
 

 رعاية ذوي االحتياجات الخاصة في الجزائر
 دشري حميد.أو  ولد حمو مصطفي. أو  رواب عمار.د

 جامعة بسكرة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :مقدمة

تعد مشكلة اإلعاقة من أخطر المشاكل االجتماعية في كل بلدان العالم، هذا ما يفسر  
الدول والمنظمات الدولية العديدة بهذه المشكلة، حيث نجدها تبذل االهتمام المتزايد للمجتمعات و 

جهودا معتبرة للحد والتقليل منها، ومن ناحية أخرى تعمل على إدماج هذه الفئة اجتماعيا ومهنيا 
النفسية و  االقتصادية،و  االجتماعية،(وتقديم العالج والعناية الالزمة لها في جميع النواحي

هذه الجهود المبذولة مختلف المستويات من توفير الوسائل واإلمكانيات  وتشمل )الخ....والصحية
المادية الالزمة أو من حيث تكوين إطارات كفئة متخصصة في ميدان التربية الخاصة واقتراح 

 .برامج للتكوين والتأهيل وتعديلها بصفة مستمرة
والتربية الخاصة ويعتبر فتح فروع جديدة للبحث في مختلف الكليات في ميدان اإلعاقة 

جانب أساسي ومهم جدا للتحكم في ميدان اإلعاقة والتربية الخاصة ويقدم خدمات كبيرة ومساعدة 
أيضا هذا االهتمام من خالل المراسيم والمواثيق الدولية الخاصة بفئة  سفعالة لهذه الفئة ونلم

لتربية ومختلف الهيئات المعوقين من طرف المنظمات الدولية كاألمم المتحدة والمنظمة العربية ل
الدولية والفدراليات المتخصصة في ميدان اإلعاقة الفدراليات الدولية الخاصة بالنشاط الرياضي 

 .المكيف
يذكر أن لرعاية المعوقين جانب إيجابي تتميز به المجتمعات الراقية والمتطورة والنظرة و 

يحتم تنمية هذه الفئة واالستفادة منها إلى المجتمعية لهذه الفئة هي أنها جزء من الثروة البشرية، مما 
أقصى حد ممكن، وديننا الحنيف يحثنا ويوجهنا إلى أن اإلنسان مهما كانت قدرته يجب أن يحترم 
كغيره من أفراد المجتمع فهو يتمتع بكامل كرامته ومكلف في حدود طاقته وقد دعي اإلسالم إلى 

 .الرفق بذوي االحتياجات الخاصة وحسن معاملتهم
ويعد العتاب اإللهي لسيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم دستور العمل االجتماعي والتأهيل 

أن جاءه  ،عبس وتولى(لذوي االحتياجات الخاصة عامة والمكفوفين خاصة حين نزل قوله تعالى 
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وقد قال له  ،"عبد اهلل بن أم مكتوم"الكفيف  يباوكان ذلك في الصح) 2،1(:عبس  )ىاألعم
ثم استخلفه الرسول عليه السالم  ،"فيه ربى يبمن عاتبن أهال" ريم صلى اهلل عليه وسلم الرسول الك

كما كان حسان بن وقد  ،فى غزواته )ص(على المدينة ثالث عشرة مرة حينما كان يخرج الرسول 
 .(4) أيضا معاقا )ص( ثابت شاعر الرسول

حتى  ،دها الحقيقةجعل صاحب العاهة يتقبل عاهته في حدو ومن جهة أخرى يجب أن ن
هذه العاهة فيجب مساعدته على تقبل  ،العجزوقوعه فريسة  وأيتجنب الوقوع في المواقف المتطرفة 

 .وظائفه بطريقة مرضية يؤدتكيف مع وضعيته، ويي، لللمعوق
النتيجة أن يصبح عصبيا ، فتكون األفرادعاهات يتكفل جيدا ب القد المجتمع يالحظ بأن ولكن 

بالقلق ها جوانب الرتباطعدة بهذا الموضوع من علماء النفس وقد إهتم عدة  ،تمعوعبئا على المج
تعطي أهمية كبرى للميل " FREUD" وعلي رأسها ،والمرض النفسي، فالمدرسة التحليلية النفسية

الجنسي حيث يفشل هذا الميل إذا فقد الفرد عضو من أعضاه الجسمية مثل بتر رجله يغير سلوك 
 .(2)"أفراد مجتمعه الفرد المصاب مع

 :تحديد المفاهيم والمصطلحات  -2
هي خدمات الرعاية الشاملة التي تقدم لكل معوق بحاجة إلى الرعاية بحكم حالته " :الرعاية -أ

 (3)."الصحية ودرجة إعاقته، أو بحكم وضعه االجتماعي
 :تعريف األفراد ذوي االحتياجات التربوية الخاصة -ب

ف القـــرن العشــــرين المــــيالدي يطلــــق علــــى ذوي االحتياجــــات كـــان فيمــــا مضــــى وحتــــى منتصــــ
تطلـق علـى  اإلقعـادعتبـار أن كلمـة اعلـى ( العاهـات وذو )ثـم أطلـق علـيهم ( المقعدون)الخاصة لفظ 
أكثــــر شــــموال   ، أمــــا كلمــــة ذوي العاهــــات فهــــياف أو المصــــابين بالشــــلل أو الكســــاحمبتــــوري األطــــر 

