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 مصحخلص البحث

إن حقوق  وي  ححخياجوواث الةاؼوت ع ميووع ا قاد ووا حعود مووإلا ااو  حقووق  ؤلا صووان     

التي حصعى الديل لخكريص ا يحمايتها عمقجب ققا ينها، ييـع آلالياث الكفيلوت عدففيوااا 

الردايوت ال مموت يالامايووت القا ق يوت ل وا عاؼووداع الدعوريعاث التوي جحوود  موإلا خو ل جووق    

مصووليليت الديلوووت ج وووات وي  ححخياجووواث الةاؼوووت موووإلا اظووو ال الردايوووت يالامايوووت التوووي 

جكفل ا ل  ، يلقد ياكبذ الجزائر ااا اإلاصعى في الخكفل عفئت وي  ححخياجاث الةاؼوت 

الامايووت القا ق يوووت ل ووات الفئوووت، يجووو ح  عاؼووداع دووودة  ؽووقػ حعوووريعيت يجف يميووت جوووق ر 

يشائل ؤلاد م لخكرس اات ألاخ  ة، يالتي حعد مإلا ـومإلا ا ياعاوا عموا جفوّمفت محخقاا هوا 

مإلا ااخماماث في الجقا ب القا ق يوت جمكوإلا موإلا الققوقى دلوى الدعوريعاث اإلاصوفت فوي اواا 

اث الامايوت حلاع، يمإلا افوا جرو م إظو اليت اوات القعقوت البحنيوت موإلا خو ل عحو  جمبيقو

القا ق يت لاي  ححخياجاث الةاؼت في الجزائر ياا   ؽقؼ ا الدعوريعيت يالخف يميوت، 

 يمدى مصاامت ي يع يشائل ؤلاد م في جكريص ا.

حقق  وي  ححخياجاث  ،وي  ححخياجاث الةاؼت، الامايت القا ق يتملمات مفحاحية: 

 يشائل ؤلاد م. الدعريع الجزائر ، الةاؼت، 
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Abstract: 

The rights of people with special needs of all kinds are among 

the most important human rights that countries seek to establish and 

protect according to their laws. And laying down the mechanisms to 

ensure their implementation by providing the necessary care and legal 

protection for them by issuing legislation that defines the state's 

responsibility towards people with special needs from the forms of 

care and protection it guarantees to them. 

Algeria has kept pace with this endeavor to sponsor people with 

special needs by issuing several legislative and regulatory texts that 

provide legal protection for this group. 

The media have come to dedicate the latter, which is among its 

roles, including its contents of interests in the legal aspects, enabling 

the identification of legislation enacted in this context, and from here 

the problem of this research paper emerges by examining the 

applications of legal protection for people with special needs in 

Algeria and its most important texts Legislative and regulatory, and 

the extent of the contribution and role of the mass media in their 

dedication. 

Key words: legal protection, people with special needs, rights of 

people with special needs, Algerian legislation, the media. 

 مقذمة

موووإلا اإلاعوووورد ن ااوووخ  عفئووووت وي  ححخياجووواث الةاؼووووت  إن اإلاعووورل الجزائووور  ك  وووو ت     

عادخباعاا  ئت م مت في اإلا خمع الجزائر  عو ن قورع ل وا حقققوا ك   اوا موإلا  ئواث اإلا خموع 

ألاخورى، يجو ح  معو لت اإلاعووقق ن فوي قموت ااخمووام جميوع اإلاصوليل ن فوي  وول الوديل عموا   هووا 

ي الققذ الرااإلا اؼبحذ إحدى الجزائر التي ايلذ ل ات الفئت ااميت خاؼت   را ألنها ف

اا  اإلاعك ث حجخماديت التي جرجبن اعجبالا يليدا عقفايا الخفميت يمعك  ها اإلاتزايدة 

يقمووا بعووود يوووقم، يالجزائووور ياحووودة موووإلا الوووديل التوووي حصوووعى جااووودة ألجووول حاخموووام  هوووات 

قع العراحت ال امت في اإلا خمع دإلا لراق مفح ا م مقدت مإلا الاقق  التي كرش ا الدشخ

الجزائر  مإلا مفملق مبدا الخكفل الخوام  هوات الفئوت الاصاشوت، ياواا موا   ودت فوي اعؿ 

القاقع ألن الديلت التزمذ لبقا لققا ينها عاالاخمام  هات الفئت مإلا خ ل حص يل اشخفا ة 
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الفئواث الفوعيفت واث ححخياجواث الةاؼووت موإلا الاقوق  اإلاعتوو ى  هوا لجميوع اإلاووقالف ن 

حجخماديووت، ياواا اؼووبغ العو ل العوواةل للديلوت ع وول ايا ل وا ايووإلا يإ ماج وا فووي الايواة 

اخاث دلى داجق ا ااا الخحد  يولك عا تهاج جملت مإلا الصياشاث يالخداع   لفائدة اات 

الفئوووت يابقوووا اووواا الخحوووود  قائموووا كفوووريعة لامايوووت اووووات الفئوووت يجرقيتهوووا يإ ماج وووا فووووي 

