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درادةةمقارنر ةةمقبةة اقبشةةعقا وذةةر شننقاا رةةاا اقا ار
ا حنجننقا خنصم،قاقا وذر عقا جزائر ق هؤالء ق

ا ا خةةةص ق

م ةة ا ق

د .موسى بن ابراىيم حريزى*
أ .عبـد الفتـاح أبي مولود**

تهدف ىذه الدراسة إلى اإلطالع على الوضعية القانونية في البلدين :الجزائر وأمريكا في العينـة الحدـددة
كحـا ترمـي إلـى إ ـالح وضـعيتهم ال ـلبية بالقـانون ليتكيفـوا أفاـه مـل بيلـاتهم الح تلفـة كييـرىم مـن ا سـويا
للحشاركة في اإلنتاج.
ـه امىتحـ ــام أك ـ ــر عل ـ ــى فلـ ــة الحعـ ــويين حركي ـ ـاً نه ـ ــم أك ـ ــر الحتاـ ـ تـررين بحشـ ــكلة الت ـ ــنقالت
وانصـ ـ ت
والحوا ــالت وال ــكن فــي العحــارات العليــا والشــيه فاـالً عــن إىحــال الح ــيرين والحجتحــل لهــم إذ ىــم
ا ك ر اعتحاداً عليهم.
ويد اىتحت ىذه الدراسة بالحقارنة الحنهجية لذوي الداجـات ال ا ـة بـين البلـدين الحـذكورين واسـتهلت
ىذه الحقارنات بتعاريف اإلعاية ومقارناتهـا بـين البلـدين كحـا تناولـت الحقارنـة بـين تـواري ـدور القـوانين فـي
الحوض ــوع باعتباراته ــا اإلن ــانية والتاري ي ــة كح ــا اىتح ــت بالحقارن ــة ب ــين م ــا ترتك ــز علي ــو تلـ ـ القـ ـوانين م ــن
موضــوعات أو تنميحــات وترتكــز مجــامت تنميحهــا علــى تدديــد مصــادر الح ـوارد الحاليــة والح ـوارد البش ـرية
وت صصاتها وتكوينها وتنميم عالياتها ويتصدر ذل مجال التعلـيم والحعلـم الحت صـو والتربيـة ال ا ـة
والتكوين الحهني للحعويين مل امىتحام بحوضوع اإلدماج وإعادة اإلدماج لهؤم والتكيف النف ي.
وتبين من خالل الحقارنات بعض ال يرات والنقائو فـي تشـريعات البلـدين فـي الحوضـوع كعـدم امىتحـام
بالتربيــة ال ا ــة للحوى ـوبين فــي الجزائــر وعــدم إ ـراك ا وليــا فــي إ ــدار الق ـرارات ...وانتهــى البد ـ إلــى
اســت الب بعــض النتــائ منهــا أن وضــعية الحعــويين فــي الجزائــر مازالــت مزريــة وبعــض الق ـوانين يــر م بقــة
وايترحنا بعض الدلول لعالج بعض مشكالتهم العالقة ومسيحا الحعويون حركيا على مبدأ إن اني برا حاتي.
*كلية اآلداب والعلوـ اإلنسمانية ،قسم علم النف وعلوـ الرتبية ،جماسعة ورقلة اصتزائر
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 - 1المقدمة

سػ اظتاػما ر اتجاعماعيػة والعػنماعية السػلةية ا اضتيػماة اظتعماهػرة ،انػد كلعػما ة ػحلسا اضتيػماة اضت ػمارة ا
اتخرتاع ػمات والالنولوجي ػما اظتع ػػحلة ،ازدادت عن ػواع ل ػوادث الععػػو ،وةع ػماعحلت عن ػواع اإلعماقػ ػمات عل ػ
الرغم س اضتػذر واتلايماطمات الالزسػة ا الطرقػمات ،وداخو اظتعمانع واظتؤسسمات ......وغري ذلك.
ونا ػرا لػػذلك الاع ػماعحل ا اإلعماق ػمات ؾتػػحل اتاعع ػمات اظتاح ػرة ةز ػػحل ا ات اع ػماـ ػػؤت اظتع ػػوق ،
وذلك لس قوان وةشرعمات حتفظ كراساهم ول وقهم ا رتيع غتماتت اضتيماة.
إف اصتمانػػا الاشػػرعل وال ػمانوو للععػػوق واظتؤسس ػمات الػػو ةالفػػو ػػم ،والػػو ة ػػحلـ عتػػم اطتػػحلسمات
اتجاعماعيػػة ،عل ػ اخػػاالؼ ةنوعماب ػما ،وةطةيػػن ةلػػك ال ػوان جرونػػة سػػع ذوي اضتماج ػمات اطتماهػػة ،عػػحل
سعلعػماً بػمارزاً لل ػعري اإلنسػماو اضتػل عتػذا الفتػمات ،وذلػك برعما ػة ل ػوقهم الطةيعيػة ا الاعلػيم والاي يػو
والاعه ػ والرعما ػػة العػػحية والنفسػػية واتجاعماعيػػة وذلػػك ب عػػحل بلػػوغ ع ػػحلاؼ الرتقيػػة و الانعيػػة للػػو
سواط سهعما كمانا هفاد.
لاعحل لهما وحتسينهما و سةحلع س سةمادئ الحلمي راطية ا سساوى اضتن اإلنسماو.
وس ػ ػػذا اظتةػػحلع ةنطلػػن ػػذا الحلراسػػة ،و ػػن سناػػور اظتػػنهن العلعػػل اظت ػمارف جو ػػوعية ،وذلػػك سػػعيما
ورا حت ي ػ ػػن ا ػ ػػحلاؼ اش ػ ػػحلدة ا الاش ػ ػػرعمات ال مانوني ػ ػػة،وةطةي هما وت اح ػ ػػن ذل ػ ػػك إت س ػ ػ خ ػ ػػالؿ
س مارنػمات نعػػوص جزائر ػػة ختػػغ ػػؤت بوري ػما سػ نعػػوص عسرليػػة قعػػحل الاعػػحل و و الاحسػ لعػما
ذوي اضتماجػ ػمات اطتماه ػػة ال ػػو ػػل ا لماج ػػة دائعػ ػما إغ ةع ػػو ا ن عػ ػهما إذا بلونػ ػما سس ػػاوى الاع ػػو ا
لل رر الذي سسهم ا الععيم.
نعا ا اعماـ ذا الةحث عل ذوي اضتماجػمات اطتماهػة الػذ ةعهبػر ػم لػظ اضتيػماة يهػما بنػوع سػ
عنواع اإلعماقمات اظتعنفة ا الوزارة اظتللفة بماضتعما ة اتجاعماعية ا اصتزائر ،و ل كعما لل:
 -1تة اظتلفو .
 -2تة العم الةلم.
 -3تة اظتاخلف ذ نيما.
 -4تة اظتعوق لركيماً عل درجمابم اظتخالفة :سعوق جزئيما ،عو ساوسط  ،عو كليماً.
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اهػػر ػػذا الاعػػنيم عنػػد س ػ العػػعوبة جل ػماف عف ن ػمارف ا ػػذا الةحػػث ال عػػري ب ػ رتيػػع الفت ػمات
ب ػ الةلػػحل  ،اصتزائ ػر وعسرل ػما ،وإ ػما نركػػز س مارنماةن ػما عل ػ تػػة والػػحلة ػػو ،دوف ا خر ػمات ،و ػػل الفتػػة
ا خرية ،تة اظتعوق لركيما ،وهنام بمالةحث ا قػوان ػؤت  ،وسػما اعلػن ػم سػ ةناػيم ورعما ػة وةعلػيم،
وةي ي ػػو وةطةيػ ػػا ،وةربي ػػة خماهػ ػػة ،وةل ػػو  ،وةوجيػ ػػد ،وةلي ػػم نفسػ ػػل ...وغ ػػري ذلػ ػػك ،س ػ ػ ة ػ ػػحل
اطتػػحلسمات والرعما ػػة اإلنس ػمانية اظتعا ػ ة ج ػما ب ػػل عتػػم س ػ اتسػػاعحلاد وال ػػوة اإلنس ػمانية للعػػي ا غت ػماتت
اضتيماة اظتعامادة ع ا شخماص الطةيعي بطعينينة ،ورالة نفسية ،دوف ةع يحل ،عو شعور بمالن غ.
سنخعغ سةػحلئيما لػحل هبنما لظناعػة وال ػوان  ،والاشػرعمات ون ػمارف ا دراسػانما ػذا بػ بعػا ةلػك
الاشرعمات ا الةلحل جتماا ذوي اضتماجمات اطتماهة ،تة اظتعوق لركيما.