 .لإلصابات المستديمة
أي كل من به صفة تجعلـه ( العاجزون)مصطلح الى مصطلح آخر هو بعد ذلك تطور هذا ال

لـيهم علـى أنهــم إعـاجزا عـن ممارسـة أو أداء  جانـب أو أكثــر مـن جوانـب الحيـاة، ثـم تطــورت النظـرة 
ليســوا عــاجزين ألن لهــم مواهــب وقــدرات يمكــن تنميتهــا وتــدريبها واالســتفادة منهــا بعــد ذلــك، فــأطلق 

 .(4)نعليهم مصطلح معاقين أو معوقي
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أما مدلوالت الكلمة في اللغـة العربيـة والقـرآن الكـريم فقـد جـاءت بمعـاني متعـددة فقـد وردت فـي 
لينــا وال إخــوانهم هلــم قــد يعلــم اهلل المعــوقين مــنكم والقــائلين إل: )القــرآن الكــريم اللفظــة فــي قولــه تعــالى

م منكم الذين يعوقون الناس عن علم اهلل المثبطين للعزائ لقد: ى ذلكومعن. (5)( ال قليالإالبأس  نيأتو 
، كمـــا جـــاء فـــي الصـــحاح للجـــوهري وفـــي المفـــردات للراغـــب األصـــفهاني أن العـــائق هـــو  (6)الجهـــاد

 .الصارف عما يراد من خير ومنهم عوائق الدهر، وفعله عاق وعوق وأعتاق
إن صيغ من عوق، والمعوق بفتح الميم وضـم العـين إن ( المعوق)فاالسم منه هو ، وعلى هذا

ن تســـميته بالمعـــاق غيـــر صـــحيح ذلـــك ألن أويـــرى  مصـــطفى بـــن حمـــزه  ؛يغ مـــن عـــاق الثالثـــيصـــ
نما تذكر أفعال عاق وعوق  عتاقمصادر اللغة ال تورد فعل أعاق وا   .(7)وا 

وهـو ، "بأهـل الـبالء"أما كتاب أحكام السوق ليحي بن عمر األندلسي فقـد سـمى ذوي العاهـات 
 .(8)أنه أدق في الداللة لمن أصيبوا بعاهة جسدية أو نفسية تعبير ألطف من العجزة والمقعدين، كما

لـه تعريفـات  ووضـعت ،بينـت المراجـع العلميـة والهيئـات المتخصصـة هـذا المصـطلحهذا، وقـد 
متعددة ومتباينة، إال أنها تصب في معنى واحد هو اإلعاقة أو التثبيط والمنع عن اإلقـدام علـى فعـل 

قــد جـاء فــي دسـتور التأهيــل المهنـي للمعــوقين الصـادر عــن منظمــة مـن األفعــال التـي يريــدها الفـرد، ف
كـــل فـــرد "أن مصــطلح معـــوق يعنــي -العمــل الدوليـــة الــذي أقـــره مــؤتمر العمـــل الـــدولي المنعقــد ســـنة 

نقصــت إمكاناتــه للحصــول علــى عمــل مناســب واالســتقرار فيــه نقصــا  فعليــا  نتيجــة لعاهــة جســمية أو 
 .(9)" عقلية

وجـــود صــعوبة فـــي "تعنــي  اـبأنهـــ (4791ســنة )إلعاقــة ا تميــة فعرفـــأمــا منظمــة الصـــحة العال
ـــومي،  ام بعمـــلالقيـــ ـــر أساســـيا  بالنســـبة لنشـــاط الشـــخص الي ـــاءيعتب ـــام بنشـــاط  كاالعتن ـــالنفس أو القي ب

 ."أو اجتماعي يتناسب مع العمر والجنس والدور الوظيفي في المجتمع اقتصادي
نسـان الـذي ينحـرف اإل" هـو ذلـك لمعـاق اأن  (4799سنة )وجاء في تعريف منظمة اليونسكو 

عن المجموعة التي ينتمـي اليهـا مـن ناحيـة أو أكثـر مـن النـواحي الجسـدية أو العقليـة أو االجتماعيـة 
 .(10)"بطريقة ينتج عنها مشكلة خاصة بالنسبة لتربيته أو نموه أو سلوكه
خـــاص برعايـــة ال 4777لســـنة ( 41)أمـــا المشـــرع اليمنـــي فقـــد عـــرف المعـــوق فـــي القـــانون رقـــم

كل شـخص ذكـر كـان أم أنثـى أثبـت بـالفحص الطبـي أنـه مصـاب بعجـز كلـي "وتأهيل المعاقين بأنه 
أو جزئي مستديم بسبب عاهة أو إصابة أو مـرض تسـبب فـي عـدم قدرتـه علـى الـتعلم أو مزاولـة أي 
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 .(11)"نشاط بصورة كلية أو جزئية مستديمة
ذوي االحتياجـات "الـدول العربيـة مصـطلح  ةامعـاألمم المتحـدة وج اعتمدت األخيرة اآلونةوفي 

 .الذهنية والجسدية والنفسية اإلعاقاتشمل جميع أنواع يوهو مصطلح "الخاصة

 :جهود الجزائر في رعاية المعوقين-1
 41إذا كانت وثائق األمم المتحدة تشير إلى أن عدد المعوقين في كل مجتمع يترواح ما بين "
فــ ن عــددهم فــي الجزائــر ربمــا يفــوق هــذه النســبة وذلــك بســبب مــن الجملــة عــدد ســكان،  %41إلــى 