قا  ن يالدعريعاث واث اإلاقاـويع اإلا خمع، يااا ما جعل الديلت جؽدع م مقدت مإلا الق

 (.21، ػ 2117اإلاخعد ة ألجل الخكفل  ها يح ميت حاجيا ها اإلاتزايدة )خفراي ، 

 دلوووى موووا شووبق جخمحوووقع معوووال ي 
ع
مـــا فوووي الدصوواتل الخوووا ي   القعقووت البحنيوووت ج شيصووا

مظـارش الحمايـة القاهىهيـة الأـر ا شرـا اإلاشـشا الجزائـشي لـزوي الاححياحـات الخاصـة  

 س الزي جصهم به وشائل ؤلاعالم في ثنشيصها .وما الذو 

حايلفووا معالجووت اإلاقـوووقل مووإلا خوو ل دووودة دفاؼوور عووود ع الدصووواتالث يلإلجاعووت دلووى 

عخعراووذ وي  ححخياجوواث الةاؼووت، زوو  م وواار الامايووت القا ق يووت مووإلا خوو ل القووقا  ن 

الجزائيت  يالدعريعاث التي اقراا اإلاعرل الجزائر  لامايت اات الفئت، إ ى جا ب الامايت

وووائل ؤلادوووو م فووووي  جكووووريض يحمايووووت  يحجخماديووووت لوووواي  ححخياجوووواث الةاؼووووت، ي يع يشو

 حققق ا.

 :البحثارذاف  -1

 .القققى دلى مدى ااخمام اإلاعرل الجزائر  عفئت وي  ححخياجاث الةاؼت- 

 .القققى دلى آلياث الامايت القا ق يت ل ات الفئت -

 .ل ات الفئت في اإلا خمع عح  مدى كفايت الامايت القا ق يت -

عيان  يع يشائل ؤلادو م فوي جكوريض الامايوت القا ق يوت لفئوت وي  ححخياجواث الةاؼوت  -

 .مإلا خ ل مفامينها

 :بحثارمية ال -2

جكمإلا ااميت الدعاشت في اشخعراؿ الامايت القا ق يت في الدعوريع الجزائور  لفئوت وي   -

التوي كرشوو ا الدشوخقع الجزائور  مووإلا ححخياجواث الةاؼوت موإلا خوو ل م مقدوت الاقوق  

 .مفملق مبدا الخكفل الخام  هات الفئت الاصاشت

إش ام ؤلاد م في جقديت يجقجيت وي  ححخياجاث الةاؼت مإلا خ ل جفوايل قفواياا   -

 .يااخماما ه  يعبن جصقع الخقاؼل عينه  يب ن مخخلذ  ئاث اإلا خمع
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ا الوبعق يبالخوا ي محايلوت البحو  فوي اوات إّن زفائيت ؤلاداقت يؤلاد م مرجبمان عبعفو م -

  .النفائيت يج ليا ها

وووام  هوووات الفئووووت ـووومإلا مخخلووووذ الخ ميوووواث  - وووائل ؤلادووو م فووووي حاخمو اشوووخعراؿ  يع يشو

  .ياإلافام ن في ظق ا القا ق   اإلاخفمفت حقل وي  ححخياجاث الةاؼت

ق الا  ي موع جو  اشخخدام اإلافهج القؼف  ع شلقب البح  اإلاكخبي يا مىهج البحث: -3

اإلاا ة العلميت مإلا مفامينها في اإلاراجع ياإلاؽا ع اإلاخخلفت، ا  اإلاعمياث يمإلا زو  جؽنيف ا 

يجبقب ها حصب  قراث البح  ليعالج مقـقداث البح  للخقؼل إ ى الفخائج يالخقؼياث 

جووو   .يمفاقعوتها عدموا  ؼوقعة ظوواملت عمراقوت جحتوي اإلاحخوقى يإلا  مخووت يلبيعوت البحو 

اشوولقب جحليول اإلاحخووقى للمؽووا ع ياإلاعميواث العلميووت يمووا مصوخخرج منهووا مووإلا اشوخخدام 

 .بح ح ام يجقج هاث جخدم مقـقل الا

 ؤلاطاس اإلافاريمي لزوي الاححياحات الخاصة .4

 مفهىم روي الاححياحات الخاصة: -4-1

إن مؽومح  وي  ححخياجواث الةاؼوت معو   إ وى حاوةاػ الوايإلا يعخعودين دووإلا 

 ي 
ع
 شقا  في قودعا ه  العقليوت اي الخعليميوت اي حجخماديوت اي الشةؾ اإلاخقشن بعدا

ع
اضاا

ح فعاليوت اي الجصوميت عحيو  يت جوب دوإلا ولوك حاجوا ه  إ وى  وقل موإلا الةودماث يالردايووت 

 ).125، ػ 2115لخفكينه  مإلا جحقيق اقص ى ما حصمغ عت قدعا ه  )م ااد ، 

 جلوك اإلا مقدوت موإلا ألا و
ع
را  الوايإلا ل و  ياقؽود عواي  ححخياجواث الةاؼوت ايفوا