 - 2أهمية الدراسة

عل ػ ػ الػ ػػرغم س ػ ػ عف ات اع ػ ػماـ بػ ػػذوي اضتماج ػ ػمات اطتماهػ ػػة س ػ ػما زاؿ ا سهػ ػػحلا ،وعف اتلاف ػ ػمات إلػ ػػيهم
بػ ػمال وان والاش ػػرعمات اإلنسػ ػمانية ظتعمارس ػػة ل ػػوقهم الطةيعي ػػة س ػ ػما زاؿ ا عل ػ ػماف الش ػػك و ال ػػرتدد ا
جحلواا و مائحلةد النفسػية و اتجاعماعيػة واتقاعػماد ة .حل رهػرت ػذا الاشػرعمات ساػيخرة جػحلاً إذ إهنػما
ةاةلػور ا العػما إت ا بحلا ػة اطتعسػينيمات سػ ال ػرف السػمابن ا عسرلػما كعػما ذكػر سػيلحل ك وعصتػوز
"Yeseldyke & algozzineإت عنػد علػ الػرغم سػ وجػود ةػمار طو ػو نسػةيما للاشػرع اطتػماص لاػو ري
خػػحلسمات ش ػخماص سعػػوق  ،ػػذف سهبػػو ػػذا الاشػػرعمات كمانػػا قةػػو ع ػماـ ٜٓ٘ٔسوجهػػة عسماس ػماً ؿتػػو
ةو ري خحلسمات الاي يو ،عو سؤسسمات الرعما ة  ( .سيلحل ك وآخر ٗ ،ٜٔٛص)ٔٚ.
و ةاهر ا اصتزائر اظتعماهػرة الاشػرعمات اظتاعل ػة بػماظتعوق يهػما،إت ا بحلا ػة الهبعمانينيػمات إذ هػحلر ا
 ٓٛس ػمارس  آذار سػػنة ٓ ٜٔٛسرس ػػوـ ا ػػع إل ػػحلاث اظتراكػػز الطةي ػػة الرتبو ػػة،واظتراكز اظتاخعع ػػة
لاعليم عطفماؿ سعوق وةنايعهما وإداربما ،كعما هحلر سرسوـ آخر ا  ٕٙد سع 
كػ ػمانوف ا وؿ س ػػنة ٔ ٜٔٛا ػػع إنشػ ػما سرك ػػز وط ػػل للال ػػو اظته ػػل للعع ػػوق جس ػػحل ما (اصتر ػػحلة
الرشتيػ ػػة  ،سرس ػ ػوـ ٓ ،ٜ٘-ٛص ٕ ،ٖٚوسرسػ ػػوـ رق ػ ػػم ٔ ،ٖٜٚ-ٛص ،) ٔٙٗٓ.وه ػ ػػحلر دس ػ ػػاور
الاي يػػو اظتهػػل ،عػ سناعػػة الععػػو الحلوليػػة ( ػػذكر ةمار ػػد) (شػػرؼ ،ٜٕٔٛ،صٕٕٔ و  ٜٔٓعلػ
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الاوايل) عي إف ات اعماسمات رهرت ونشطا خالؿ النعػم الهبػماو سػ ال ػرف العشػر جتػماا ػذا الفتػة.
وعليد ذف عمهية ذا الحلراسة ةاححلد ا الن ماط الامالية:
 إرهػمار ل ػمائن ؽتمارسػػة الرعما ػػة النفسػػية و العػػحية واتجاعماعيػة جتػماا ػػذا الفتػػة سػ اتاعػػع علػ
سساوى اظتؤسسمات اظتللفة م.
 حتحل حل ا دوار اظتناارة للو سؤسسة س سؤسسمات الالفو بذوي اضتماجمات اطتماهة.
 ةوطيػ ػػة الػ ػػن غ الوا ػ ػػت ا الاشػ ػػرعمات اطتماهػ ػػة لػ ػػذوي اضتماج ػ ػمات اطتماهػ ػػة ،وخماهػ ػػة اإلعماقػ ػػة
اضتركية.
 إرهمار ال يعة اإلنسمانية عتذا الفتة ،وعمهياهما ا اإلناماج والانعية كمالعماد دتماسما.
 ةوعيػػة اظتؤسس ػمات اتجاعماعيػػة و الرتبو ػػة و اتقاع ػماد ة لل ي ػماـ بػػحلور ما اإلنس ػماو جت ػماا ػػذا الفتػػة
بمالرعما ة ،والرتبية والاعليم والاوريم ،بوهفد واجةماً إنسمانيماً ووطنيماً.
 بي ػماف قيع ػػة الال ػػو والاي ي ػػو لل ػػل ػػوـ ك ػػو ذي لماج ػػة بنفس ػػد سس ػػاونيماً عػ ػ غ ػػريا إغ عد
درجة.

