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الجزائر وإدماج مهنيا.

ادللخص:

تساع باام االتىهي االتشهي اعل االتبار ااتشخ ادلملسا نتهسً االتساهسً االتقاو االتسددً  ,عل أن يكون اساة
اعل غَته إ تسانً اتلهعكسً اتعراً اعملطف ااتنتة  ,دبس أن اتعهة االتىهي اتعهة اتلتبة االتىهي ادلهٍت ازء ان ىذه ااملتعهة
فهو يهعف إىل ربتهق ااكنسية االالتسدية ان طبيق ااملتي االشلشسل دبهنة أ ظهنة االالتبار هبس ,كتس تتي ىذه ااملتعهة
ادللس ملة اتساعة ذ ي اإلاساة اعل االكهف اابضس ان ااملتي ,االالنسدة ان اعراهتم اجلتتهة ااملتعهة االالتساهة ادلهنهة
اإلفسدة االالتسدية اباتعر ااذي يتلطهملو و ,ربتهق ذاهتم تعيبىم ذلس إاسدة ثتلهم أب نتهم ,ربتهق االكهف ادلنساب االحًتام
ادللبسدل هنهم ُت أفباد اجمللتع ابالبسرىم أفباداً انلجُت فهو ,ىو يتساع اعل شلسرالهم حلتواهم ااتباهة خسصة يف رلسل احلتول
اعل األاتسل اايت لنساب اع االملعاداهتم إاكس هسهتم.
سبثي فئة ادلملواُت يف اجلزائب اس ربتعو ان طتوحست يف اخذ اس ملُت االالبسر ان حهث االكني اإلداسج االالتساي ا تشسال دائتس
.
اعتعطست ااملتواهة اايت أخذت اعل اس تهس ىذا االحعي وضملهس مجعة ان ااتهساست ااًت هبست انسئعة ىذه اانئة
إن ىذا االحعي ااتسئم اعل أاسس ضب رة محسية األششسص ادلملواُت باهلهم ب ب انو إصعار مجعة ان اانتوص ااتس و هة
االنظهتهة ذات اواضهع الملعدة الشطهة حساهست ىذه اانئة اآلخذة يف االزايع.
اضتسن االكني اانملسل ابدلملساُت ا تشسالهتم ضتسن حتواهم ااملساة اخلسصة ابالبسرىم انتب فملسل يف اجمللتع ف إن رلتي
اانتوص ااتس و هة اايت مت إصعارىس ال اهتس ااتس ون  09/02ادلؤرخ يف 2002/05/08 :ادللملعق حبتسية األششسص ادلملواُت
باهلهم اسءت دبجتواة ان احلتوا يتلنهع هبس ىؤالء ملع إثبست إاسالهم  ,حهث كبس اس ون محسية باهة األششسص ادلملواُت
حق ااملتي ذلم ان خقل شلسراة تسط اهٍت انساب اع اعراهتم ,ااذي يتتح ضتسن االتقاهلهم اابع هة االالتسدية  ,فهتس
خيخ األششسص ااتسدرين اعل شلسراة تسط اهٍت ,فإن ادلباوم االننهذي رام  214-14ادلؤرخ يف 30اويعهة  2014اسء
طبهتس ألحكسم ادلسد ُت  28 27ان ااتس ون  09 - 02ادلؤرخ يف  8اسيو  , 2002الحعيع كهنهست ننهذ االالزام اعل اس ق
ادلتلشعاُت ,لشتهخ  %1اعل األاي ان انسصب ااملتي اتسحل األششسص ادلملواُت أ دفع اشًتاك اسيل يف حتسب
ااتنع ا اخلسص اعلضسان ااوطٍت ,كذا كهنهست دفع إاس ة انسئعة ادلتلشعاُت ااذين يتواون لههئة ذبههز انسصب ااملتي انسئعة
ادلملساُت.
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مقدمة:

يتهع ااملسمل ملسظتس اعحوظس يف تب ادلملساُت اعملعيع ان األابسب أمههس االجعيعات االكنواواهة,ااتبااست ااعاخعهة
ااملباهة ,حوادث ادلب ر اس ينجب ان ذاك ان لسئم اعبهة النس ة اخلطورة اعل ااملنتب اابتبي اباعراة األ ىل.
إذا كس ت ااع ل ادللتعاة اع إالطسات اعل األاي االحكم يف عااهست ادلتكعة او دبنظسر اسدي ,اعل اكس اجمللتملست
اانساهة تنة اساة ااملب هة تنة خسصة ان ضتنهس اجلزائب ال زال اهودىس يف ىذا ااتتن ابملثبة اتللة كسد نحتب يف بٍت
اهساست ىتة تلتب اعل ملض ادلؤاتست اخلسصة ,ملضهس األخب ابسرة ان اهود طواهة غَت رمسهة اتساعات اباسن اس
زببو.

احملور األول :مفاهيم حول الشخص ادلعاق (ذوي االحتياجات اخلاصة)
ملض األفب ِاد يف اجمللت ِع ِا ْن أاب ٍ
اض ُّ
ربع ِا ْن اعراهتم ااملتعهّة ,اجلتعيّة ,ااننتهّة,
أوال .مفهوم ذوي االحتياجات
ّ
اخلاصة  :يُملسينّ ُ
ِ
ٍ
تكي ٍ
ٍ
طعق اعل ىذه
خسص ٍة
اايت ُؤثُّب
لنساب اع ُالطعّبسهتم احلهساسهتم ,يُ ُ
كساي اعل حهسهتم ,اذا فهم حيلساون إىل انسية ّ
ُ
ِ
اخلسصة هبس ِا ْن ُرللت ٍع إىل آخب؛ ان خقل
اخلسصة,
ُ
خيلعف حجم اتكقهتم ,ااطّبهملة ّ
تتل ذ ي االحلهساست ّ
اانئة ا َن األفباد ُا ّ
ِ
ٍ
ٍ
االالتسد اعل وف َِت ااواسئي ااطُّبا اعلّ ِ
ااملعيع ان ااملوااي اايت
واع
ُ
اخلسصة؛ اذاك ُ
ملساي املهم طبيتة صحهحة ُانسابة حلسالهم ّ
ؤثّب اعل احلساست اخلسصة أمههس ادلِ
ِ
ِ
ملهسر ادل َ
ّ ّ
اخلسصة ,ان مثّ
تلشعم ان ابَ ِي األفباد األاودء يف إدراك انهوم املٌت االحلهساست ّ
ُ ُ
ُ ُ
ملساي اع ااملو ِ
اابحث ان ااواسئي ادلنسابة اعلّ ِ
ااتحهّة ,ااثّتسفهّة ,االالتساهّة ,االملعهتهّة.
ُ
اخلسصة هبم ,أمههسّ :
ااي ّ
ُ
ٍ
اخلاصة :أب وا ابسرة ان رلتواة ان ادلظسىب اايت ظهب اعل األطنسل يف أاتسر ابكبة ,أ اع يلتخب ظهورىس
تعريف االحتياجات
ّ
حىت اتب التخر ,ذبملعهم يااهون صملوابت يف رلسالت الملعدة ,ختوصس اجملسل االالتساي ,اجملسل االملعهتي.
ِ
ٍ
ِ
االملبف اعل احلساست األاساهّة اإل تسن,
ا َن االّملبينست األُخبى دلنهوم االحلهساست ّ
اخلسصة ّأّنس ُ
ظهور صملوابت يف االملعّم ّ
ااًتكهز ,غَتىس ان
إدراك ادلملسرف األ اهّة ادلب بطة ابانهم ,اال لبسه ,ااكقم ,ااتعرة اعل كوين ملض اجلُتي ااطّويعة ,اعم ّ
ً
ٍ
ِ ٍ
ااملوااي األُخبى اايت ُّ
حىت يلت ّك َن ان
ة,
اخلسص
االحلهساست
ي
ذ
ان
ني
ط
اا
ن
أ
اعل
عل
ّ
ّ
حيلسج إىل اود راسية ُانسابة او؛ ّ
ّ
ُ
ٍ
أابسب اتعهّة أ اتعيّة.
اخلسصة و ذات
ااملودة إىل احلهسة ااطبهملهّة ,اس مل كن احلساة ّ
أنواع االحتياجات اخلاصة :تنف إىل أر ع فئست رئهتهة ,ىي:

ااملسطني.
كي
 -1االحتياجات اخلاصة االجتماعيّة ،والسلوكيّة ،والعاطفيّة  ,ان أمههس :ابض ّ
ّ
االوحع .االضطباب ااتعو ّ
ااتهبي.
ااتعيع .اضطباب فبط اانّتسط احلبكة .وابت ااشضب .اضطباب ااواواس
اضطباب ااملنسد ّ
ّ

 -2االحتياجات اخلاصة التعليميّة واإلدراكيّة  ,ان أمههس :صملوابت االملعم احملع دة ,اثي :صملو ة ااتباءة ,ااكلس ة ,أ اعم
ِ
تتي اعل
االتخب يف املبفة ااعّشة ,اايت
لواطة) ,اثيّ :
ااتعرة اعل فه ِم ااملتعهّست احلتس هّة اابتهطة .صملوابت االملعّم ادلُمللعاة (ادلُ ّ
ُ
اخلسصة اانكبيّة ,أ ااننتهّة ,اايت
اعم ااتعرة اعل ااتباءة ,أ ااكلس ة ,أ ااكقم .صملوابت االملعّم ّ
ااتعيعة ,اثي :االضطباابت ّ
ت يف اال لبسه.
ينلم انهس صملو ةٌ يف االّواصي اع اآلخبين ,تلّ ٌ
ُ
يتملب اقاهس.
صملوابت االملعّم اجلتعيّة ,اثي :اإلاساست اجلتعيّة اايت
ُ
االوحع.
 -4االحتياجات
ّ
اخلاصة التواصليّة والتفاعليّة ،ان أمهّهسّ :
ااتملو ة ادلُطعَتة يف اانّطق أ االالتسع .اضطباب طهف ّ
ااتتع .اإلاساة اجلتتهّة اا ُكعهّة ,اثي :شعي
 -3االحتياجات
ّ
اخلاصة اجلسديّة ،ان أمههس :ا ملعام اابتب .ضملف أ غهسب ّ
األطنسل.i
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اثنيا .تعريف ادلعاق يف التشريع اجلزائري  :ادلتبع اجلزائبي اسم لملبيف امل اسا ان خقل اس ون ااتحة باهلهس ااتس ون ادللملعق
حبتسي ة األش شسص ادلملواُت باهلهم .

 .1اس ون رام  85-05ادلؤرخ يف  16فربايب 1985ادللملعق اباتحة باهلهس :اسء ىذا ااتس ون يف إطسر يلضتن اإلحسطة دبجسل
ااتحة نظهم ااملتي ااتحي تكي اسم ,اع ملبض يف اانتي االساع انو ان اابسب ااثسين إىل " عا َت محسية األششسص
ادلملواُت "حيث ابفت ادلسدة  89انو ااتشخ ادلملسا أب و  :يملع ششتس املواس كي طني أ اباىق أ ششخ اباغ أ اتن
اتسب دبس يعي - :إاس تخ نتي أ فهزيواواي  ,إاس اجز ان م ان ااتهسم نتسط كون حع ده اسدية اعكسئن اابتبي  ,إاس
اسىة ربول د ن حهسة االتساهة أ سبنملهس..

 - 2ملبيف ااتس ون  09-02ادلؤرخ يف  8اسي  2002ادللملع ق حبتسي ة األش شسص ادلملواُت باهلهم  :يتكي ااتس ون 09-02
تبيملس الشتتس يف رلسل محسية األششسص ادلملواُت اع اسء يف إطسر كبيس ااع اة اتهسالهس يف إطسر حتوا اإل تسن دبس يؤدي
إىل محسية اانئست اخلسصة ,حهث إالرب فق ادلسدة ااثس هة انو أبن ادلملوا ىو كي ششخ "اهتس كسن انو انتو يملسين ان إاساة أ
أكثب  ,راثهة أ خعتهة أ اكلتبة ربع ان اعرا و اعل شلسراة تسط أ اعة تسطست أ اهة يف حهس و ااهواهة ااتشتهة
االالتساهة لهجة إصس ة ظسئنو ااذىنهة أ احلبكهة أ ااملضوية احلتهة ".يتلتف ان ىذا االملبيف أبن ادلتبع اجلزائبي فتي يف
صنة ااتشخ ادلملوا اكس اإل نساهة ااع اهة اخلسصة ذ ي اإلاساة حبهث أ و اع ان ىذه اانئة أاطل صنة ادلملوا اعل
حتب احلساة اواء ادللملعتة اباتشخ انذ ااوالدة راثهة ,أ عك اايت ديكن أن كون اكلتبة ربع ان اتعو كتشخ طبهملي. ii