احخياجواث جخخلووذ دوإلا احخياجوواث عقيوت ا وورا  اإلا خموع، مووإلا حيو  القوودعاث العقليووت اي 

الجصديت اي الل قات اي الخعليميت دإلا ألا را  العا ي ن، يجخمنل اات ححخياجاث في عرامج 

اي خدماث اي لرائق اي اشاليب اي اج وزة يا ياث اي حعودي ث، حصوخقج ها  ل وا اي بعفو ا 

الاياجيووت، يجحوود  لبيعووت اووات ححخياجوواث يهجم ووا يموود ها الةؽووائؾ التوووي  ظووري   

يدصو   هوا  ول  ور  مونه . يحعومل اووات الفئوت اإلاقاوقب ن ياإلاعواق ن ع ميوع ا وقال إدوواقته ، 

 (.556، ػ 2119ياإلاصف ن، ياصااب ألامراؿ اإلازمفت )ش ا ، اميمقط، 

ع ووونه ،   موووا نخعلوووق  كموووا نمكوووإلا حعرأف وووا عووو نه  كفئووواث اي ا ووورا  مخخلفوووقن   موووا

؛ إال انه  ندعا هقن مع اقرانه  العا ن ن يحجخماديت يح فعاليتعخؽائؽ   الشةؽ ت 

وو ا حداقووت؛  فوي بعووق الةؽوائؾ يالااجوواث العامووت، لكوإلا افوواة حاجوواث خاؼوت جفـر

عالرة  مإلا يجق  بعق الااجاث العامت ع ن اإلاعقق ن، إال انه  ال نمنلقن  ئت مخ ا صت؛ 
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و و و وووا جوووو ال     ووو  نخخلفو وووا كب ووو ا دووووإلا بعفوووو   الووووبعق؛ عح ووو  إوا جوووو  مرادا هو قن اخخ  و

ل ؽبحقا اكث   ادل ت في اإلا خموع. كموا ان وي  ححخ اجواث الةاؼوت، اوق  ول  ور   عوا   

مإلا  قؾ  ائ   ع قت دإلا العمل  ل ا اي جزئ ا يدإلا مماعشت الصلقة العا   في اإلا خمع 

دعة العقل ووت اي الففصوو ت اي الجصوودنت؛ اي دوإلا احوودااما  قوون؛ شوقا   ووان الووفقؾ فووي القو

شوقا   وان خلق وا اي مكدصوبا،  وواي  ححخ اجواث الةاؼوت إون ايلئوك ألااوةاػ الووانإلا 

ووووإلا ة ووو ا  موووإلا ألااةوووواػ العوووا ن ن، و اوووات ؤلاداقوووت جخخلوووذ موووإلا ي  نخم وووزين عاداقووواث دو

اةؾ إ ى آخر؛  ف ود منهوا يعاز وت ي  ود منهوا مكدصوبت، او  نحخواجقن حاجواث خاؼوت 

 (.271، 269، ػ ػ 2119 ا  )ل بي،  ين ة 

 حماية روي الاححياحات الخاصة في الخششيع الجزائشي  -4-2

        حعخموود شياشووت الخكفوول عوواي  ححخياجوواث الةاؼووت فووي الجزائوور فووي إلوواع حعووريعي 

 م مقدت مإلا الاقق  العد ان يخمخع  ها الال  ي جخمنل في يجف يتي يخمحقع حقل 

 الاعتراف بشخص اإلاعاق وحقى ه: -4-3

اإلاخعلوووق عحمايووووت  19/12مووووإلا قوووا قن  12يقؽووود عالشوووةؾ اإلاعووووا  لبقوووا للموووا ة 

ع  ت "  ل اةؾ م ما  2112/15/18ألااةاػ اإلاعقق ن يحمايته  عالجزائر، اإلالعخ في 

 ان شفت يجنصوت  معوا   موإلا إداقوت اي اكثو  يعازيوت اي خلقيوت اي مكدصوبت جحود موإلا قدعجوت 

فوي حياجوت اليقميوت الشةؽويت يحجخماديووت  دلوى اإلاعواعكت عنعواك اي دودة  عوالاث ايليووت

 الاصيت". – دي ت عؼاعت يظائفت الاافيت اي الاركيت اي العفقات 

 الحق في الحأمين الاححماعي: -4-4

اإلاخعلوق عالخ ميفواث  1983جقاليوت  12اإلاولعخ فوي 83 /11جمبيقوا ألح وام القوا قن 

حجخمووواإي إ مووواج حجخماديووت  ا وووت يقوووع دلوووى دووواجق الديلوووت ممنلوووت فوووي مؽوووال  النعووواك 

الشةؾ اإلاعا  ة   اإلالمإلا اجخماديا في مف قمت الفمان حجخماإي عادخباعت مإلا الفئاث 

الةاؼوت  يصوخفيد موإلا الخعوقاق دوإلا العو ج يالوديا  حتوى بعود علقةوت شوإلا الرظود، كمووا 