 - 3أهداف الدراسة

ب ػػحلؼ ال ػوان الاش ػػرعية للعع ػػوق ا ععوسياه ػما إغ الاخفي ػػم س ػ سعمانػ ػمابم س ػ اآل ػمار الس ػػلةية
لنش ػماطهم سػػع عنفسػػهم وسػػع اتاعػػع وسػػع سهنػػاهم.وعف اظتعػػوؽ الوا ػػن بنفسػػد ،وب حلرةػػد ،اظتػػا لععلػػد
اظتعاعػػحل علػ نفسػػد ةا بيتػػة سالئعػػةي ناعػػل إليهػما بيسػػلوب سػػليم ،وواقعػػل ناعػػل إغ رتماعػػة سنماسػػةة،
اعماسػػو سػػع ا خع ػمائل اتجاع ػماعل ا جػػو س ػ الع ػرالة واضتا،ال ػمادر عل ػ ةلػػو عالق ػمات طيةػػة،
وعل ػ عس ػماس اتل ػرتاـ اظتاة ػمادؿ سػػع اآلخػػر ػػذا كله ػما قػػيم ة لػػو ...س ػ ػػذا اظتشػػلالت الػػو ع ػماو
سنهما ،و سهو الاعماسو سعهعما جو وعية (عةحلا ،و آخروف،ٕٓٓٔ.ص.)ٖٙ .
ػذا ػػو اعتػػحلؼ العػماـ لاي يػو اظتعػػوق  ،وسػػع ذلػػك ميلػ عف ؾتعػو ع ػػحلاؼ ػػذا الحلراسػػة ا الن ػماط
الامالية:
 حتس عو ماع ذوي اضتماجمات اطتماهة ،و الوهوؿ م إغ عقرب ن طة لإلنسماف العمادي.
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 سعماصت ػػة ال ػػن غ اظتالل ػػظ ا الاش ػػرع اظتاعل ػػن صعما ػػة ذوي اضتماجػ ػمات اطتماه ػػة ،وس ػػحا
الععوبمات سنهم.
 س مارنة عو ماع ؤت بيو ماع عسهبماعتم ا بعا الحلوؿ اظتا حلسة لاحس عو ماعهم اضتيماةية.
 ةوعي ػػة ذوي اضتماجػ ػمات اطتماه ػػة بػ ػمال وان الانايعي ػػة اظتاعل ػػة ص ػػوقهم وواجةػ ػمابم جتػ ػماا اتاع ػػع
واظتؤسسمات اطتماهة م ،عو الو ةالفو م عو ناعوف إليهما.
 ةوعيػػة اتاعػػع ا كيفيػػة الاعماسػػو السػػليم سػػع ػػذا الفتػػة س ػوا عك ػماف ا اآلس ػرة عـ اظتحلرسػػة عـ
الشػػوو ...وة و ػػة اصتمانػػا النفسػػل ا الاعماسػػو سعهػػم وخفػػا شػػعور الػػن غ لػػحل هم وذلػػك
صعما ة ال مانوف ضت وقهم برد اتعاةمار عتم كي راد طةيعي .
 إرش ػ ػماد ععلي ػػة اإلدس ػ ػماج وةوجيهه ػ ػما ،وةس ػػهيو ععلي ػػة اتن ػػحلسماج ا الش ػػوو عل ػ ػ لس ػػا س ػ ػما
ةوهلا إليد الحلراسمات الععلية ا ذا اتماؿ.
 ةرقيػػة الرعما ػػة العػػحية و الطةيػػة عتػػذا الفتػػة إغ درجػػة الرالػػة و اترةي ػماح النفسػػل ،ور ػػع ال لػػن
واطتوؼ س سسا ةلهم ا سري واظتهل .وةلو العمائلة كوري م.
 ذا سما ميل عف ؾتعلػد ا ػذا اظت حلسػة سػ عمهيػة ػذا الحلراسػة وع ػحلا هما ،وت نسػاةعحل حت ي هػما
إذا كماف عهحماب ال رار ؼتلع وعطو وػتة عتذا الفتة.