اثلثا .تصنيف اإلعاقة و أسباهبا

 -1تصنيف اإلعاقة :خيضع تنهف اإلاساة إىل اخلقفست حتب طبهملة ىذه األخَتة زبلخ ااعجسن ااطبهة يف ربعيعىس
تبلهس ,ىي ذات أمههة ان أاي إابار احلتوا ادلنسابة اعتشخ ادلملسا اواء كسن اباشس أ غَت اباغ خسصة اس ملعق ابالالهسزا ت
ادلساهة االتاُت ااتحي  .يف ىذا اإلطسر حعدت ادلسدة ااثس هة  02ان ادلباوم االننهذي رام  180-82ادلؤرخ يف 15اسيو انة
 1982يلملعق لتشهي ادلملواُت إاسدة أتىهعهم ادلهٍت أصنسف ادلملواُت  :ربعد أصنسف ادلملواُت ادلتسر إاههم يف ىذا ادلباوم اعل
اانحو اآليت:iii
 ااتسصب ن حبكهس ااتتور اجلباحي ,االتوديي ,ااملتيب ,إصسابت داء ادلنسصي؛ ااتسصب ن حتهس ادلكنوفون ,ااتم اابكم ,األش شسص ادلت س ون ابض طباابت اانطق؛ ااتسصب ن ادلزانون ااملساز ن ان االننس أصحسب ادلزاج اانزين ي ,أ ا بض ااتكب ,أ ااتعب؛ سللعف ااتسصبين ع هس ,الاهتس ضحسد ادلشعنست اانسذبة ان حسدث اتي أ ا بض اهٍت .ابإلضسفة إىل ذاك اس اسء و االتبيع اجلزائبي اعل اابغم أ و مل يتب تكي اض ح إىل تنهف ادلملواُت إال أن ادلباوم االننهذي
رام 59/80ادلؤرخ يف 11اسرس  1980ادللضتن إحعاث ادلباكز ااطبهة ااًت وية ادلباكز ادللشتتة يف ملعهم األطنسل ادلملواُت
نظهتهس اَتىس يذكب أمسسء ىذه ادلباكز اايت خيتخ كي احع انهس انئة ان اانئست حهث تت ادلسدة  02انو اعل " أ و ينتت
يف كي الية:iv
 ابكز طيب ب وي أ أكثب األ الد ادللشعنُت اتعهس؛ ابكز طيب ب وي أ أكثب األ الد ادلملساُت حبكهس؛. ابكز طيب ب وي أ أكثب األ الد اال نملساهُت؛ ابكز ملعهم زبتتي أ أكثب األ الد ادلملساُت تبد؛ -ابكز ملعهم زبتتي أ أكثب األ الد ادلملساُت مسملهس.
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رغم أن ىذا ادلباوم راال فئست اهتة ىي ا دللشعنون اتعهس  ,اال نملساهُت  ,ادلمل واُت حبكهس  ,ادلملواُت تبد  ,ادلملواُت مسملهس ,إال
أ و أمهي فئست أخبى اثي :الملعد ي اإلاساة ,ذ ي اضطباابت ااعشة ااكقم ,أاس ان ذ ي األاباض ادلزانة فإن ىنسك اباوم
ننهذي آخب حيعد اوااع إ تسء ادلؤاتست االالتنسئهة ادللشتتة  ,يذكب ان هنهس طب األطنسل ,أاباض ادلتساك اابواهة
ااكعل ,أا باض اباح ة ااتع ب ,اجله سز احلبكي ,طب األاباض ااملتعهة ,اباحة األاتسب ,أاباض ااتبطسن ,إاسدة ب هة األاضسء
االكههف ااوظهني.v