يمكإلا ان مصخفيد مإلا مخخلذ حمخياماث التوي يمفح وا الؽوفدي  ل وات الفئوت  الاؽوقل 

ؼووومفاديت يالكرا وو ي اإلاخحركوووت يإجوورا  العمليووواث الجراحيووت يمقاؼووولت دلووى ألادفووا  ح 

 اإلاخابعت المبيت.
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 الحق في اإلاىح:  -4-5

وووى ا وووت "مصوووخفيد ألااوووةاػ اإلاعققووووقن   19/12موووإلا القوووا قن  15 ؽوووذ اإلاوووا ة  دلو

عدين  خل مإلا مصاددة اجخماديت جخمنل في الخكفل  ه  ي/اي في مفحوت ماليوت"، يجمبيقوا 

ي وؾ دلووى  2113جووا ف  16اإلاوولعخ فوي  45/13شوقم الخففيووا  عقو  ل وات اإلاوا ة جووا  اإلار 

مفحت كباع اإلاعقق ن عادخباعاا مفحت مقج ت إ ى  ل اةؾ مؽاب عخخلذ واني دميوق 

يمخعود  ؤلاداقوواث، ي وول اووةؾ يقجود فووي يـووعيت ج علووت فوي احخيوواج كلووي ل  وو ت للقيووام 

ت اي العفووووقات اي عنعوووالاث الايووواة اليقميووووت بصوووعب إؼووواعت يظائفووووت الاافيوووت اي الاركيووو

الاصيت جل   عت إ ى عجوز كلوي دوإلا اإلاعواعكت فوي ا   عواك، يقود دورى مبلوح اوات اإلافحوت 

 عمقجوب اح وام اإلارشوقم الخفف 4111.11ددة ماا اث حتى يؼل إ ى حد 
ع
يوا   ج ظو راا

 .2117/11/31اإلالعخ في  341/17

ج ت إ ى كما جقجد ؼي ت اخرى إ ى جا ب اات اإلافحت الجزا يت للخفامإلا يهي مق  

يللمكفوق  ن اي الؽو  يالوبك   %111 ألااةاػ اإلاعاق ن الايإلا جقل  صبت عجزا  دوإلا

ووواق ن جقووول ادمووواعا  دوووإلا  شووووفت ياقووودع مبلوووح اإلافحووووت 18اي العوووائ ث اإلاخكفلوووت ع لفوووال معو

، ػ 2117)حلي  وي،  ي ج يفاى إل ها حمخياماث اإلارجبمت عالخ م ن حجخمواإ1111.11عو

12.) 

 الصحية:الحق في الشعاية   -4-6

حايل الدعريع الجزائر  مصايرة لمقحاث يجملعاث  ئت وي  ؤلاداقت، اشخ اعت 

لخ كيوداث حجفاقيوواث يال يئواث الديليووت، يولووك موإلا خوو ل شووإلا م مقدوت مووإلا القووقا  ن 

اإلاخعلوووق عحمايووت التوووات يجرقيتهوووا  15-85ياإلاراشووي  يالقوووراعاث القماعاوووت. ييعخروو  قوووا قن 

ت جملت مإلا حقق  اات الفئت في الفؽل الصابع بعفقان الحجر ألاشاس الا  اقر عمقجب

حي   ؾ دلى حق   في  ؛مفت 96إ ى  89"جداع   حمايت ألااةاػ اإلاعقق ن"، مإلا اإلاا ة 

الامايووت التووايت يحجخماديووت ياحتوو ام اةؽوويته  يمرادوواة كوورامته ، يكوواا حق وو  فوووي 

 دووإلا العو ج الوودائ  يإدوا ة الخوودعاب يجووق    ؤلام ا واث اإلاا يووت يالخ
ع
   ووزاث لوالك،  فوو 

الخكفوول  هوو  موووإلا قبوول اإلاصووخخدمقن المبيوووقن، مووع مرادوواة اإلاقووواييض اإلاخعلقووت عالف ا وووت 

  12-92يألامإلا في اإلالشصاث اإلاخؽؽت لألاةاػ اإلاعقق ن. مإلا ج خت كرس قا قن عق  

اإلاخعلق عحمايت ألااةاػ اإلاعقق ن يجورقيته  حمايوت ايشوع ل و  موإلا خو ل جملوت 

ةووراع الكعوووذ اإلابكوور لإلداقووت يالققايووت منهوووا، مووع العموول دلووى ـووومان  مووإلا الخووداع  ، دلووى
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الع ج اإلاخخؽؾ يإدا ة الخ ايل القظيف  يـمان الاؽوقل دلوى ألاج وزة حؼومفاديت 

 
ع
دإلا اشخفا  ه  مإلا الخعقاق دإلا الديا  ي ل حمخيواماث اإلامفقحوت موإلا  يلقاحق ا.  ف 

لعمليووواث الجراحيوووت، يم ا يووووت لووورى الؽوووفدي  الوووقلني للفووومان حجخمووواإي، كووواجرا  ا

، ػ 2121الاؽقل دلى ألاج زة المبيت حؼمفاديت يكاا اإلاخابعت المبيت )عوإلا ؼو   ، 

161). 