التــي خاضــها الشــعب الجزائــري بجميــع فئاتــه االجتماعيــة ( 4712-4711)حــرب التحريــر الطويلــة 
صابين بأمراض عقلية ونفسـية مو وأصماء، أونتج عنها ضحايا كثيرون ما بين معطوبين ومكفوفين، 

ت إلــى ظهــور هــذه العاهــات هــي انفجــار قنابــل النابــالم أو همــا معــا، وكــان أحــد أهــم أســباب التــي أد
 .التي تسبب تشوهات عديدة لإلنسان

من هنا وجدت الجزائر نفسها بعد االستقالل تواجه مشاكل اجتماعية، ونفسية صـحية عصـبية 
مــنهم فــي صــفوف جــير التحريــر الــوطني أومــن  ابالنســبة لعــدد كبيــر مــن المــوطنين ســواء مــن كــانو 

ادة على ذلك ضحايا اإلرهاب لمدة عشر سـنوات ممـا خلـف العديـد مـن المبتـورين عامة الشعب، وزي
ألـــف معـــوق  111.111قـــدر عـــدد المعـــوقين فـــي الجزائـــر حـــوالي ثمـــن جـــراء القنابـــل التقليديـــة حيـــ

 :12موزعين كما يلي
وهــم  معــوق بـدني، 21.111/متخلــف ذهنـي 40.111/ينمكفـوف 01.111/أصـم والــبكم 01.11

فيـــه المعـــوقين  لمجمـــوع الشـــعب الجزائـــري، ويالحـــظ أن هـــذا العـــدد ال يـــدخ مـــن جملـــة %3يمثلـــون 
اآلخرون من ذوي العاهات مثل المقعدين، األفراد الذين بترت أطرافهم وغيرهم ف ذا أضفنا إلى العدد 

كما تؤكد ذلك التقـديرات  %41أو%41المذكور أولئك المعوقين ف ن النسبة العامة سوف ترتفع إلى 
 .المتحدة الدولية لألمم

يشــير إلــى أن عــددهم ( "م4770جــوان )أمــا فــي الجزائــر فــ ن اإلحصــاء العــام للســكان والســكن 
فـي حـين يشـير الـبعض إلـى أن العـدد الفعلـي يصـل إلـى حـوالي  (13) معوق 4.171.111يصل إلى 

أمام الجزائر عمال شاقا فـي مجـال معالجـة مشـاكل  همن هنا نستطيع الجزم بأن ثالث ماليين معاق،
المعوقين ودمجهم في عجلة التنمية الوطنيـة، وهـذه الجهـود كلهـا تـدخل فـي نطـاق ديمقراطيـة التعلـيم 
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مختلـف أنـواع )أو كان معوقا  اوحق كل مواطن في التربية والتكوين سواء كان مواطنا عاديا وطبيعي
 (.اإلعاقات
ــد عبــاكمــا   حصــي مــع الجزائــر ست أن   س، وزيــر التشــغيل والتضــامن الــوطنيكشــف جمــال ول

مليـون  4.9في حين يقدر عدد هذه الشريحة حاليا بـ ؛مليون معاق 4.7ما يقارب  2117مطلع سنة 
آالف دينـار، ودخـول أربعـة مراسـيم تنفيذيـة  1فيما قررت الحكومـة رفـع منحـة المعـوق إلـى . شخص

 .حيز التطبيق لصالح فئة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
وقين الجزائـريين، الملتقـى المغـاربي األول حـول الـنظم التشـريعية وقد نظم االتحاد الوطني للمعـ

المغاربية للمعوق، حضر أشغال افتتاحه، الوزير جمال ولد عبـاس الـذي تحـدث عـن عديـد الجوانـب 
المتعلقة بهذه الشريحة، معترفا فـي نفـس الوقـت بوجـود نقـائص علـى عـدة مسـتويات تعمـل السـلطات 

 .المحلية على سدها
ول عدد األشخاص الذين يعانون من مختلف اإلعاقات، رد الوزير أن تعداد هذه وفي سؤال ح

، 2117فـي غضـون سـنة  4.7مليـون، ومـن المنتظـر أن يصـل إلـى  4.9الشريحة يصـل حاليـا إلـى 
تفعيل كل الميكانيزمات من أجـل، لـيس فقـط االعتنـاء بهـا، بـل لجعـل المعـوق يلعـب دورا ''مما يحتم 

 .''واالقتصادية في الحياة االجتماعية
يعــد اإلطــار الــذي تصــبو مــن خاللــه الحكومــة إلــى  2112مــاي  0وحســب الــوزير فــ ن قــانون 

 43رفــع الغــبن عــن المعــوقين، صــدرت عنــه أربعــة مراســيم تنفيذيــة، وســوف تصــدر أخــرى عــددها 
مرســوما، هــذا ووقــع رئــيس الحكومــة، علــى أربعــة منهــا تزامنــا مــع العيــد الــوطني للمعــوق المصــادف 

علـــى  -ســـواء كانــت خاصـــة أو عموميـــة-وتتعلـــق هـــذه المراســيم، ب جبـــار المؤسســـات . مـــارس 41لـــ
من المعوقين، هذا المرسوم الجديد هو في الحقيقة تكملة لقانون سـابق، ويضـع جملـة %  4توظيف 