 - 4مشكمة الدراسة

ظتػما كػماف ذوو اضتماجػمات اطتماهػػة جػػز اً ت ا ػزع سػ عي غتاعػػع سػوا عكػماف قحلميػػد ولحل هبػػد ،سا ػػحلسماً عـ
ساخلف ػماً ،و ػػو سؤلػػم س ػ سلونماةػػد الةشػػرة الطةيعي ػة ،سماداسػػا عس ػةماب لػػحلو هما سوجػػودة والػػو ع رزب ػما
ػػرورة اتةعػماؿ والالػػو الةشػػري ي غتاعػػع ،وذلػػك ناي ػػة ال ػما و ال ػػحلر ،عو الورا ػػة الطةيعيػػة ،عو
الطفػرة  ...عو لػوادث السػيمارات ،والععػػو ،عو اضتػػروب عو اتنف ػمار الػػذري  ...وسػما شػمابد ذلػػك ،وسػ
مث ذف وجود م ا اضتيماة اتجاعماعية سالزـ عسر سهع ومهما:
ّس ػ ةشػػرعمات ة ػػع اضت ػػوؽ ،وؽتمارسػػاهما ا اضتي ػماة الفعلية ،نػػدؤ س لػػن ػػؤت عف ي ػوا بلماسػػو
ق ػوا م اإلنس ػمانية وعف ةفس ػػت عتػػم غت ػماتت الػػاعلم ،و ػػو ال ػػحلرات السػػليعة ،وعف ؤ ل ػوا للععػػو اظتهبع ػػر،
ؤ
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و ػؤػحلربوا للحيػماة اللرميػػة اظتنا ػػة ةو سػ جهػػة عخػػرىي سػ ل هػػم عف سػػرتجعوا ل ػػوقهم اظتسػػلوبة ةبسػ
ال وان عتمي ةلك اضت وؽ الػو ع ػحلربما اإلعماقػة .وعت ساسػلعوا لل ػعم ،و اتنػزوا وةػو م ال ػعم،
والعي بيد عسماليةد (السةيعل،ٜٕٔٛ،ص.)ٜ.
و اظتشػػللة كع ػما وردت ا و ػمائن سناعػػة الععػػو العربيػػة عف عػػحلد ذوي اضتماج ػمات اطتماهػػة ا الةلػػحلاف
العربية حلر بيكهبر س (ٕٓ) سليوف شخغ عي سما عمادؿ نسةة ( )ٝ ٓٚشخعما.
وعف ا س ػػم اظتاح ػػحلة ا سؤدترابػ ػما العلعي ػػة اظتخالف ػػة ق ػػحل ق ػػحلرت ل ػػم اناشػ ػمار اظتع ػػوق ا اتاع ػػع
بنسػ ػ ػ ػ ػػةة ةع ػ ػ ػ ػ ػمادؿ (ٓٔ  )ٝس ػ ػ ػ ػ ػ ل ػ ػ ػ ػ ػػم الس ػ ػ ػ ػ ػلماف و ػ ػ ػ ػ ػػل نسػ ػ ػ ػ ػ ػػةة سع ول ػ ػ ػ ػ ػػة غ ػ ػ ػ ػ ػػري سة ػ ػ ػ ػ ػمال يه ػ ػ ػ ػ ػما
(عؤةي ػػحل،ٕٓٓٓ،ص .)٘٘.و اوق ػػع اطتػ ػ ا ةزا ػػحل ل ػػم سش ػػللة اإلعماق ػػة ا اتاععػ ػمات ناي ػػة الا ػػحلـ
العلعػػل والالنولػػوجل ،وازد ػماد لركػػة الاعػػنيع و اظتواهػػالت و اضتػػروب وسػػهولة اسػػاخحلاـ السػيمارات ؽتػما
زاد ا سعحلتت اضتوادث و اإلهمابمات ،وزمادة ساوسو ععر اإلنسماف(.عؤةيحل،ٕٓٓٓ،ص.)٘ٙ .
و ش ػػري جػ ػماؾ س ػػل س ػػايوارت إغ وج ػػود عكهب ػػر سػ ػ ( )ٛذتماني ػػة سال ػ ػ طف ػػو سع ػػوؽ ا الوت ػ ػمات
اظتاحػحلة ا سرليػػة ،و ػؤت ا طفػماؿ ت ال ػوف خػػحلسمات ةعليعيػة سنماسػػةة ،وسليػوف ةا ل ي ػػة ا سػػري
اسػػاةعماد م سػ ناػماـ الاعلػػيم العػماـ ...و عف كهبػرياً سػ ا طفػماؿ اظتعػػوق اآلخػػر ّو ػوا ا دراسػػاهم
لعحلـ اكاشماؼ إعماقمابم ا لينهما (سل سايوارت،ٜٔٚٛ،ص.)ٕٓ.
و عف نسػػةة اإلعماقػػة اضتركيػػة ػػو ا عسرل ػما ة ػػحلر بنحػػو (٘ ) ٝ ٓ.و ػػن إلع ػما ع ػماـ ٘.ٜٔٚ
عس ػما ا ا ردف ه ػػل نس ػػةة عمالي ػػة إذ بل ػ ع ػػحلد اظتع ػماب لركي ػما ز ػما ( )ٜٙٗٚشخع ػما و ػػن إلع ػما
 ٜٜٔٚعي بنسةة ٖ ٝ ٖٗ.س غتعوع اظتعوق ا ا ردف (العزة،ٕٓٓٓ،صٕ٘).
وق ػػحل ذكػ ػػرت بع ػػا اإللع ػ ػمائيمات اظت ل ػ ػػة ترةف ػ ػماع اإلعماقػ ػػة ا عي غتاعػ ػػع س ػ ػ س ػ ػلماف الع ػ ػما  ،إذ
عرتعا ؼتالم اسا عما ات الةحػوث ا ػذا اتػماؿ علػ عف نسػةة اإلعماقػة بػ العػومار واللةػمار ةػرتاوح
س ػ ٓٔ  ٝإغ ٘ٔ  ،ٝوقػػحل ةرةػػا عل ػ رػػروؼ الف ػػر و اصتهػػو و اظتػػرض ز ػمادة ا ػػذا النسػػةة ،ؽت ػما
سالزـ بمال رورة سزحلا س الرعما ة الرتبو ة اطتماهة (بركمات ،ٜٛٔ،ص.)ٚ
عسما اإلعماقة ا اصتزائػر ػذف الػحل واف الػوطل لإللعػمائيمات لسػنة ٖٕٓٓ قػحل ذكػر عف غتعػوع اظتعػوق
اظتعػػرح ػػم ا سػػنة  ٜٜٔٛػػو (ٓ )ٔ.ٙٓ٘ٔٙسعوق ػماً عي بنسػػةة  ٝ ٓ٘.ٗٙإذ ك ػماف غتعػػوع عػػحلد
الس ػلماف ا ةلػػك السػػنة ٕٜ.ٖٜٛ.ٕٖ٘ :نسػػعة ،وك ػماف س ػ بيػػنهم ٛ٘٘،ٕٓٓ :ذك ػراً ً عي بنسػػةة
711

مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس ..……...............……...المجمد السابع  -العدد الثاني – 2009

ٔ ٝ ٕ.ٜواإلن ػماث ك ػماف عػػحلد  ٚ٘ٓ.ٖٜٔ :عي بنسػػةة ٘٘( ٝ ٕ،
.)Statistiques,2003,p.150
سػ ػ ػ ػػع العلػ ػ ػ ػػم عف غتعػ ػ ػ ػػوع عػ ػ ػ ػػحلد الس ػ ػ ػ ػلماف ا اصتزائػ ػ ػ ػػر ةزا ػ ػ ػ ػػحل ا ع ػ ػ ػ ػماـ ٕٗٓٓ إذ بل ػ ػ ػ ػ عػ ػ ػ ػػحلد م
ٓٓٓ ٖٖ.ٗٓٓ.نسػػعة ،و ؿتعػػو علػ عػػحلد اظتعػػوق ا ةلػػك السػػنة.وقحل ةعػػو نسػػةة ز ػمادبم إغ
ز ػما ٖ ٝ ٓ.ٜعي قرابػة ٔٓ  ٝاعػةت نسػػةة اتعماقػة لماليػما بمالا ر ػػا ٓ٘ ٝٙ.ا اصتزائػر إغ عػماـ
ٕٗٓٓ.
ناللػػظ س ػ سؤش ػرات اإللع ػمائيمات الس ػماب ة عف اإلعماقػػة ا ةزا ػػحل سسػػاعر سػػع ا سػػم ،و ػػن النعػػو
السػلماو سػػع ةطػػور السػػنوات،ولل سػما طعتننػما ػػو عف النسػػةة اظتتو ػػة ا اتاعػػع اصتزائػػري ععوسػماً ة ػػحلر
ب ٓ٘ٝٙ.و ػػل نسػػةة بعيػػحلة عع ػما ذكرةػػد الو ػمائن العماظتيػػة  .وعل ػ الععػػوـ ػػذف اظتشػػللة ال مائعػػة حتا ػماج
إغ دراسة جحل ة وععي ة لوهم العالج اظتنماسا.
عسما لحلى وت ة ورقلة ولػحل ما – بماعاةػمار عف الةحػث ععػحل يهػما – ػذف عػحلد السػلماف ا سػنة ٕٗٓٓ
بلػ  ٜ٘ٚ.ٙٓٛنسػػعة  ،وعف عػػحلد اظتعػػوق ا ةلػػك السػػنة بلػ  ٜٙٗٗسعوقػما سعػػرلما ػػم عي كمانػػا
نسػػةاهم ٔٔ ٝ ٓٔ.ج ػما ػػيهم الػػذكور واإلن ػماث  ،وعرةفػػع عػػحلد م ا سػػنة ٕ٘ٓٓ إغ  ٕٛٔٙسعوق ػما
س ػ ػ بيػ ػػنهم  ٜٗٗٙذك ػ ػرا  ،و  ٖٜٔٙعنهب ػ ػ عي بز ػ ػمادة  ٔٚٙٚسعوق ػ ػما ( Officenational des
.)Statistique 2004
إف سهبػو ػػذا اإللعػمائيمات اظتفزعػػة و الز ػمادات النماسيػة و اظتاسػمارعة ا الػػوتدات و اإلهػمابمات اظتعي ػػة
لظجسماد،ةساحلعل بمال رورة ات اعػماـ اصتػحلي سػ رتيػع اعتيتػمات الحلوليػة و اضتلوسيػة واصتععو ػة الالفػو
جبعيػػع ت ػمات ذوي اضتماج ػمات اطتماهػػة ،والاعماسػػو سعهػػم بعػػورة إنس ػمانية سػػليعة كػػي راد اتاعػػع الع ػماد ،
سػ ةربيػػة و ةعلػػيم ،و ةي يػػو سهػػل ،ورعما ػػة هػػحية واجاعماعيػػة ونفسػػية سسػػاعرة سعهػػم سػػحلى اضتيػماة ف
عتػػم ماعليػػة ا ةنعيػػة اضتي ػماة اتقاع ػماد ة وةطو ر ػما ا الػػةالد .كع ػما ا ػػل س ػ اتاعػػع بلػػو سؤسس ػماةد
و يتماة ػػد عف ل ػػوف سس ػػاعحلاً اس ػػاعحلاداًكػ ػماسالً وسهيتػ ػماً نفسػ ػيماً ذ ني ػ ػماً لا ة ػػو ػػذا الفتػ ػمات إلدسماجه ػ ػما ا
سؤسسػماةد ،وقػمادراً علػ الاعماسػػو اإلنسػماو الوجيػػد سعهػػم ،وة ػػحل عولو ػمات عتػػم ا اطتػػحلسمات اتجاعماعيػػة
واإلنس ػ ػ ػمانية ،ػ ػ ػذا س ػ ػ ػما ك ػ ػ ػػا عف ل ػ ػ ػػوف س ػ ػ ػ جه ػ ػ ػػة عه ػ ػ ػحماب ال ػ ػ ػرارات الاش ػ ػ ػػرعية وس ػ ػ ػ ا ؤس ػ ػ ػػر
واظتحلارس،وسؤسسمات الشوو والالو ،و اضتعما ة والرعما ة ،واصتععيمات ذات الطمابع اإلنسماو.
Office National Des
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وةةل ػ اظتشػػللة لػػحلبما عكهبػػر عنػػحلسما عػػحلر س ػ عه ػحماب ال ػرار سوقف ػماً ةػػحلو إنس ػمانيماً ا ر ػما را سػػع
ذلػػك ناللػػظ عف الشػلما مات والاػػذسر عػ ا و ػماع لػػحلى ذوي اضتماجػمات اطتماهػػة سرتد ػػة عو ػػل ةسػػري
علػ غػػري سػما ػراـ .كعػما عف عهػحماب ال ػرار عن ؤفسػػهم علػ الػػرغم س ػ اإللعػمائيمات اظتازا ػػحلة ا اإلعماقػػة
ؾتػ ػػحل ش ػ ػحماً ا الافلػ ػػري بس ػ ػخما ؿتػ ػػو م للاخفيػ ػػم س ػ ػ سعمان ػ ػمابم وحتس ػ ػ عو ػ ػماعهم ػ ػػي لع ػ ػ
اظتشلو؟ ،و ا عحلـ الوعل و قلة اإللسماس جعمانػمابم؟ .عـ ػو لعػ ا قلػة اضتيلػة وذات اليػحل سػ
الطر  :س اظتعني  ،وس ذوي اضتماجمات؟
ة ػػحلو سػ ػ اظتاللاػ ػمات ا ولي ػػة ا للعو ػػوع ،و الشػ ػلما مات العػ ػمادرة سػ ػ ػػؤت ذوي اضتماجػ ػمات
اطتماهػػة عف ق ػػياهم جتػػحل ل ػالً سنماس ػةماً الئعهػػم ،و ػػل ةػػحلعو إغ الافلػػري الععيػػن تلاوائه ػما عل ػ
كهبػػري سػ اإلؿتػراؼ والػػن غ ،سػوا عكػماف ا سسػػاوى الاشػػرعمات ال مانونيػػة ،عـ ا سسػػاوى ةطةيػػن ةلػػك
ال ػوان  ،عـ ا الاعماس ػػو سعه ػػم داخ ػػو اظتؤسس ػمات عـ ا سس ػػاوى ا ػراد ا اتاع ػػع ،لي ػػث اه ػػر عف
نماؾ ةنماق مات وا ػحة بػ النعػوص والاطةي ػمات ا الالفػو اتجاعػماعل ،عو اظتهػل ،عو العػحل ،عو
الرعما ة اظتساعرة عتم ع اظتسؤوؿ ع ذلك كلدؤ ؟.
إف اصتمانػػا الاشػػرعل وال ػمانوو للععوق ،واظتؤسس ػمات الػػو ة ػػوـ با ػػحل اطتػػحلسمات اتجاعماعيػػة عل ػ
سعلعػماً بػمارزا لل ػػعري
اخػػاالؼ ةنوعمابػما وةطةيػػن ةلػػك ال ػوان جرونػػة علػ ذوي اضتماجػمات اطتماهػػة ،عػػحل ّ
اإلنسماو عتذا الفتمات برعما ة ل وقهم الطةيعية ا رتيع غتماتت اضتيماة.