 الحق في الخصاب بطا ة ؤلاعا ة:  -4-7

لقوود اؼوودع اإلاعووورل الجزائوور  م مقدوووت مووإلا الفؽووقػ القا ق يوووت جخعلووق عحمايوووت 

اإلاخعلوق  18/ 15/ 2112ي اإلاولعخ فو19/12ألااةاػ اإلاعاققن يموإلا اام وا القوا قن عقو  

اإلاولعخ فووي  214/14عحمايوت ألااووةاػ اإلاعواق ن يجوورقيته  يكواا اإلارشووقم الخففيوا  عقوو  

الا  يحد  ؤلاداقاث حصب لبيعتها ي عجتها ة   ان الاؽقل دلى اات  17/15/ 2114

ؤلادا اث يالاقق  اإلافؽقػ دل ها قا ق ا ال يمكإلا جحقيق ا إال مإلا خ ل الاؽوقل دلوى 

داقت، يفوي ةيا هوا لويض للشوةؾ اإلاعوا  عوديل عزبواث ؼوفت ؤلاداقوت ل شوخفا ة عماقت ؤلا 

 (.19، ػ 2118مإلا جلك حمخياماث اإلافؽقػ دل ها قا ق ا )احمد بعاعة،  ال ي، 

 الحق في الحنفل اإلانهر وؤلادماج: -4-8

يقؽود عالخكفول اإلالشصواح  العمول القادود  ياإلاخابعوت الدائموت لرو امج يمفهجيوواث 

ات الفئوووت، إو ض ؤلاجبوواع  يحخخيووواع  فووي الفووريل يألاقصوووام التووي جنعوو  للخكفووول  هووالخوودعي

ي ب ـمان الخكفل اإلادع  ي اإلابكر  عاأللفال اإلاعقق ن ب ق الف ر دإلا مدة الخمدعس اي 

الصإلا لاإلاا عقيذ حالت الشةؾ اإلاعق  جر ع ولك، يفي ااا ؤلالاع ج  إ عوا  العديود موإلا 

، ياخفوووع كوووالك ألالفوووال 
ع
اإلالشصوواث ياإلاوووداعس اإلاخخؽؽوووت الةاؼوووت عوواإلاعقق ن وافيوووا

قوقن إ وى الخمودعس ؤلاجبواع  فوي ملشصواث الخعلوي  يالخ وقاإلا اإلا وي ي هيوو  ياإلارااقوقن اإلاعق 

دفووود الااجوووت اقصوووام ي وووريل خاؼوووت  هووواا ال ووورؿ الشووويما فوووي القشووون اإلادع ووو ي ياإلا وووي 

يالقشن حشدعفائ  حصب حالت يملا ث  ل  ئت يجفرؿ دلى اات اإلالشصاث ماوا ة 

خعلم ن ياإلاخ ق  ن يالخكفل  ه   فصيا دلى الخعل  يالخ قاإلا اإلا ي يدفد حقخفا  إيقا  اإلا

يلبيووا عالخنصوويق موووع ألايليووا  يحصوومغ اوووات ؤلاجوورا اث للمعووقق ن كصوووب اإلاعوواعى اإلا فيوووت 

يالعمليوت لودخقل شوق  العو ل يؤلا مواج  اخول اإلا خموع ياوق الخحود  يالخقجوت الجديود 

نى الووا  يفوورؿ دلووى الصوولماث اإلاعفيوووت اخووا بعوو ن حدخبوواع اوووات الفئووت يولووك حتووى يدصووو

ل ووولال  مماعشوووت  عووواك م وووي مفاشوووب اي مكيوووذ مصووومغ ل ووو  عفووومان اشوووخق ليت عد يووووت 
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ال ي قم إقؽوا  ا  مت او  بصوعب  19/12مإلا القا قن  24ياقخؽا يت.  بمقجب اإلاا ة  

إداقخت مإلا مصاعقت اي اخخباع اي امخحان م ي يديغ لت حلخحا  عقظيفت دمقميت اي ة  اا 

 عيووت الةاؼووت يالخقجيووت اإلا ووي دوودم جفووافي إداقخووت مووع اوووات إوا اقوورث الحجفووت القالئيووت للت

القظيفوووت، ياوووخ  جرشوووي  العموووال اإلاعوووقق ن ـووومإلا  فوووض العوووريك اإلامبقوووت دلوووى العمووووال 

دلوى ألاقول مووإلا % 1آلاخوراإلا، كموا يفورؿ القوا قن دلوى  وول مصوخخدم ان يخؽوؾ  صوبت 

ولووك  مفاؼووب العموول لألاووةاػ اإلاعووقق ن اإلاعتوو ى ل وو  عؽووفت العاموول يدفوود اشووخحالت

يخعوو ن دليوووت   ووع اظوووت اة موووا ي جحوود  قيمخوووت دووإلا لراوووق الخف وووي ، يارؼوود فوووي حصووواب 