 .من اإلجراءات العقابية لكل شركة مخالفة
ـــة يبقـــى محـــل تســـاؤل ـــات المالي ـــه وتســـليط العقوب ـــق وه. غيـــر أن تطبيق ـــاك مرســـوم آخـــر يتعل ن

ـــين  ـــراوح ب ـــدة المعـــوقين فـــي قطـــاع النقـــل، تت ، ســـواء النقـــل البـــري أو % 411و 11بتخفيضـــات لفائ
كمـا سيصــدر مرسـوم تنفيــذي . الجـوي، ويمتـد هــذا اإلجـراء إلـى الخطــوط الدوليـة فـي بعــض الحـاالت

ر بصـــعوبة يتعلـــق بمســـألة غالبـــا مـــا يطرحهـــا األشـــخاص ذوي االحتياجـــات الخاصـــة، ويتعلـــق األمـــ
 .دخول مباني رسمية وحتى العمارات التي ال تتوفر بالنسبة ألغلبيتها على الممرات الخاصة
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وفي . أما المرسوم األخير فمرتبط بتخفيضات لصالح األشخاص المعوقين في إيجار المساكن
ين السياق ذاته، قال الوزير إنه قدم مشروعا لرئيس الحكومة، من أجل رفع منحة األشـخاص المعـوق

آالف، ويجــري اآلن التفــاوض مــع وزارة الماليــة مــن أجــل إدراج الغــالف  1آالف دينــار إلــى  3مــن 
أمـا بخصـوص الملتقـى المـنظم مـن قبـل . المالي لهذه الزيادة ضمن البرنامج التكميلي لقـانون الماليـة

يـة الموجهـة االتحاد الوطني للمعـوقين، الـذي يهـدف إلـى إجـراء مقارنـة حـول الـنظم التشـريعية المغارب
الجزائــر تعــد فــي طليعــة الــدول العربيــة، فــي مجــال التكفــل بــالمعوقين، حيــث ''للمعــوقين، قــال الــوزير 
مركــــز للعنايـــة باألشـــخاص ذوي االحتياجـــات الخاصــــة، مســـيرة مـــن قبــــل  210تتـــوفر بالدنـــا علـــى 

 . ''مركز آخر من قبل الجمعيات بتمويل من الدولة 447السلطات العمومية، و
لـم يعمـل شـيئا لرعايـة المعـوقين فـي الجزائـر قبـل : "  المعوقين في الجزائرعمار الفرنسي و االست -2

ســنة لــم تعمــل شــيئا  432رحيلــه منهــا، ويالحــظ أن فرنســا طــوال فتــرة اســتعمارها للجزائــر والتــي دامــت
يــذكر لرعايــة المعـــوقين فــي الجزائـــر، فعلــى ســبيل المثـــال لــم يكـــن فــي الجزائــر بعـــد االســتقالل ســـنة 

كونـت الجزائـر إحـدى عشـرة  لسوى مدرسة واحدة فقط لتعليم الصم البكم  ولكن بعد االستقال 4712
مدرســة للصــم والــبكم كمــا كونــت خمســة مــدارس للمكفــوفين وثالثــة مراكــز للطــب التربــوي للمتخلفــين 

 عقليا ونفسيا
 :رعاية المعوقين صحيا واجتماعيا في الجزائر -3
إن العـالج و الـدواء فـي الجزائـر مجانـا " :طنين بموا فويهم المعووقينالعالج المجاني لجميع المووا -أ

لكافة المواطنين منذ عدة أعوام، إذ تتكفل الدولة بكل أنواع العالج في المستشفيات الكبيرة والصغيرة 
على حد سواء وترعـى العجـزة والمعـوقين جسـديا أو ذهنيـا، وقـد جـاء فـي الميثـاق الـوطني بخصـوص 

تتكفـل الـدول : ائرية لعالج المواطنين أو ما يطلق عليه اسم الطـب المجـاني مـا يلـيكفالة الدولة الجز 
فــي ميــدان الصــحة بحمايــة وصــيانة وتحســين مســتوى صــحة الســكان باإلضــافة إلــى ذلــك فــ ن نشــاط 
عــداده ألن يعــير فــي عــالم هــو فــي تحـــول  الصــحة العموميــة يجــب أن يســاهم فــي رقــي اإلنســان وا 

 .قافيامستمر نفسيا اجتماعيا وث
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تطــوير حمايــة األمومــة والطفولــة : حمايووة األمومووة و الطفولووة والرقابووة الصووحية فووي الموودار  -ب
، والنشـــــاطات المتعلقـــــة بالتغذيـــــة، طـــــب العمـــــل ومكافحـــــة اآلفـــــات سوالوقايـــــة الصـــــحية فـــــي المـــــدرا

 .الوقائي بكيفية تسمح ب عطاء الصحة العمومية  باالجتماعية، ونشرا للط
ع في نطاق طب العمـل هياكـل مختصـة متصـلة بمشـاكل جديـدة التـي تظهـر توض :طب العمل  -ج

تلــك التــي تترتــب علــى حــوادث : مثــل الحرائــق الخطيــرة أو النفســية مــثال ةمــع زيــادة اإلصــابات البدنيــ
 .الشغل
فــي نطــاق سياســة الــبالد "  :موونع عنايووة خاصووة فووي الرعايووة االجتماعيووة للمسوونين و المعوووقين -د