 - 5أسئمة الدراسة

بع ػػحل عف لعػ ػرنما سو ػػوع الحلراس ػػة ا غتمال ػػد اظتو ػػوعل ب ػػةعا الةيمانػ ػمات اإللعػ ػمائية وبع ػػا ن ػ ػماط
ال ػػعم الػ ػػو حتا ػ ػماج إغ إهػ ػػالح ،عو عػ ػػالج عو ةع ػػحل و ،و إف ذلػ ػػك الاةي ػ ػماف س ػ ػماعحلنما عل ػ ػ دراسػ ػػة
اظتشللة وحتليلهما جو وعية بعحل عف اة حا لنما سحلاخلهما وسنما ذ سعماصتاهما.
وس ػ الوس ػمائو اظتس ػماعحلة ،واظتفي ػػحلة صتع ػػو اظتش ػػللة وا ػػحة عكهب ػػر ،ػػل ه ػيماغة اظتش ػػللة ا ه ػػورة
إش ػ ػلماليمات ػتػ ػػحلدة وةس ػ ػماتتت واسافس ػ ػمارات عع ػ ػما غعػ ػػا ا اظتشػ ػػللة ،و ػ ػػل بمال ػ ػػرورة ة ودن ػ ػما إغ
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إجمابػ ػمات وا ػػحة لل ػػل ةع ػػةت ػػل ب ػػحلور ما اعت ػػحلؼ اظتطل ػػوب ا ػػذا الحلراس ػػة و إشػ ػلماليمات ػػذا
الحلراسة ؿتحلد ما ا الاسماتتت الامالية:
 ػو ا ناعػة وال ػوان الاشػػرعية لػذوي اضتماجػمات اطتماهػة ا اصتزائػػر ةلػم رتيػع لماجػمابم اضتيماةيػػة
واظتعيشية وت عرت هما عي ن غ؟
 و ػػو ػػذا ال ػوان سطة ػػة ا الواقػػع اظتعػػي لع ػماضتهم و ػػو ةا ػػع ع وب ػمات رادعػػة ظت ػ ػرؽ
ةلك ال وان ؟
 و ػػو ّذتػػة ةنماق ػمات وا ػػحة شػػالل سنهػما ذوو اضتماجػمات اطتماهػػة؟ وسػما ػػل الوسػمائو الوقمائيػػة و
العالجية للا ليو و الاخفيم س ةلك اإلعماقمات ؟
 ػو ةلػك ال ػوان إنسػمانية ا الحلرجػة ا وغ ،وت ةيخػػذ بعػ اتعاةػمار ا ولو ػػة للعػمادة ؟ وسػما ػػل
درجة إنسمانياهما س مارنة بمال وان ا خرى ا الحلوؿ اظتا حلسة ؟
 ػو اتاعػػع بلػػو يتماةػػد وسؤسسػماةد افهعػػوف نفسػيمات ػػؤت و لػػو دوف هػػحلور قػوان ا ذلػػك
اتماؿ؟
 ػػو ةلػػك ا ناع ػػة و ال ػوان ةش ػػعو اصتوانػػا النفسػػية والرتبو ػػة واظتهنيػػة واتجاعماعي ػػة وكػػو س ػما
اعلن بماإلدسماج ،واتنحلسماج ،و الرتقية ،و الاي يو لذوي اضتماجمات اطتماهة ؟
إف ػػذا الاس ػماتتت كفيل ػػة جس ػماعحلةنما عل ػ السػػري ا خػػو وا ػػت ت ػػرج ع ػ نط ػماؽ اظتو ػػوع،
ودتلنن ػما س ػ الشػػروع ا ةنفيػػذ اظترالػػو اظتخططػػة للحلراسػػة ب ػماظتنهن اظت ػمارف وذلػػك لفحػػغ اضت ػمائن س ػ
خػػالؿ س ػماس اظتعلوسػمات والةيمانػمات سػ سعػمادر ما والايكػػحل سػ هػػحلقهما للػػل ةسػماعحلنما علػ الوهػػوؿ
إغ ناي ػػة سعين ػػة عو إغ ة ر ػػر سة ػػحلع إنسػ ػماو ا اظتو ػػوع ،عو ةعع ػػيم سع ػػوؿ و سنط ػػل كح ػػن ل ػػذوي
اضتماجمات اطتماهة.