  (.13، ػ 2117)حلي  ي،  ؼفدي  خاػ لخمقال  عاك حمايت اإلاعقق ن يجرقيته 

 الحق في ألاولىية والاشحفادة من الحخفيضات: -4-9

 لألاوووةاػ اإلاعووقق ن الاوووامل ن 19-12مووفغ اإلاعوورل الجزائووور  عمقجووب القووا قن 

لبماقوت اإلاعووق  اإلار قوت عاظوواعة ألايلقاوت الاووق فوي حشووخفا ة موإلا ايلقاووت حشوخقبال لوودى 

% مإلا اماكإلا 4ح اعاث العامت يألاماكإلا اإلاخؽؽت للفقل العمقم   مع جخؽيؾ  صبت 

وووا ت إ ووى حدفووا  موووإلا  الخققووذ فووي اإلاقاقووذ العمقميوووت للشووةؾ اإلاعووا  اي مرا قووت، عاـع

 .لفقل الفر يتالخ اليذ اإلاخعلقت ع ج زة ا

مووإلا واث القوووا قن دلووى اشووخفا ة ألااوووةاػ اإلاعووقق ن موووإلا  18كمووا  ؽووذ اإلاوووا ة 

م ا يوت الفقوول اي  الخخفوويق فووي حصووع  اث الفقول الروو   الووداخلي، مووع اشووخفا ة اإلاعوواق ن 

 .مإلا جخفيفاث في حصع  اث الفقل الجق  العمقم  الداخلي 111عنصبت 

صووووبت اللجوووز لوووودئه  مئووووت عاإلائووووت اووواا يامكووووإلا لألاووووةاػ اإلاعووواق ن الووووايإلا جبلووووح  

حشوووخفا ة موووإلا جخفيفووواث مبلوووح ؤلاي وووواع يظووورا  الصوووكفاث حجخماديوووت الخابعوووت للديلووووت 

يالجمادوواث ؤلاقليميووت مووع حصوو يل مووفغ الصووكفاث فووي الموواعق ألايل مووإلا البفايووت عالنصوووبت 

 (.326، ػ 2118لألاةاػ اإلاعقق ن اي اإلا لف ن  ه  مفغ مقرع الصكإلا )عإلا يحي، 

 الجزائية والاححماعية لزوي الاححياحات الخاصة الحماية  -5

جفوايل اإلاعورل الجزائور  فووي قوا قن العققبواث م مقدوت مووإلا اإلاوقا   هودى حمايووت 

حقق  وي  ححخياجاث الةاؼت، يولك مإلا خ ل جرجيب مصليليت جزائيت دلى  ل مإلا 

 ة و  قوا ع دلوى
ع
حمايوت  يققم عا تهاك ا، حي   ؾ دلى معاقبت  ل مإلا جرة لفو  اي دواجزا

ت لحةمر في م ان خال مإلا الفاس اي حمل   فصت بصعب حالخت البد يت اي العقليت اي دـر

شوووفقاث، يحعووود   3ال  وو  دلوووى ولووك، معاقوووب إلا ووور  اوواا الفعووول عووالاعض موووإلا شوووفت إ ووى 
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العققبت في حالت ما إوا  ع  دإلا الت ة اي الخعراق لحةمر مرؿ اي عجز كلي إلادة ج ايم 

شفقاث، يفي حالت حدر للمفل اي العاجز  5مإلا شنخ ن إ ى دعراإلا يقم،  ي قن الاعض 

 5عتو  اي عجووز فووي احود ألادفووا  اي اؼوويب بعااوت مصووخديمت، ج ووقن العققبوت ال ووجإلا مووإلا 

شفقاث، يإوا حصعب الت ة اي الخعوراق لحةمور فوي اإلاوقث  خ وقن العققبوت 11شفقاث إ ى 

فوي حالوت موا إوا  315شفت، يحعود  العققبوت ـومإلا اإلاوا ة  21شفقاث إ ى  11ال جإلا مإلا 

 ان مرجك ها مإلا اؼقل المفل اي العاجز اي مإلا ل   شلمت دليت اي مموإلا يخقلوقن عدايخوت، 

ا ت إ ى  ؽت دلى معاقبت الجا   عالعققباث اإلافؽقػ دل هوا فوي اإلاوقا  موإلا  إ وى  261عاـع

دلوى حصوب ألاحوقال إوا حصوعب فوي الق واة موع جوقا ر  يوت إحودا،ها )شوعيد ، عوقدزم،  263

 (.634ػ ، 2121

 . وشائل ؤلاعالم الىحه آلاخش لحماية حقىق ألاشخاص روي الاححياحات الخاصة6

 كب  ة يُمخعاِظمت في الخ ز   دلى  جلعب
ع
ت يالجديدة ا ياعا يشائل ؤلاد م الك شيكيَّ

ّ   هوا اووات 
 
ت التوي  هووخ

 
ووّ ِ اإلالفواث الصوواِخف وو  قفويت ؤلاداقووت موإلا اا  عخر 

ُ
وت، يح الجمواا   العاإلايَّ

صواددة يألامول الوا  جحخاُجوت اوات الفئوت القشا
ُ
ت يؤلاخباع يالخنقيوذ ياإلا ر الخقدي 

ُ
ئل لخنع

ووووق ،  و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووووع )مرجفو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووووي اإلا خمو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وووواث فو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووووت الفئو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و -https://www.al، 2119يبقيَّ

watan.com/Writer/id/13554.) 