بصورة  لاية خاصة إلى األشخاص المسنين أو المعوقين الذين ليست لهم مداخاالجتماعية تمنح عن
. تجعلهــم مــأمن مــن البــأس و التشــرد ممــا يســمح بالمســاهمة فــي القضــاء علــى جميــع عوامــل التســول

(".14) 

وقـد اهـتم التشـريع الجزائـري برعايـة هـذه الفئـة مـن  :مراكز ومدار  رعاية المعوقين فوي الجزائور -4
هــذا الجانــب مــن خــالل العديــد مــن المــواد التــي تضــمن مجانيــة التعلــيم وتكــافؤ الفــرص  المجتمــع فــي

جباريـــة التعلـــيم األساســـي، وهـــذا مـــا جـــاء فـــي المـــادة مـــن الدســـتور، وقـــانون حمايـــة األشـــخاص  13وا 
حيـــث ورد فيـــه أن مـــن أهـــداف حمايـــة األشـــخاص  2112مـــايو  41المعـــوقين وتـــرقيتهم المـــؤر  فـــي 

 .مان تعليم إجباري وتكوين مهني لألطفال والمراهقين المعوقينالمعوقين وترقيتهم ض
عــادة : "وجــاء الفصــل الثالــث منــه بعنــوان  عــادة التــدريب الــوظيفي وا  التربيــة والتكــوين المهنــي وا 
مــن هــذا األخيــر علــى ضــرورة التكفــل المبكــر باألطفــال المعــوقين، أمــا  41وحثــت المــادة الـــ" التكييــف
ـــى التمـــدرس اإلجبـــاري فـــي منـــه فقـــد ذكـــرت أ 41المـــادة  ـــال المعـــوقين البـــد أن يخضـــعوا إل ن األطف

مؤسسات التعليم والتكوين المهني، التي تهيأ عند الحاجـة كمـا حـددت أشـكال وطـرق تقـديم الخـدمات 
المــؤر   17 – 01التعليميــة مــن خــالل المراكــز المتخصصــة التــي تــم إنشــاؤها بموجــب المرســوم رقــم 

ناقصـــــي الســـــمع ) ســـــام خاصـــــة باألطفـــــال ضـــــعيفي الحـــــواس ، وقـــــد تـــــم فـــــتح أق4701فـــــي مـــــارس 
فــي المؤسســات التعليميــة التابعــة لقطــاع التربيــة الوطنيــة وذلــك بقــرار وزاري مشــترك بــين ( والمكفــوفين

 .(15)  4770 وزارة التربية الوطنية ووزارة العمل والحماية االجتماعية والتكوين المهني لسنة 
انيــة الــدمج الكلــي أو الجزئــي لتالميــذ األقســام الخاصــة فــي منــه إمك 19المــادة الـــ فــيوقــد جــاء 

األقســـام العاديـــة، أمـــا فيمـــا يخـــص الخـــدمات التعليميـــة للتالميـــذ المـــاكثين فـــي المستشـــفيات ومراكـــز 
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العـالج وضــعت لهــم أقســام خاصــة بموجــب القـرار الــوزاري المشــترك بــين وزارة التربيــة ووزارة الصــحة 
 .4770أكتوبر  29المؤر  في 

أمــا فيمــا يخــص عمليــة تقيــيم وتنظــيم االمتحانــات، فقــد صــدر قــرار وزاري مشــترك بــين وزارتــي 
فــي مجــال رعايــة وعــالج مشــاكل المعــوقين " 2113التشــغيل والتضــامن والتربيــة الوطنيــة لشــهر مــاي 
ربيــع الثــاني عــام  44مــؤر  فــي  17-01رقــممرســوم :صــدر فــي الجريــدة الرســمية المرســومان التاليــان

يتضـــــــمن أحـــــــداث المراكـــــــز الطبيـــــــة التربويـــــــة والمراكـــــــز  4701مـــــــارس ســـــــنة  10وافـــــــق الم 4111
المتخصصـــة فـــي تعلـــيم األطفـــال المعـــوقين وتنظيمهـــا و تســـيرها، وقـــد جـــاء فـــي المـــادة األولـــى مـــن 

 :المرسوم المذكور آنفا ما يلي
عــوقين تعــد المراكــز الطبيــة تربويــة المراكــز المتخصصــة فــي تعلــيم األطفــال الم: المــادة األولــى

تعــد المراكــز  4791أكتــوبر ســنة  23المنصــوص عليهــا فــي قــانون الصــحة العموميــة الصــادر فــي 
 .العمومية ذات الطابع اإلداري تتمتع الشخصية المعنوية واالستقالل المالي

ينشأ في كـل واليـة مركـز طبـي تربـوي أو أكثـر لـألوالد المتخلفـين عقليـا، ومركـز : المادة الثانية
كثـــر لـــألوالد المعـــوقين حركيـــا، ومركـــز طبـــي تربـــوي أو أكثـــر لـــألوالد االنفعـــاليين، طبـــي تربـــوي أو أ

ومركز تعلـيم تخصصـي أو أكثـر لـألوالد المعـوقين بصـريا، ومركـز تعلـيم تخصصـي أو أكثـر لـألوالد 
 .(16") المعوقين سمعيا

 

 

 

 

 

 

 :قائمة المراكز الطبية التربوية ومراكز التعليم -5

 (12جدول رقم )