احملور الثاين :الرعاية اإلجتماعية للمعوقني يف ظل التشريع اجلزائري

أوال .حقوق ادلعاق يف ظل القانون اجلزائري
أحخت اجلزائب ,فتس آلخب إحتسئهست ااعيوان ااوطٍت اإلحتسء ,تبة  % 10ان فئة ذ ي االحلهساست اخلسصة أي ابا ة 4
اقيُت املوا ,يلوزاون ُت  44ابدلسئة املسا حبكهس  0.4ابدلسئة ان فئة ااتم اابكم 24 ,ابدلسئة فهتس خيخ فئة ادلكنوفُت,
يواع ان ُت ادلملواُت يف اجلزائب أكثب ان  130أاف طني املوا ان ااذين مل يلجس ز ا ان اخلساتة ,ابا ة  320أاف طني
ًتا ح أاتسرىم اس ُت  19 5انة ,يف حُت ربتي ذات ادلتسحل حنو اعهون تف املوا ان ااذين يبعشون  20انة اس فوا.
لنوع أابسب اإلاساة يف اجلزائب ُت ااملساي ااوراثي ااذي يتعر نتبة  28.5ابدلسئة 16.7 ,ابدلسئة تبب احلوادث14.2 ,
انذبة ان االملتهعات ان األاباض ادلزانة 12.5 ,ابدلسئة ان ااتهشوخة 7.9 ,ابدلسئة اباء ااملنف اابتهكواواي 2 ,ابدلسئة ان
ملتهعات ااوالدة ,أاعنت زارة االضسان أيضس أن تبة  37ابدلسئة أي أكثب ان ثعث األششسص ادلملواُت مت االتبيح إباساسهتم انذ
ااوالدة ان اخلساتة ان أاتسرىم.vi
يتكي ااعالور أىم االتبيملست ااوطنهة ادلملنهة حبتسية حتوا اإل تسن احلبدت ااملساة األفباد ابالبسره أمسل ااتوا ُت ,دلس كسن
األششسص ادلملواُت ىم فئة ال تي ان األفباد ااملسديُت فإن ااضتسانت ااتس و هة اايت يتبىس ااعالور اجلزائبي ىي نتهس اايت يلتلع
هبس أي طني أ اباغ اسدي يف اجمللتع ,أاس ادلسدة  59فتع كسن اضتوّنس اساس يملرب ان اهسم ااع اة لوفَت ظب ف املهتهة
اعتواطنُت ااذين مل يبعشوا ان ااملتي أ ال يتلطهملون ااتهسم و ,ااذين اجز ا انو ّنسئهس تبب اجز يتهبو.
فني ظي اس ون  85/05ادللملعق اباتحة باهلهس فتع أاب مجعة ان احلتوا ادللتعة نئة ادلملواُت ان ادلسدة  89إىل  96انو يف
اانتي ااتس ع ملنوان " عا َت محسية األششسص ادلملواُت" حهث املي األششسص ادلملواُت احلق يف االتلع ابحلتسية ااتحهة
اإلالتساهة إحًتام ششتهلهم ابااسة كباالهم حتساهلهم ,اإل لنسع ان ااملقج ااعائم إاسدة االعريب األاهزة ادلملعة ذلم,
االكني هبم ان طبف ادلتلشعاون ااطبهون اع ابااسة ادلتسيهس ادللملعتة ابانظسفة األان يف ادلؤاتست ادلشتتة األششسص
ادلملواون.
يف حُت اسء اس ون  02/09لكبيس مجعة احلتوا اإلالهسزات اايت ديكن أن يتلنهذ انهس األششسص ادلملواُت ,ااذي ضتن
مجعة ان االعا َت اايت هتعف إىل باهلهم ان خقل ااكتف ادلبكب اإلاساة ااواسية انهس اع ضتسن ااملقج ادللشتخ إاسدة
االعريب ااوظهني االكههف ,ضتسن احلتول اعل األاهزة اإلصطنساهة اواحتهس ,ابإلضسفة إىل إابسرية االملعهم ضتسن اإلداسج
اإلالتساي ادلهٍت وفَت احلع األدىن ان ااعخي.
كتس ضتنت مجعة إاباءات لتثي يف اهسم ااع اة لتجهع احلبكة اجلتملوية ذات ااطس ع اإلالتساي اإل تسين ادلهلتة ابألششسص
ادلملساُت.
ان ُت احلتوا ادللتعة ابدلتساعة اإلالتساهة ادلنحة ادلساهة اايت يتلنهع انهس األششسص ادلملواُت ااذين اهس ذلم دخي سبنح ذلم أ
ألابىم اايت لكني هبم يملس ون ان إاساة خعتهة أ اكلتبة أ ابض ازان أ الملعد اإلاساة احلتهة ااتم ااملتل ااكعي أ
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أتخب ذىٍت ,اع مت تبيب ىذه ادلنحة نسءا اعل ادلباوم االننهذي  45/03ااتسدر يف  2006/01/16يف اسد و ااثس هة ااثساثة
ادلتعرة ب  3000دج ,مت رفملهس إىل  4000دج انة  2007فق ادلباوم االننهذي  340/07ااتسدر يف .2007/10/31
كتس حيق اعتملواُت اإلالنسدة ان رلس هة تملَتات اانتي احلضبي أ ان طبيق ااتكك احلعيعية اانتي ااربي اجلوي ,أحهسان
االشنهض إىل اانتف اعل حتب تبة ااملجز ابإلضسفة إىل ادلبافتُت ذلم,كتس يتلنهذ ن ان أاسكن سلتتة يف اسئي اانتي,
زددة اعل اإلانسء ان ااضب هة انع إالنسء ااتهسرات ااتهسحهة ذات ااملعاد اخلسصة حهسزة رختة ااتهساة خسصة ابدلملواُت حبكهس.
يلم إداسج ادلملواُت تكي آيل ان طبف اتسحل اانتسط اإلالتساي أ ان طبيق االتاُت ااملسئعي ربت صسية أ اهسئهم أ اننبدين
يف انظواة ااضتسن اإلالتساي ,يتلنهذ ان االملويض ان ااع اء مجهع اإلالهسزات ادلتنوحة ان طبف ااتنع ا ااوطٍت اعضتسن
اإلالتساي كسحلتول اعل ااعواحق اإلصطنساهة اواحتهس إاباء ااملتعهست اجلباحهة اواصعة ادللس ملة ااطبهة غَتىس.vii
حيق اعتملواُت ااًت هة اخلسصة حبهث يعل اتطعح خسصة عك ادلظسىب يف ااملتعهة االملعهتهة اايت تلشعم اع األطنسل ادلملواُت,دبملٌت
أّنس لتهز نواهة غَت اسدية أ غَت شسئملة .يتلنع ىذا اانوع ان االملعهم اعل ابسدئ أاساهة انهس:
احلق يف االملعهم ,كسفؤ اانبص ,ادلتسركة يف احلهسة االالتساهة.
اىلم االتبيع اجلزائبي باسية ىذه اانئة ان اجمللتع يف ىذا اجلس ب ان خقل ااملعيع ان ادلواد اايت ضتن رلس هة االملعهم كسفؤ
اانبص إابسرية االملعهم األاساي ,ىذا اس اسء يف ادلسدة  53ان ااعالور ,اس ون محسية األششسص ادلملواُت باهلهم ادلؤرخ يف
 14اسيو  2002حهث رد فهو أن ان أىعاف محسية األششسص ادلملواُت باهلهم ضتسن ملعهم إابسري كوين اهٍت األطنسل
ادلباىتُت ادلملواُت ,اسء اانتي ااثساث انو ملنوان " :ااًت هة االكوين ادلهٍت إاسدة االعريب ااوظهني إاسدة االكههف" حثت