ى حمايوووت ألااووةاػ موووإلا وي  ؤلاداقوووت مووع جموووقع القووقا  ن الديليوووت التووي جوووددق إ وو

ح   ث اإلافااي  عتزايد حاخمام الخقدق   هات العراحت اإلا خمعيت، يمما ال ظك  يت اّن 

 إما  قفوووايا يحقوووق  اإلاعووواق ن يخ وووايم القيوووام عاشوووخخدام ل وووت 
ع
 م موووا

ع
ؤلادوو م يلعوووب  يعا

  فوي ح ي وو    وورة ؤلاظواعة للمعوواق ن الؽو  الووبك  فوي  عووراث ألاخبواع اإلارئيووت، إ وى  يع مصوو 

اإلا خموع  حوق ؤلاداقوت، يجقوديم   كععور يخمخعوقن ع امول الاقوق  التوي يخمخوع  هوا اقورانه  

 .مإلا ة   اإلاعاق ن

إن لإلدووو م  يع فوووي اإلاصووواامت فوووي التووو ياج لقفوووايا يحقوووق  اإلاعووواق ن عاشووووخخدام  

يشوووائل مخعووود ة يرووو م فوووي مقووودمتها جقوووودي  اإلاعلقمووواث التوووايحت دوووإلا قفوووايا اإلاعوووواق ن، 

ووونه  موووإلا الجنصووو ن، يح ميووووت ألا عووومت يالفعاليوووواث يا لاووودي  دوووإلا الفموووواوج الفاناوووت مو

اإلاخعلقت  ه  عمراقت حصخخدم ألاشاليب ياإلا اعاث ؤلاد ميت التي جلفذ ا دبات اإلاخلق ن إ وى 

حقق  اات العراحت اإلا معت، يألاا  مإلا ولك ان يمخلك ؤلاد م عتات مصخقبليت قا عة 

https://www.al-watan.com/Writer/id/13554
https://www.al-watan.com/Writer/id/13554
https://www.al-watan.com/Writer/id/13554
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وووال  آلان معووويغ دؽوووور دلوووى الخفادووول عاي اعيووووت موووع ق وووايا اإلاعووواق ن/اث خاؼوووت ياّن العو فو

 (.https://ahlan.com/media-disabilities، 2113ؤلاد م عامخيام )إشماديل، 

 قووود احووودزذ يشوووائل ؤلادووو م زوووقعة جاعاوووت فوووي حيووواة وي  ححخياجووواث الةاؼوووت  

مإلا العديد مإلا العراقيل يشمحذ ل   عا دماج ا فل، يهي اكث   دمقما، عحي  حرع ه 

عكن   مإلا م ور  دائلوت ياؼودقا  للمعوقق ن، اي  ع ظوت، عول هوي معواعكت العوال  يمحايلوت 

لخعزاز حرات الخعب   دوإلا الوففض يحشوجيع اإلا معو ن خاؼوت  و  معرو يا دوإلا ا  واعا  يان 

ئهو  إ وى اكرو  ظوراحت ممكفوت مووإلا مصوخخدمقا ؤلادو م  قشويلت يا اة عيؽوال عشوائل   يآعا

ووا ت إ وووى ماووا ة معووواع    يمفوواايم  ، يحشووخفا ة موووإلا الخقفيوواث الجديووودة  الفوواس، عاـع

يؤلاعداديوت التوي جخفومإلا اخخيواعاث ياشوعت يظواملت ل ول موا يحخاجق وت موإلا معلقموواث، اي 

جقاؼوول  ين حشوووخعا ت عووو  را  معيفووو ن، اي مخفووورة ن إلاصوووادد ه ، ياووواا معنوووي ماوووا ة فوووي 

شوووخق ليته   ين حووووقاجز ؤلاداقووووت يالاركوووت يح خقووووال )إعوووورااي  دبووود الاميوووود، حموووود ا

 (.78، 77، ػ ػ 2119اشقاب، 

  ؤلاعالم اإلاشئي: -6-1

مصوخميع ؤلادوو م اإلارئوو  ان يقوودم خدمووت الخقديوت يؤلاعظووا  يالخقجيووت ألكروو  دوود   

ووت  مون  ألا وو م القؽوو  ة  ممكوإلا مووإلا إ ورا  اإلا خمووع يولووك موإلا خوو ل موا يقدمووت ييعـر

يألادمال الدعاميت اإلاخخلفت التي جح   قؽؾ ياقعيت إلاعا اة ألاشر موع اعفوائه  موإلا وي  