 الوالية المؤسسةمكان  سسةاسم المؤ 
 الجزائر (بوعكويرر صالح )الجزائر مدرسة األوالد الصم -4
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 :رعاية المعوقين في التشريع الجزائري -6
إن لمعرفة سبب اإلعاقة دور كبير في تطوير وتحسين طرق وبرامج الوقاية : في الجانب الوقائي - أ

من خالل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتفادي تأثير ذلك السبب، وغالبا ما يكون سبب اإلعاقة قبل 
ى ما تقدم يأتي التشريع ليعزز هدف الوقاية ويجعلها من الوالدة أو أثناءها أو بعدها، زيادة عل
 : نجد ثحي "حماية الصحة وترقيتها" ضمن أولويات الدولة من خالل قانون 

 الجزائر الحرار مدرسة األوالد الصم-2
 وهرن وهرن مدرسة األوالد الصم-3
 قسنطينة قسنطينة مدرسة األوالد الصم-1
 سعيدة سعيدة مدرسة األوالد الصم-1
 عنابة عنابة مدرسة األوالد الصم-1
 باتنة باتنة مدرسة األوالد الصم-9
 تلمسان تلمسان مدرسة األوالد الصم-0
 األصنام األصنام مدرسة األوالد الصم-7
 البليدة ةالبليد مدرسة األوالد الصم-41

 مدرسة المكفوفين
 الجزائر العاشور مدرسة األوالد المكفوفين -4
 وهرن عين الترك مدرسة األوالد المكفوفين-2
 بسكرة بسكرة ة األوالد المكفوفينمدرس-3
 بشار بشار مدرسة األوالد المكفوفين-1

 مراكز الطب التربوية للمعوقين
المركز الطبي التربوي سليم  -4

 وسليمة
 البليدة الدويرة

 الجزائر بئر مراد رايس (لزيتون)المركز الطبي التربوي  -2
المركز الطبي التربوي المعوقين  -3

 حركيا
 لجزائرا الحرار
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، 22-24-21-10-44-13-12وذلك في المواد : الحق في الرعاية الصحية ومجانية العالج/ 2
الصحة إلى حماية حيلة  ترمي األهداف المسطرة في مجال: "ما يلي 13وقد جاء في المادة 

تطوير : اإلنسان من األمراض واألخطار وتحسين ظروف المعيشة والعمل، السيما عن طريق 
 ." الوقاية

لم يشر قانون الصحة إلى تحسين مستوى المعيشة : تحسين مستوى المعيشة والتربية الرياضية/1
أشار إلى دور التربية البدنية بالرغم من أن العديد من اإلعاقات تنتج عن سوء التغذية، في حين 

يجب على جميع : "على سبيل المثال 03حيث جاء في المادة  00– 03من خالل المواد من 
 ". قطاعات النشاط الوطني أن تنظم أنشطة بدنية ورياضية،قصد حماية صحة السكان وتحسينها

 .211ة إضافة إلى الماد 12إلى  21المواد من : البيئة الصحية ومكافحة األوبئة/3
 . 11إلى  14المواد من :الوقاية من األمراض غير المعدية واآلفات االجتماعية/4
 (18). "412إلى 71المواد : التثقيف الصحي والتربية الصحية/5
: على سبيل المثال 10حيث جاء في المادة  91إلى  10المواد من :العناية بصحة االم والطفل/  6
ي جميع التدابير الطبية واالجتماعية واإلدارية التي تستهدف على تتمثل حماية الطفولة واألمومة ف"

 :الخصوص ما يلي
 ...." حماية صحة األم بتوفير أحسن الظروف الطبية واالجتماعية لها قبل الحمل وخالله وبعده-
تخص  419-411أما المواد  20– 29المواد :الفحص الدوري والتفتيش عن األمراض/" 7

 . بكرينالتشخيص والعالج الم
 .  91المادة : الوقاية من األخطار واألمراض المهنية/ 8

 .  4779أوت  47المؤر  في  41-14من خالل القانون رقم : الوقاية من حوادث المرور/ 9
 171-79حدد المرسوم التنفيذي : (19)الوقاية من األخطار الناجمة عن استعمال اللعب/ 21

من األخطار الناجمة عن استعمال اللعب المحلية أو  قواعد الوقاية  24/42/4779المؤر  في 
المستوردة، ويعتبر قانون الصحة من أهم النصوص التشريعية الذي تناول عدة محاور أساسية، لم 

سنة من صدوره وعلى الرغم من كون  21تطرأ تعديالت على أغلب فصوله رغم مرور أكثر من 
إال أنه لم يشر إلى الوقاية من   من اإلعاقة النصوص السابقة تحمل في مضامينها هدف الوقاية
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مختلف األسباب المؤدية إلى اإلعاقة، ولعل هذا يدفعنا إلى موافقة محروس محمود خليفة عندما 
أن الخدمات العالجية : " يقارن بين الخدمات العالجية والوقائية في دول العالم الثالث حيث يقول

وبالتالي أصبحت بمثابة مصيدة ...لممارسة المهنيةفرضت فلسفتها على تنظيم الخدمات وعلى ا
يمكن أن تقع فيها أي ممارسات وقائية أو تنموية للخدمات االجتماعية، ومعظم الممارسات الوقائية 

 .تفتقد للتمويل الكافي والتنظيم الجيد والممارسين المتخصصين
ي تمس وتهم هذه الفئة نركز في هذا الجانب على أهم النقاط الت:" في الجانب االجتماعي -ب