ادلسدة ال 14ان ىذا األخَت اعل ضب رة االكني ادلبكب ابألطنسل ادلملواُت .أاس ادلسدة  15انو فتع ذكبت أن األطنسل ادلملواُت ال ع
أن خيضملوا إىل االتعرس اإلابسري يف اؤاتست االملعهم االكوين ادلهٍت .اايت هتهت انع احلساة.
كتس حعدت أشكسل طبا تعًن اخلعاست االملعهتهة ان خقل ادلباكز ادللشتتة اايت مت إ تسؤىس دبواب ادلباوم رام 59 – 80
ادلؤرخ يف اسرس  . 1980اع مت فلح أاتسم خسصة ابألطنسل ضملهني احلواس (اناتي ااتتع ادلكنوفُت) يف ادلؤاتست االملعهتهة
االبملة اتطسع ااًت هة ااوطنهة ذاك تبار زاري اتًتك ُت زارة ااًت هة ااوطنهة زارة ااملتي احلتسية االالتساهة االكوين ادلهٍت
اتنة  1998اع اسء يف ادلسدة ال 07انو إاكس هة ااعام ااكعي أ اجلزئي القاهذ األاتسم اخلسصة يف األاتسم ااملسدية.
أاس فهتس خيخ اخلعاست االملعهتهة اعلقاهذ ادلسكثُت يف ادلتلتنهست اباكز ااملقج ضملت ذلم أاتسم خسصة دبواب ااتبار ااوزاري
ادلتًتك ُت زارة ااًت هة زارة ااتحة ادلؤرخ يف  27أكلو ب .1998
أاس فهتس خيخ اتعهة تههم نظهم االالحسانت  ,فتع صعر ابار زاري اتًتك ُت زاريت االتشهي االضسان ااًت هة ااوطنهة يف
اسي .2003
يف إطسر االتىهي ادلهٍت فهو ذاك اجلس ب ان االتىهي ادلتلتب ادلًتا ط ااذي ينطوي اعل تعًن اخلعاست ادلهنهة كسالواهو ادلهٍت
االعريب ادلهٍت االتشهي شلس جيملي ادلملوا اسدرا اعل احلتول اعل اتي انساب االالتبار فهو ,املي ىذا ااملنتب ىو أىم اس
تملل ااع ل الحتهتو ان مث ربتهق راسية فملعهة اعتملوا نطعق ان ربنهز إاكس هس و اخلسصة ااعاخعهة دلتساع و اعل اتساعة
نتو.
اع أاب ادلتبع اجلزائ بي حق ادلملوا يف ااملتي ان خقل خ ادلسد ُت  55 31ان ااعالور ,كتس تت ادلسدة  59اعل
"ظب ف املهتة … اعذين ال يتلطهملون ااتهسم اباملتي ااذين اجز ا انو ّنسئهس اضتو ة" ىذا اس يكبس حق ادلملوا ااتسدر اعل
ااملتي اعل هي ظهنة سبكنو ان ادلتسركة يف احلهسة االالتسدية.
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خبتوص االواهو ادلهٍت فتع حعد اس ون محسية ادلملواُت باهلهم يف ادلسدة  18جلنة الئهة اهساهس ااًت هة اخلسصة االواهو ادلهٍت ان
خقل واهو أفبادىس إىل اؤاتست االملعهم االكوين ادلؤاتست اخلسصة حتب احلساست ادلملرب انهس طبهملة اإلاساة درالهس.
يلتلع ادلملسا حبق االعريب ادلهٍت اشبض كوين االخلتسصهُت يف عريب ملعهم ادلملواُت صعر ااباوم  397-81ادلؤرخ يف
 1981/12/26ادللضتن إ تسء ابكز طٍت اعلكوين ادلهٍت اعتملواُت اتعد  ,2اع رد يف اسد و ال 02اهتة ربتُت اارباام
ادلنسىم ااواسئي االملعهتهة ااضب رية اعلكوين ادلهٍت اعتملواُت اتعد جيتع ااواثئق االتنهة ااًت وية ادلشتتة اعتكو ُت
ادللشتتُت.
كني ادلباوم ااتسدر انة  1982لحعيع أصنسف ادلملواُت ااتسدرين اعل ااملتي يف اسد و ال 02أازم يف اسد و ال 06اعل أن
زبتخ سلططست االوظهف ااتنوية ادللملعدة ااتنوات اايت ملعىس اذلهئست ادلتلشعاة اتطس ان انسصب ااملتي اهتشعهس
األششسص ادلملواون ,كتس أن ادلسدة  10انو انحت رخخ ااشهسب اعتملوا ااملساي اطق خسصة يتلشعهس يف إاسدة ب هلو ااوظهنهة
ااتتسح او إباباء ادلملسينست ااطبهة .غَت أن ااوااع ااملتعي ذلذه ااتبحية يثَت ااكثَت ان األال ,ا طقاس ان صملو ة أ االحساة
تبي صسحب ااملتي اعتشخ ادلملسا يف اؤاتلو ,اعم طبهق ااكثَت ان زللوى ىذه ادلواد.viii
أاس فهتس يلملعق ابإلاباءات اخلسصة تطسع ااملعااة يف ملساعهس اع ادلملواُت,فإن ااربانام ادلواو اذ ي االحلهساست اخلسصة يف إطسر
اتب ة ااملعااة اع ا طعق فملعهس اعل اتلوى  06اؤاتست اضسئهة ابالبسرىس اتسريع منوذاهة يف ا لظسر ملتهتو اعل  193زلكتة
 27رلعس اضسئهس 127اؤاتة اتس هة ابي ّنسية ااتنة اجلسرية.
ملتي زارة ااملعل اعل إشباك زارات ىهئست حكواهة أخبى اعد ان اجلتملهست ادلنظتست ادلهلتة تبحية ذ ي االحلهساست
اخلسصة هبعف كههف اؤاتست ااتطسع فتس الحلهساسهتم سبكهنهم ان ااوصول إىل ادلملعواة ااتس و هة املبفة حتواهم كهنهة
ادلطسابة هبس ان خقل إاباءات اسدية كلز يع احملسكم اجملساس ااتضسئهة دبتبات شبس هك خسصة ذلذه اانئة يتبف اعههس اوظنون
يلتنون اشة اال تسل ابإلشسرات زبتهخ اساست اعباحة االالتبسل اكهنة اق ة اعل ضتسن االشطهة ااتحهة ااضب رية ان
خقل اساست سببيض ابحملسكم.
كتس مت ضع ربت تبف األششسص ادلكنوفُت االتسرات إدارية اثئق اكلو ة خبط اارباي مت أيضس كوين رلتواة ان كلسب
ااضبط يف اشة اإلشسرات اعلواصي اع ااتم اابكم .ىذه اإلاباءات اع مت نملهعهس دبجعس اضسء ىبان ,اتنطهنة ,اجلزائب كتس مت
ز يع زلكتة اُت ااًتك ابرزيو زلكتة اتنطهنة بملض ادلملعات اخلسصة نئة ذ ي االحلهساست اخلسصة األاهُت ااطسانُت يف ااتن
ااذين يمللرب ن كذاك ان ذ ي االحلهساست اخلسصة أ اانئة ااضملهنة ان اجمللتع اايت جيب االكني هبس اهتس يف ادلؤاتست
ااتضسئهة التبيبهس أكثب ان ااملعااة احلنسظ اعل مجهع حتواهس ادلتب اة طبيتة اس و هة يف ا لظسر ملتهم ىذه اإلاباءات اعل كسفة
احملسكم ارب ااًتاب ااوطٍت.ix
اثنيا .واقع احلماية القانونية للمعوق ابجلزائر