 - 6التعريف اإلجرائي لبعض مصطمحات هذه الدراسة

ع ػػحل اظتع ػػطلت (  )Termeكلع ػػة ل ػػي عت ػ ػما إت سع ػ ػ وال ػػحل حت ػػحلد سفهوس ػ ػماً سعين ػ ػماً ا غت ػ ػماؿ العل ػػم
والةح ػػث ،و ػػو عنع ػػر ا اللو ػػة العلعي ػػة حت ػػحلد إدخمال ػػد ػػرورة اضتع ػػوؿ علػ ػ دتل ػػة دقي ػػة ظتعطيػ ػمات
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الةحث عو العلم س غري لة سع اتماتت العلعية ا خرى.
وعليد ذف الاعرم اإلجرائل لةعا اظتعطلحمات عتذا الحلراسة لوف غر هما سما ة حلـ.
 - 1 – 6تعريف الحاجة

نعػػرؼ ا الةحلا ػػة سعػ اضتماجػػة  Needللػػل ربنػما إغ هػػم سعػػطلت ذي اضتماجػػة .إف اضتماجػػة
 . Needلمالػة سػ العػػوز والػن غ وات ا ػمار واضتماجػػة ،ة ػرتف بنػوع سػ الاػوةر وال ػين ،ت لةػػث عف
ػزوؿ سػق ق ػيا اضتماجػة وزاؿ الػن غ و اتلايػماج ،النفسػل عو الفيزولػوجل وةسػاععو اضتماجػة سراد ػة
للحلا ع للشل  ،عو قحل ةساععو سراد ة ظتع الحلا ع اظتعوؽ عو اظتعطػو (راجت ،ٜٔٙٛ ،ص.)ٙٚ :
 -2 - 6ذو الحاجات الخاصة

ػػذو اضتماج ػمات ػػو اظتعػػوؽ :نفسػػد وبمالػػذات اسػػاععو اظتعػػطلت ةلطيف ػما ظتعػػطلت سعػػوؽ ،هػػو ا
لماجػة إغ بلػوغ سػرادا ودوا عػد الفطر ػػة واظتلاسػةة ،وللػ جسػماعحلة اآلخػر لػػد ،عو بمالوسػمائو اظتنماسػػةة و
اظتس ػماعحلة لةلػػوغ ع ػػحلاؼ اظتعػػوؽ :لركي ػما عو لس ػيما (اظتلفػػوؼ ،و العػػم الػػةلم) عو ع لي ػماً عو سزدوج ػماً
بينهما.
 -3 - 6اإلعاقة " " Blocking

ػػل ...ذلػػك الػػن غ عو ال عػػور اظتػػزس عو العلػػة اظتزسنػػة الػػو ةػػؤ ر ا قػػحلرات الشػػخغ ،يعػػةت
سعوق ػما س ػوا عكمانػػا اإلعماقػػة جسػػعية عـ لسػػية عـ ع ليػػة عـ اجاعماعيػػة ،ا سػػر الػػذي ػػوؿ ب ػ الفػػرد
واتسػػافمادة اللماسلػػة س ػ اطت ػ ات الاعليعيػػة واظتهنيػػة الػػو سػػاطيع الفػػرد الع ػمادي اتسػػافمادة سنه ػما ،كع ػما
حتػػوؿ بينػػد وب ػ اظتنما سػػة اظتالما تػػة سػػع غػػريا س ػ ا ػراد الع ػماد ا اتاعػػع .ولػػذا هػػو ا عشػػحل اضتماجػػة
إغ نػػوع خ ػماص س ػ ال ػ اسن الرتبو ػػة الاي يليػػة ،و إع ػمادة الاػػحلرا وةنعيػػة قػػحلرابم رغػػم قعػػور ما ،لػػق
سػػاطيع عف عػػي و اليػػم سػػع غتاعػػع الع ػماد ب ػػحلر اظتسػػاطماع و نػػحلرج سعهػػم ا اضتي ػماة ،و ػػل لػػن
طةيعل للععوؽ (عةيحل ،ٕٓٓٓ ،ص.)ٕٕ.
عػػرؼ ال ػمانوف اصتزائػػري اظتعػػوق ج ػما لػػل :كػػو شػػخغ سهع ػما ك ػماف سػػند وجنس ػد ع ػماو إعماقػػة عـ
عكهبر ،سوا ٌ عكمانػا ورا يػة عـ خل يػة عـ سلاسػةة ،حتػحل سػ قحلرةػد علػ ؽتمارسػة نشػماط عو عػحلة نشػماطمات
عوليػػة ا ليماةػػد اليوسيػػة الشخعػػية واتجاعماعيػػة ناي ػػة إله ػمابة ورمائفػػد الذ نيػػة ،عو اضتركيػػة عو الع ػػو ة
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عو اضتسػػية ( .ق ػمانوف رقػػم ٕٓ ٜٓ-سػػؤرخ ا  ٓٛس ػماي  ع ػمار ٕٕٓٓ ،اصتر ػػحلة الرشتيػػة ،العػػحلدٖٗ :
).
 -4 - 6التشريع " " Législation