التربية الخاصة، ، التأهيل المهني، وتعديل الظروف البيئية لتسهيل :الخاصة من المجتمع وهي 
 .تنقل المعوقين

يستخدم مصطلح خاصة للداللة على تلك المظاهر في العملية التعليمية التي  :التربية الخاصة -4
وعية غير عادية أو غير شائعة، ويستند هذا تستخدم مع األطفال المعوقين، بمعنى أنها تتميز بن

الحق في التعليم، تكافؤ الفرص، المشاركة في الحياة : النوع من التعليم على مبادئ أساسية منها
 . االجتماعية

إن التأهيل المهني هو ذلك الجانب من التأهيل المستمر المترابط الذي   :  التأهيل المهني -2
هنية كالتوجيه المهني والتدريب المهني والتشغيل مما يجعل المعوق ينطوي على تقديم الخدمات الم

ولعل هذا العنصر هو أهم ما تسعى الدول  قادرا على الحصول على عمل مناسب واالستقرار فيه
لتحقيقه ومن ثم تحقيق رعاية فعلية للمعوق تنطلق من تحفيز إمكانياته الخاصة الداخلية لمساعدته 

 : أقر المشرع الجزائـري حق المعـوق فـيوقد . على مساعدة نفسه
ظروف "على  17من الدستور، كما نصت المادة  11و   34من خالل نص المادتين : العمل- 3

وهذا ما يكرس حق " للذين ال يستطيعون القيام بالعمل والذين عجزوا عنه نهائيا مضمونة...معيشة 
 . شاركة في الحياة االقتصاديةالمعوق القادر على العمل على نيل وظيفة تمكنه من الم

لجنة والئية مهامها التربية  40حدد قانون حماية المعوقين وترقيتهم في المادة  :التوجيه المهني-4
الخاصة والتوجيه المهني من خالل توجيه أفرادها إلى مؤسسات التعليم والتكوين والمؤسسات 

 (20).االخاصة حسب الحاجات المعبر عنها وطبيعة اإلعاقة ودرجته
-04لغرض تكوين االختصاصين في تدريب وتعليم المعوقين صدر الرسوم  :"التدريب المهني -5

المتضمن إنشاء مركز وطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا  21/42/4704المؤر  في  379
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وين مهمة تحسين البرامج والمناهج والوسائل التعليمية الضرورية للتك 12وقد ورد في مادته الـ  (21)
   .المهني للمعوقين جسديا ويجمع الوثائق التقنية والتربوية المخصصة للمكونين المتخصصين

بتحديد أصناف المعوقين القادرين على العمل في  4702تكفل المرسوم الصادر سنة  :التشغيل -6
ات على أن تخصص مخططات التوظيف السنوية والمتعددة السنو  11وألزم في مادته الـ 12مادته الـ

ليشغلها األشخاص المعوقون، كما   التي تعدها الهيئات المستخدمة قسطا من مناصب العمل
رخص الغياب للمعوق العامل وعطال خاصة يستغلها في إعادة تربيته   منه منحت 41المادة   أن

ر من الوظيفية والسماح له بأجراء المعاينات الطبية، غير أن الواقع العملي لهذه الشريحة يثير الكثي
األسى، انطالقا من صعوبة أو استحالة تقبل صاحب العمل للشخص المعاق في مؤسسته، وعدم 
تطبيق الكثير من مضامين هذه المواد، كما جاء في القانون الخاص بالمعوقين أن األشخاص 

دج للمعاقين  3111المعوقين بدون دخل يستفيدون من منحة مالية، التي ال يجب أن تقل عن 
 .بالمئة411بنسبة 

جاء في بعض مواد قانون حماية المعوقين : تعديل الظروف البيئية وتسهيل تنقل المعوقين -ج 
اإلشارة إلى إزالة كل الحواجز والعقبات التي تحول دون مشاركة ( 32-34-31المواد ) وترقيتهم  

المحالت تهيئة ) .. 31المادة   المعوق في الحياة االجتماعية بصورة عادية منها ما ورد في
السكنية والمدرسية والجامعية والتكوينية و الدينية والعالجية واألماكن المخصصة للنشاطات الثقافية 
والرياضية والترفيهية،وتسهيل الحصول على األجهزة االصطناعية ولواحقها والمساعدات التقنية التي 

 (22)(تمكن االستقاللية البدنية وتسهيل استبدالها

ر التشريع في إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بموجب وال بد من ذكر دو 
منه  11حيث نصت المادة ال(23) 4779/ 42/ 12المؤر  في  111-79المرسوم التنفيذي رقم 

 :تتكفل المؤسسة االستشفائية المتخصصة في مجال نشاطها بالمهام التالية: " على
عادة التكييف الطبي واالستشفاء تنفيذ نشاطات الوقاية و التشخيص والعالج  *   .وا 
 ... المساهمة في إعادة تأهيل مستخدمي مصالح الصحة وتحسين مستواهم   *

باإلضافة إلى اهتمام الدستور في القانون المتعلق بحماية الصحة بحق المعوق في إعادة 
خاص ينتفع األش)  72التدريب الوظيفي واألعضاء االصطناعية ولواحقها من خالل المادة 
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عادة التدريب واألجهزة المعدة ألجلهم  ولذلك تم إنشاء الديوان الوطني ( المعوقون بالعالج المالئم وا 
المؤر  في  29-00ألعضاء المعوقين االصطناعية ولواحقها بموجب المرسوم 