صعر ااتس ون رام  09/02ادلؤرخ يف 08اسي  2002ادللملعق حبتسية األششسص ادلملواُت باهلهم ,اع االبتبت ىذه اانئة خَتا
هبذا ااتس ون امللتعة أب و -أخَتا -اهنهي انُت االهتهش ااقابسالة ,خسصة أ و اسء دبواد كتف تعاس اعحوظس يف ظبة
ااتعطست ااملتواهة إىل اتكعة اإلاساة كي عااهسهتس
 -1افلتسر ملض اواده اإلازااهة ااكسفهة اعلطبهق ,ىذا اس يؤدي إىل إجيسد ثشبات ديكن أن يتلشعهس أصحسب اانواد ااتهئة؛
 -2اعم خ ىذا ااتس ون اعل ملض ادلطساب اايت ملزز ان محسية ىذه اانئة ان كي ملتف,كإابار ادلملو ة ااتضسئهة ادلتبرة,
انعاس كون عك ادلملو ة ضب رية حلسالهم أ حلتسية شللعكسهتم أخذ حسالهم ااتحهة ااملتعهة ملُت االالبسر ,يف حساة رببيك داوى
اضسئهة ضعىم ,ذاك يف كسفة اباحي اإلاباءات ااتضسئهة.
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 -3ىنسك ملض االنساض يف ملض ادلواد,كسدلسدة  27اايت نخ اعل أ و «:جيب اعل كي اتلشعم أن خيتخ تبة احع ابدلسئة
اعل األاي ان انسصب ااملتي األششسص ادلملواُت ادلملًتف ذلم تنة ااملساي » املنسه أن يكون ذلذا ادلتلشعم أكثب ان اسئة
اوظف حىت يتلطهع تشهي املوا احع؛ حنن ملعم أبن املظم ادلؤاتست ىي اؤاتست صشَتة الواطة؛ ادلسدة  24اايت
نخ :أب و ال جيوز إاتسء أي اًتشح تب إاسالو ان اتس تة أ اخلبسر أ االحسن اهٍت ,أ االالحسا وظهنة اتواهة أ
غَتىس »..هنتس بى اعل أرض ااواع ملض ادلتس تست اايت تلثٍت ادلملواُت ان ااًتشح فههس؛ اعل ابهي ادلثسل :ادلتس تة ااوطنهة
اعتضسة سبنع كي ذي اسىة ان ااًتشح فههس؛ ىو سبههز خطَت ال ينبٍت اعل أاس صحهحة اوضواهة.
أخَتا إن كسن ىذا ااتس ون ابدرة خَت ان أاي محسية ذ ي اإلاساة صون كباالهم حتواهم اايت يضتنهس ااعالور؛ فإ و إذا مل
لبع دبس يتساع طبهتو اعل أرض ااوااع,كسإلاباع يف إصعار ادلبااهم االنظهتهة االننهذية اايت تتح لطبهتو اباابة اتعهة االطبهق
اباابة صسراة ,ؤدي إىل ربتي كي ان تول او نتو ااع س اعل ااتس ون دلتؤ اهس و؛ ضني ااطس ع اإلازااي ذلذا ااتس ون
ابالبسر أن ذبتهع أىعافو ادلنتوص اعههس يف ادلسدة  03مللرب إالزااس طنهس حتب اس اسءت و ادلسدة اابا ملة ان ىذا ااتس ون؛
ع ن ىذه اإلاباءات فإن ىذا ااتس ون يبتل رلبد حرب اعل را؛ اس لتنسه ىذه اانئة ىو أن ال يكون اتَته كتتَت ااملعيع
ان ااتوا ُت األخبى اايت ظعت حبهتة األدراج انذ انوات.x
كتس أن ااملجز ربعيع تبلو ان طبف ااعجسن ااطبهة يمللرب اسئتس يف كههف ادلملوا اع اإلحلهساست ادللوفبة اعيو خسصة االملعهم,
أاس اعل ادلتلوى اإلداري فإن اابَت اباطهة اايت ملسين انهس اإلدارة ذبملي راسية ادلملواُت اهتت ان أ اودهتس خسصة أن ىذه اانئة يف
غساب األحهسن اهس ذلس ااتعرة اعل االواصي اع اإلدارات ,كتس أن اإلىلتسم اباملتي اجلتملوي ال يعتي أي صعى خسصة اعى
اجلتساست احملعهة.
اواكبة اعلطورات اايت ملهتهس ىذه اانئة يتلواب ان اوا ُت خسصة اواءا فهتس يلملعق آباهست اإلداسج اإلالتساي ,ابإلضسفة
إلاطسء اجلس ب ااطيب إطسره ااتس وين خلتوصهة ادلعنست ااطبهة اعتملواُت ,اذاك فتع أصبح ااتملي إلصعار االتبيملست االنظهتهة يف
فًتات اتَتة الكون الواكبة إلحلهساست ىذه اانئة.xi
احملور الثالث :احلق يف التكفل ادلؤسسايت وادلهين واإلدماج

