل:

ػ ػ ػ اػػركرة إمػػادة النظػػر فػػإل نػػص القػػانكف  09-02المتعمػػؽ بحمايػػة امشػػخاص المعػػكقيف كت ػرقيت ـ كذلػػؾ
ب دؼ مطابقة أحكاما م ا تةاقية الدكلية لحقكؽ امشخاص ذكم ا ماقة لعاـ  2006خاصػة ك أنػا جػاا
سابقا ل ا مف الناحية الزمنية كذلؾ طبقا محكاـ المادة  150مف التعديؿ الدستكرم امخير لسنة . 2016

ػ ػ العمؿ ممب تةعيؿ دكر المجتمػ المػدنإل فػإل التكةػؿ بػذكم ا حتياجػات الخاصػة مػف خػاؿ تقػديـ الػدمـ

الازـ لممنظمات كالجمعيات الناشطة فإل مجاؿ حماية كترقية حقكؽ ذكم ا حتياجات الخاصة .

ػ ػ إذكاا الكمإل المجتمعإل باركرة التعامؿ ا يجابإل م امشخاص ذكم ا حتياجات الخاصة بالشراكة مػ
كسائؿ ا ماـ المختمةة مف خاؿ تعزيز العمؿ الجكارم التحسيسإل .

ػ ػ ػ تعزيػػز إدمػػاج امشػػخاص ذكم ا حتياجػػات الخاصػػة فػػإل الحيػػاة العامػػة كبخاصػػة ا دمػػاج الم نػػإل كذلػػؾ
بغية اماف استقاليت ـ كمف بـ مشاركت ـ الةعمية ممب قدـ المساكاة م باقإل أفراد المجتم .

ػ ػ ػ ػ تةعي ػػؿ دكر المج ػػاف المتخصص ػػة ذات الص ػػمة بحق ػػكؽ ذكم ا حتياج ػػات الخاص ػػة الس ػػالةة ال ػػذكر كف ػػإل
مقدمت ا المجنة الكالئية لمتربية الخاصة كالتكجيا الم نإل كلجنة تس يؿ كصكؿ امشػخاص ذكم ا حتياجػات

الخاصػػة ك ذلػػؾ مػػف خػػاؿ منح ػػا المزيػػد مػػف الصػػاحيات بقصػػد ا ش ػراؼ ك المتابعػػة الجيػػدة ك المسػػتمرة
لمدل تنةيذ النصكص التشريعية كالتنظيمية المقررة لةائدة ذكم ا حتياجات الخاصة مف الناحية الميدانية .

ػ ػ اركرة ا فادة مف التجارب العربية كامجنبية فإل مجاؿ التكةؿ بػذكم ا حتياجػات الخاصػة كذلػؾ بغػرض
صياغة استراتيجية كطنية متكازنة كمدركسة لمن كض بكاق ةذ الشريحة مف المجتم كالتإل ينتظػر أفرادةػا

المزيد مف الدمـ كالعناية .
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