ححخياجاث الةاؼت بع ل ال يقلل مإلا م ا ته  فوي اإلا خموع ، الخعورؿ لاقوقق  ، حيو  

ا وت لإلدموال الدعاميوت الرئيصوت شووي قن لوت ازور مشوجع ي ادوول، كموا ان العمول دلوى إ خوواج 

يووت التوووي جروو م قووودعاث اوي  ححخياجوواث الةاؼوووت فووي اإلاصووواامت فووي نهفوووت ألا وو م القزائق

 .يام ااع م خمعا ه  شي عل ؤلاد م ا اة ققات إلافاؼرة جلك القفيت

 ؤلاعالم اإلاصمىا: -6-2 

مصوووخميع ؤلادووو م اإلاصووومقل القيوووام  هووووات اإلا موووت يولوووك عووو ن يخؽوووؾ مصوووواحاث   

اب خرو ة فوي اواا اإلا وال  خ ووقن ياشوعت فوي جقودي  عورامج معوداا ياقودم ا ااوةاػ اصوا

الر امج معدة لحادي  دإلا وي  ححخياجاث الةاؼت يالخعراذ  ه ، يالعمل دلى الخ ز   

فوي الوورا  العوام مووإلا اجول الخقديووت اإلا خمعيوت عحقووقق   يياجبوا ه  الجصووديت يالففصوويت 

يالعقليوت، يعدووايته  يجووق     ورػ الخعلووي  يالتووات يالفومان حجخموواإي، حمووايته  مووإلا 
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اظ ال اإلاعاملت التي جقلل مإلا ظ نه  يالعمل مإلا اجل إجاحت مصاحت مإلا الدد  ؤلاي اب  

 .الدائ  ل   يألشرا 

  ؤلاعالم ؤلالنترووي:-6-3

ن يخ  ؤلا ا ة مإلا اإلازايا التي جق راا يشائل ؤلادو م حلكت ي يوت عحيو  ي وب امإلا ال ام 

معرى دلى اخخياعاا يجففيااا  ان جقدم مقاقع مخخؽؽت في جقدي  اإلاقا  ؤلاد ميت التي

مخخؽؽقن في ااا اإلا ال كالك جفمإلا ؤلا ا ة موإلا  خوائج البحوقر الت عقاوت يالففصويت 

يجخفووومإلا مقاؼوووفاث يمعووواي   داإلايوووت معخمووودة جفووومإلا الدقوووت يالصووو مت فوووي جفوووايل اووووات 

 (.89، ػ 2119اإلاعلقماث  )إعرااي  دبد الاميد، حمد اشقاب، 

 خاثمة

ر  فوووي إلوواع حدتووو اى عحقووق   ئوووت وي  ححخياجووواث لقوود جوووا  اإلاعوورل الجزائووو 

الةاؼوت عم مقدوت موإلا الفؽووقػ القا ق يوت موإلا اجول حمايووت اوات الفئوت، يقود جفوومفذ 

القووقا  ن التوووي اؼوودعاا اإلاعووورل الجزائوور  يالةاؼوووت عحمايووت وي  ححخياجووواث الةاؼوووت 

اوا، ي ول جقا ب مخعد ة جكفل حمايت اات الفئت فوي الجا وب الؽوحي يالعمول ياإلاوفغ ية   

الاقق  التي جفمإلا مماعشت ا ياعا  في اإلا خمع يا ماج   في الاياة العامت، يقد كفل 

حمايت اات الاقق  مإلا خ ل جملت العققباث التي اقراا إلاإلا يققم عا تهاك ا، إ وى جا وب 

وووائل ؤلادووو م  يع  ادوووول فوووي حعزاووووز اوووات الامايووووت لفئوووت وي  ححخياجوووواث  ولوووك  وووان لقشو

الققا  ن يالدعريعاث يجمبيقا ها دلى اعؿ القاقع جحخاج إ ى مخابعت  الةاؼت. إال ان اات

 :يج صيد  علي، يدليت جقص ي اات الدعاشت عو

  ـووريعة جمبيوووق الامايوووت القا ق يوووت لفئوووت وي  ححخياجووواث الةاؼوووت دلوووى اعؿ

 .القاقع عما يكفل ل ا الاقق  التي مفح ا اإلاعرل الجزائر  

 حمايت حقق  وي  ححخياجاث الةاؼت مإلا  حعزاز  يع يشائل ؤلاد م في جكريض

 .خ ل اش ام ا في اإلاعالجت ؤلاد ميت إلاخخلذ القفايا اإلاخعلقت  ه 

 وي  قا  ن يالدعوريعاث التوي جكفول حقووق  الصوعي إ وى اشوخحدار اإلازاود موإلا القو

 .ححخياجاث الةاؼت دلى مصخقى ادلى

   ووووق و و و و ووووت عحقو و و و ووووريعاث اإلاخعلقو و و و ووووقا  ن يالدعو و و و ووووت القو و و و ووووت م ئمو و و و ووووريعة مراجعو و و و   وي  ـو

 .ححخياجاث الةاؼت مع القاقع اإلاعيغ يمخملباث ـمان حقق  اات الفئت
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