تلشعاة يف
اخلسصة ابسرة ان ٍ
رلتوع ان ااطُّبا ااواسئي ادل َ
ذوي االحتياجات اخلاصة  :أتىهي ذ ي االحلهساست ّ
أوال .أتهيل ّ
ُ
اتساعةِ
ٍ
خسصة ,ان طبيق ُاتساعهتم اعل االّتاع ِم اع ادلجلتع احملهط هبم ,ان خقل درلهم
حسالت
كي األفباد ااذين يُملس ون ان
ّ
ُ
ّ
ُ
تساع اعل
اع اابهئة اايت يواع ن فههس ,اتساعة أفباد اسئقهتم اعل فه ِم كهنهّة االّملساي املهم .ىنسك
ااملعيع ان ااواسئي اايت ُ ُ
ُ
أتىهعهم ,ان أمهّهس:
لشتتة يف
اخلسصة؛ ان خقل االالملس ة ابدلباكز ادلُ ّ
ااباسية ااتحهّة االتىهعهّة اذ ي االحلهساست ّ
وفَت خعاست ّ
 ُملعهتهم أتىهعهم اهُتبحوا اسدرين اعل االّتاع ِم اع ادلجلتع.
ُ
تسىم يف ااوصول إىل
ي
س
شل
ة,
ااننته
أ
ة
ااملتعه
س
ختوص
ة,
اخلسص
احلساة
تساع يف عارك
االعخي
ً
ّ
ااملقاي ادلب ّكب ااذي يُ ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ ُ
ّ ُ
ِ
ٍ
اخلسصة.
شتتة األطنسل ان ذ ي االحلهساست ّ
حعول اذريّة ذلس ان طبيق االالملس ة ابحلضسانت ادلُ ّ
اخلسصة اع ااتنوف ااملسديّة؛ ان أاي ُاتساعهتم ملعهتهّسً اعل االّتاع ِم اع
ااملتي اعل ِ
ي االحلهساست ّ
دام األطنسل ذ ّ
ُ
يتة ا ٍ
ٍ
نسابة.
حسالهم ّ
اخلسصة ,ااملتي اعل طويب اعراهتم األاساهّة يف فه ِم ادلملسرف األ ىل طب ُ
يتتع ابالكني ادلؤاتسيت ااملتي ااتساعي ادللس ملة ااعائتة ارباام انهجهست االعريس اإلابسري االخلهسري يف اانب ع األاتسم
نش اعلكني هبذه اانئة.
اايت أ
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جيب ضتسن االكني ادلعراي ادلبكب ابألطنسل ادلملواُت شض اانظب ان اعة االتعرس أ ااتن طسدلس تهت حساة ااتشخ ادلملوا
ربر ذاك يف ىذا اإلطسر مت إ تسء ااملعيع ان ادلؤاتست ادلعارس ادللشتتة اخلسصة ابدلملساُت ذىنهس خيضع كذاك األطنسل
ادلباىتون ادلملواون إىل االتعرس اإلابسري يف اؤاتست االملعهم االكوين ادلهٍت هتهت انع احلساة أاتسم فب ع خسصة هبذا ااشبض
الاهتس يف ااواط ادلعراي ادلهٍت ااواط االالتنسئي حتب حساة اؤىقت كي فئة نبض اعل ىذه ادلؤاتست زددة اعل
االملعم االكوين ادلهٍت انع االالضسء إيواء ادللملعتُت ادللكو ُت االكني هبم نتهس طبهس ابالنتهق اع األ اهسء تتح ىذه
اإلاباءات اعتملواُت كتب ادلملسرف ادلهنهة ااملتعهة اعخول اوا ااتشي اإلداسج داخي اجمللتع ىو االحعي االواو اجلعيع
ااذي ينبض اعل ااتعطست ادلملنهة اخذ ملُت االالبسر ىذه اانئة ذاك حىت يلتٌت ذلؤالء شلسراة تسط اهٍت انساب أ اكهف
يتتح ذلم ضتسن االتقاهة ع هة االتسدية فبتواب ادلسدة  24ان ااتس ون  09/02ال جيوز إاتسء أي اًتشح تبب إاسالو
ان اتس تة أ اخلبسر أ االحسن اهٍت يلهح او االالحسا وظهنة اتواهة أ غَتىس إذا أابت ااعجنة ااوالئهة اعًت هة اخلسصة االواهو
ادلهٍت اعم نسيف إاسالو اع ىذه ااوظهنة يلم باهم ااملتسل ادلملواُت ضتن نس ااتب ط ادلطبتة اعل ااملتسل اآلخبين.
كتس ينبض ااتس ون اعل كي اتلشعم أن خيتخ تبة  %01اعل األاي ان انسصب ااملتي األششسص ادلملواُت ادلملًتف ذلم
تنة ااملساي انع االحساة ذاك يلملُت اعهو دفع اشًتاك اسيل ربعد اهتلو ان طبيق االنظهم يبصع يف حتسب صنع ا خسص
التويي تسط محسية ادلملواُت باهلهم.
ان ااي باهة تشهي األششسص ادلملواُت تجهع إداساهم ا عاساهم االالتساي ادلهٍت ديكن إ تسء أشكسل نظهم اتي
اكهنة اع طبهملة إاسالهم درالهس اعراهتم ااذىنهة اابع هة الاهتس ارب ااورشست احملتهة اباكز وزيع ااملتي يف ادلنزل أ اباكز
ادلتساعة ان طبيق ااملتي ادلكهف فتس اعتباوم االننهذي  180/82ادلؤرخ يف 15اسي  1982ادللملعق لتشهي ادلملواُت إاسدة
أتاهنهم ادلهٍت .
إلاسدة ملث احلهسة االالتساهة األششسص ادلملواُت رفسىهلهم فبض ااتس ون رلتواة ان االعا َت ان شسّنس ااتضسء اعل احلوااز
اايت ملهق احلهسة ااهواهة ذلؤالء األششسص الاهتس يف رلسل:
تههي احلتول اعل األاهزة االصطنساهة ادلتساعات االتنهة اايت ضتن االالتقاهة اابع هة تههي االبعاذلس
تههي ااوصول إىل األاسكن ااملتواهة االملتسل اسئي اانتي ان طبيق طساة ادلملوا اايت ربتي إشسرة "األ اوية يف االالتبسل
أاسكن االواف نتبة  %4ان أاسكن االواف يف ادلوافق ااملتواهة اعتملوا أ ابافتو.
تههي احلتول اعل ااتكن ااوااع يف ادلتلوى األ ل ان اابنسدت .
اإلانسء ان دفع ااباوم ااضبائب انع االنسء ااتهسرات ااتهسحهة ذات األاعاد اخلسص حهسزة رختة اهساة خسص ابدلملواُت
حبكهس .
إانسء ادلملساُت اإلاباء ان ااضبيبة اعل ااعخي اإلمجسيل اذ ي ااعخي األاي ان 15000دج حتب ادلسدة  06ان اس ون ادلساهة
اتنة .2005
رلس هة زبنهضست يف رلسل اانتي انسئعة األششسص ادلملساُت نتبة اجز اعرىس  %100يف تملَتات اانتي اجلوي ااملتواي
ااعاخعي كتس يتلنهع ننس االعا َت ادلبافتون األششسص ادلملواُت ادلنتوص اعههم أاقه دبملعل ابافق احع اكي ششخ املوا
لكني ااع اة ابالبملست اانسمجة ان رلس هة اانتي أ االشنهض يف تملَتا و .
ابإلضسفة إىل ىذه االالهسزات دائتس يف إطسر إداسج ادلملسا يف احلهسة ااملساة صعرت اعة توص اس و هة نخ اعل إ تسء مجملهست
أاهزة هتلم هبذه ااتبحية ىو اسيتتل ابحلبكة اجلتملوية اواء اعل اتلوى احملعي أ ااوطٍت دلعيبدت احلتسية االالتساهة اعل
اتلوى ااوالدت أ اجملعس ااوطٍت األاضسء االصطنساهة اواحتهس دبواب ادلباوم االننهذي  27/88ادلؤرخ يف 1988/02/09
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اجملعس ااوطٍت األششسص ادلملواُت كهنهست اَته نظهتو دبواب ادلباوم االننهذي  145/06ادلؤرخ يف 2006/04/26
ادلبكز ااوطٍت اعتوظنُت ادلشلتُت دلؤاتست ادلملواُت دبواب ادلباوم االننهذي  391/81ادلؤرخ يف  1987/12/26زددة اعل
اجلتملهست ادللملعدة اانتسطست اعل اتلوى كي ععية .
اذلعف ان إ تسء ىذه األاهزة اجلتملهست ىو االىلتسم حبتوا ادلملسا االكني و ادلطسابة اب تشسال و وصهعهس اعجهست
ادلشلتة حىت لتكن ان ملعيي االتبيملست اخلسصة هبذه اانئة حتب طورات احلهسة االالتسدية .
تَت يف األخَت إىل أن اتساة االىلتسم اباواسية ان اإلاساة ان أىم ادلتسئي اايت تع اعل اس ق ادلواطن ااتعطست ااملساة اعل حع
اواء ذاك ان طبيق أاتسل ااكتف باام ااواسية ااطبهة محقت اإلاقم االحتهس حول ااملوااي ادلتببة اإلاساة اتع
تشهتهس االكني هبس تعهخ أابسهبس خسصة ادلبضهة انهس ان طبيق االبعهغ ان طبف األ اهسء أ ان ينوب انهم أ اتلشعاي
ااتحة أثنسء شلسراة ظسئنهم كذا كي ششخ املٍت فور ظهورىس التكُت اجلهست ادلملنهة ان االكني هبس ربت طسئعة ااملتوابت
ادلنتوص اعههس اس وان فتس دلس اسء يف خ ادلسدة 13ان ااتس ون  09/02ادلؤرخ يف 08اسي .2002