والذي من بين مهامه صنع األعضاء االصطناعية ولواحقها والمعاينات  ،( 24)  4700  / 17/12
دماجهم في المجتمع، كما يتولى  التقنية التي تساعد على إعادة تأهيل المعوقين اجتماعيا ومهنيا وا 

 .استيرادها وتوزيعها وضمان صيانتها
مما ال شك فيه أن لإلعاقة تأثيرا عميقا في االتزان االنفعالي للفرد مهما   :في الجانب النفسي -د

عن تكيفه مع بيئته من خالل اكتشاف كانت درجة صحته النفسية، ولعجزه في أحيان كثيرة 
وصورته في المجتمع، تجده يحاول إخفاء نواحي العجز والقصور أو ينطوي  إمكانياته وتقبل وضعه

على نفسه، مما يزيد في حساسيته نحو مختلف ردود فعل المجتمع نحوه، باللجوء إلى العزلة أو 
يذائهم، لذلك تجد المعوق في حاجة مستمرة للشعور باالنتماء والحب  التمرد على اآلخرين وا 

ولقد اهتم التشريع الجزائري . واالستقالل، وأكثر من ذلك الحاجة إلى الثقة بالنفس وتقدير الذات
يجب أن : "  74بالجانب النفسي للمعوقين حيث نص في قانون حماية الصحة وترقيتها في المادة 

ومراعاة   احترام شخصيتهم اإلنسانيةتتسم األعمال التي تكون في فائدة األشخاص المعوقين ب
المؤر  في  412-73المرسوم التنفيذي  ، كما تضمن الباب الرابع من"كرامتهم وحساسيتهم الخاصة

من ( العيادي)، أحكاما تطبق على الموظفين المتخصصين في علم النفس (25) 42/11/4773
وشروط التوظيف، المـادة ...( واالعتبارالوقاية والعالج و إعادة التربية )  19تحديد المهام، المادة 

والحديث في هذا ...( يوظف النفسانيون من العاديين عن طريق المسابقة على أساس الشهادة)  17
 . الباب طويل جدا ال يسعنا ذكره في هذه المداخلة 

 
عوقين مارس يوما وطنيا للم 41إن الجزائر ب عالنها يوم   :اليوم الوطني المعوقين فى الجزائر -7

بالفئات من المواطنين التي تعاني من إعاقات وب دماجها الفعلي في المجتمع، إن  أكدت اهتمامها
العشرية العالمية للمعوقين  قد تعززت باعتماد 4704السنة العالمية للمعوقين التي تم إحياؤها سنة 

نشاط الوطني وتنمية مشاركتهم الكاملة في ال سنتين بعد ذلك تشجيعا لترقية حقوق المعاقين وضمان
اجتياز مرحلة فاصلة في التكفل بملف طالما طبعته عائالت  ومنذ ذلك الحين تم بنجاح بالدهم،

 26ذوي اإلعاقات بختم السرية
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 :المراجع
دار الفكر العربي ، التربية الرياضية الترويح للمعاقين: ليلى السيد فرحاتو  .حلمى ابراهيم -4

 (22)ص  4770 ،القاهرة
2-Van Roy Fabienne : L’enfant informe son drame handicape, sa guérison, 

Ed en suisse. 

Paris, p36. 
 21ص .4779، المكتبة الجامعية، القاهرة، الرعاية االجتماعيةأحمد مصطفى خاطر،  -3
، الجريدة الرسمية، اليمنيين ، صنعاء ي، وزارة  الشئون القانونية وشئون مجلس النواب .ج-1 -
 .41ص ،4777، ديسمبر 21لعددا

، "إدماج المعاقين في إطار التعليم المهني والتقني في لبنان"قنديس، عفاف ديب والبستاني،  -5
 4700، ديسمبر  32سلسلة دراسات ووثائق التعليم والتنمية في الوطن العربي ، اليونسكو ، العدد 

 .49، ص
 .41، ص4702 ،امعي الحديث ، القاهرة، المكتب الجتأهيل المعوقين  ،شرف ، إسماعيل  -6
 ،، دار الفكــر، دمشـــق4، طالمعوقـــون والمجتمــع فـــي الشــريعة اإلســـالمية  ،أبــو حبيـــب ، ســعدي -7

 (.41 -41)ص ، ص4702
ــدار البيضــاء ،  حقــوق المعــوقين فــي اإلســالم ،حمــزة ، مصــطفى -8 ، مطبعــة النجــاح الجديــدة ، ال

 1ص ،4773
 هـ4114المجلد الثاني، دار الفكر للطباعة ، بيروت  ،التفاسيرصفوة  ،الصابوني ، محمد علي -9

 40سورة األحزاب ، اآلية  -10

، المكتب اسهامات الخدمة االجتماعية في مجال رعاية الفئات الخاصة ،رمضان ، السيد -11
 . 401، ص 4771الجامعي الحديث، األسكندرية ، 

،الشـــركة  "جـــب المجتمـــع و الدولـــة نحـــوهمالمعوقـــون فـــي الجزائـــر وا": رابـــح تركـــي   -12-14-26
 421-441،  ص.4702الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر ، 

13- Office National des statistiques, «  Recensement Général de la 

population et de  habitat », 1998, P10 
 .41،ص4770المؤر  في  43الجريدة الرسمية،العدد  -:15
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