اثنيا .واقع االدماج الرتبوي وادلهين لذوي االحتياجات اخلاصة ابجلزائر
أاعنت زيبة ااًت هة ااوطنهة ورية ن غربيت أن اعد األطنسل ذ ي االحلهساست اخلسصة ادللكني هبم ابدلؤاتست االملعهتهة اع ار نع
ان  3375خقل ااتنة ااعرااهة  2015-2014إىل  23722خقل ااتنة ااعرااهة  ,2017-2016يف نس ااتتن
أ ضحت أن اعد األطنسل ااذين يملس ون ان ابض االوحع إاساة ذىنهة خنهنة ااذين مت االكني هبم يف ااواط ادلعراي بااع ان
 15406إىل  13025يف األاتسم ااملسدية ,غَت أّنس أكعت أ و "حىت إن كسن االتعم ادلتجي امللربا ,فإ و بتل ىنسك
صملوابت" ,اضهنة أن " االحعدت ملهعة ان أن كون اسدية الملعتة لوفَت االتطَت فتط ,ي أن األاب يلملعق بملض ااذىنهست",
الحتهق ذاك أشسرت زيبة ااًت هة ااوطنهة إىل ضب رة االنتهق اع زارة االضسان ااوطٍت األابة اضسد ادلبأة ودف تههم اتلوى
االكني يف اطسع ااًت هة ابألطنسل ذ ي االحلهساست اخلسصة ربعيع أين كتن صملوابت ذاك.xii
كتس أكع زيب ااملتي االتشهي ااضتسن االالتساي ابجلزائب أن ااملتسل ادلملساُت يتلنهع ن ان أحكسم خسصة يف ااتس ون ادللملعق
ابالتساع ربتههم يف حساة االحسل اعههم اواصعة ااملتي تبب اإلاساة ذاك اهتس كسن انهم.
يف رده اعل اؤال شنوي دبجعس األاة حول اتتاة االتساع ابانتبة اعتملساُت أ ضح ااوزيب أن ىؤالء ااملتسل يتلنهع ن ان
(أحكسم خسصة ان شتّنس أن ربتههم يف حساة اس إذا االحسل اعههم اواصعة ااملتي تبب اإلاساة ىذا اهتس كسن انهم ).
يف ىذه احلساة -يتول ااتهع ال زيب  ( -ديكنهم االالنسدة ان املسش االتساع د ن االهنسء ااتن ااتس و هة ذاك طبهتس ألحكسم
ادلسدة  9ان ااتس ون  12-83ادللملعق ابالتساع ادلملعل ادللتم ) .نخ ىذه ادلسدة اعل أ و( :ال يطعب االهنسء شبط ااتن
ااتس و هة اإلحساة اعل االتساع ادلنتوص اعهو يف ادلسدة  6ان ذات ااتس ون ااملساي ادلتسب ملجز اتم ّنسئي ان ااملتي انعاس ال
يتلويف ااتب ط اقالنسدة ان املسش ااملجز ملنوان االتاهنست االالتساهة ) .يف ىذه احلساة أكع ااوزيب أ و (ال ديكن أن يتي اعد
األاتسط ااتنوية اايت مللتع حلتسب ادلملسش ان اخلتتة اتب ( )15انة.
كتس أ و دبواب األحكسم ااتس و هة ااتسرية ادلنملول ( يتلنهع ذ االحلهساست اخلسصة ان انسصب ششي اقئتة حلسالهم ااتحهة
اعل ىذا األاسس ال ديكنهم شلسراة تسط اهٍت شسا ) .كتس أشسر إىل االملعهتة ااوزارية ااتسدرة يف  9اسي  2015اابااهة إىل
ضتسن إداسج األششسص ادلملواُت اعل ااتملهعين االالتساي ادلهٍت اهتس لوفَت انسصب اتي ننهذ باام عريب خسصة
اعملتسل ان ذ ي االحلهساست اخلسصة اتع ربتُت اؤىقهتم كذا ااتهسم تنة االثنسئهة اباًتاهة اآلاهة ذلؤالء األششسص ادلواودين
يف ادلنسصب  .اعل صملهع آخب يف رده اعل اؤال حول االكني دبتسريف ااملقج اعتؤان او االتساهس أكع ااوزيب أن ىذه اانئة
سبول ان اهزا هة ااع اة ادلتسمهة ادلساهة اجلزافهة اعضتسن
تلنهع ان رلس هة ااملقج اعل اتلوى كي اذلهسكي ااملتواهة اعتحة اايت ّ
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االالتساي ,كتف أن ابعغ ىذه ادلتسمهة يف سبويي ادلؤاتست ااملتواهة اعتحة ا لتي ان  19اعهسر دج انة  1999إىل 73
اعهسر دج انة  2017أي زددة تعر ب 272ابدلسئة.
خبتوص االكني اباملقاست ادلتعاة اعتؤان ذلم االتساهس ان ابي ادلؤاتست اهنهي ااتحة اباتطسع اخلسص ذكب ااوزيب أن
ااضتسن االالتساي اسم لطبهق ظسم ااعفع ان ابي ااشَت اع إاطسئو األ اوية ان خقل اال نساهست اانتوذاهة ادلرباة ُت ىهئست
ااضتسن االالتساي اتعاي ااملقج ان ااتطسع اخلسص  .أ ضح أن ىذا اانظسم يلتهز إبانسء ادلبيض ان ااعفع ادلتبق دلتسريف
ااملقج يتبي حساهس ابانتبة املعة اقاست اايت يلم االكني هبس تنة كساعة ان ابي اتسحل ااضتسن االالتساي ان هنهس تنهة
ااعم اباحة ااتعب األاضسء االصطنساهة اعتملساُت. xiii
خامتة
ديكن ااتول إن رلتي احلتوا اايت كباهس ادلتبع اجلزائبي اتسحل فئة ادلملساُت سبثي فتط ازءا ان االكني االىلتسم ااذي يتع اعل
اس ق ااتعطست ااملتواهة كي أفباد اجمللتع الن ربتهق ىذه احلتوا يلطعب اي اب ة تههقت اذبسه ىذه اانئة إلاسدة ملث
األاي يف نوس ىؤالء إداساهم يف احلهسة ااملساة .ااتضسء اعل احلساز ااننتي االشني راء اإلاساة اعملهش يف ازاة ىو اجلس ب
ااذي يبتل زلي درااة حبث ان طبف سللعف اانساعُت يف ىذا اجملسل إلجيسد طبا االكني اانملساة هبذه اانئة ان ذ ي االحلهساست
اخلسصة.
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