ميلػ ػ ةعرف ػػد ا اظتو ػػوع بين ػػد إقػ ػرار ال ػ ػوان وس ػػنهما سػ ػ قة ػػو اعتيت ػػة الاش ػػرعية العليػ ػما ا ال ػػةالد،
مالاشػػرع ػػو ال ػػوة الرئيسػػية الهبمانيػػة (بماعاة ػمار عف الا ما ػػل ػػو ال ػػوة ا وغ) ا الاطػػور و الاوسػػع اظتهبػػري
طتػحلسمات الرتبيػػة اطتماهػػة ،وةػػو ري الاعلػػيم اتػماو وة ػػحل اطتػػحلسمات ا خػػرى للععػػوق بذلػػحلى اإلعماقػمات
اظتعرتؼ ما ا ةعنيم ذوي اضتماجمات اطتماهة ا الاشرع نفسد.
 -5 - 6األطفال غير العاديين " " Exceptional Children

م عولتك الػذ ختالػم هػفمابم كهبػرياً عػ عغلػا ا طفػماؿ ،ف بػراسن الاعلػيم العماد ػة ا اظتػحلارس
العماسػػة ت ةنماسػػةهم  ،هػػؤت ا طف ػماؿ ع ػماجزوف كهب ػرياً عػ حت يػػن ط ػماقاهم اإلنس ػمانية اللماسلػػة دوف ب ػراسن
خماهػػة سعػػععة لانعيػػة قػػحلرابم وسس ػماعحلبم للاولػػا عل ػ إع ػماقاهم وغمالة ػماً س ػما ةسػػاخحلـ بعػػا
اظتعػػطلحمات سهبػػو :غػػري عماد ػػة  Exceptionalوالعػماجز  ، Disabledواظتعػػوؽ Handicapped
 ،بمالانماوب لإلشمارة إغ الفرد نفسد  ،ٜٔٛٗ، Kneedler(.ص)ٓٚ.
 -6 - 6الدمج األكاديمي " " Mainstreaming

ع ػػحل ب ػػد ػتماول ػػة جع ػػو ا طفػ ػماؿ غ ػػري العػ ػماد عق ػػرب إغ ا س ػػو ما  ،و إف ال ػػحلسن ا كػ ػمادميل ا
الاعلػػيم ا سرلػػل ا ػػد ؿتػػو و ػػع ا طف ػماؿ غػػري الع ػماد ا العػػفوؼ اظتالئعػػة عتػػم ةسػػع غػػري م س ػ
ا سػػو ما ي بػػحلتً س ػ ع ػزعتم ا هػػفوؼ ةعليعيػػة خماهػػة ة ػػمي .و شػػري سعػػطلت الػػحلسن ا ك ػمادميل إغ
و عهم ا هفوؼ عماد ة وػتماولػة جعلهػم عسػو ما قػحلر اإلسلػماف ،وسعيشػاهم ا بيتػة عقػو ةع يػحلا .ةعي
الفعو العمادي اظتالئم سع الاعليم اظتنماسا عتمي.
عس ػما ععليػػة الاوز ػػع ،ي ػػا عف ةيخػػذ ا اتعاة ػمار سػػحلى ال ػػحلرات الع ليػػة و الةحلنيػػة للطفػػو اظتعػػوؽ
مالطف ػ ػػو ا ع ػ ػػرج ق ػ ػػحل عػ ػ ػ لإلدسػ ػ ػماج ا ع ػ ػػو عػ ػ ػمادي ة ػ ػػحلرس ي ػ ػػد ا نش ػ ػػطة الفلر ػ ػػة و اتنفعمالي ػ ػػة
ةالولحلاتي و عو اخايماري آخر ةحلرس يد الرتبية الرما ية (اسايوارت ، 1978 ،صٖٕ).
 -7 - 6الدمج االجتماعي "" Normalisation
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ػػو العع ػػو علػ ػ إدسػ ػماج اظتع ػػوق ا اضتيػ ػماة اتجاعماعي ػػة العماد ػػة وةة ػػحلو ععلي ػػة اإلدسػ ػماج ػػذا ا
ساهػػر رئيسػػي  ،ا ول :ػػو إدسػماج اظتعػػوؽ ا غتػماؿ الععػػو ،وةػػو ري الفػػرص اظتهنيػػة اظتنماسػػةة للععػػوق
كػػي راد سنا ػ ا اتاعػػع ،وة ةػػو ذلػػك اجاعماعي ػما .عس ػما اظتاهػػر ال ــاني :يةػػحلو ا اإلدس ػماج السػػلل،
تةمالػػة الفرهػػة للععػػوق للسػػل و اإلقماسػػة ا ا لي ػما السػػلنية العماد ػػة كيسػػر سسػػا ةلية ،وس ػما شػػعلد
ذلػك سػ اإلجػرا ات ال ػرورة الالزسػػة لا ةػو ػػذا ا سػر و الاعماسػو سعهعػما علػ عسػماس سػ للػػم
اصت ػ ػػرية و سس ػ ػػالزسمابما (عةيحل  ، ٕٓٓٓ ،ص )ٗ٘ :وك ػ ػػو ذل ػ ػػك علػ ػ ػ اتجتما ػ ػ ػمات اإلكمابي ػ ػػة ؿت ػ ػػو
اظتعوق .

 - 7المنهج المستخدم في الدراسة

إف اظتػػنهن اظتنماسػػا عتػػذا الحلراسػػة ػػو سسػػاول س ػ عنػواف اظت ػماؿ ،و ػػو اظتػػنهن اظت ػمارف .وقػػحل طتػػغ
كػػو س ػ ج ػػورج بري ػػحلاي (ب ت)  George Beredayو الع ػما اإلؾتلي ػػزي بر ػماف ػوظتز (ب ت)
 Brian Holmesس ػما ميل ػ عف سػػاخحلـ ا خط ػوات اظتػػنهن اظت ػمارف وقػػحل عر ػػد عز ػػز لن ػما داود،
وآخ ػ ػػر ،كع ػ ػما ل ػ ػػل  :و رت ػ ػػع بيمانػ ػ ػمات للعينا ػ ػ  ،سو ػ ػػوع اظت مارن ػ ػػة بش ػ ػػرط ة ػ ػوا ر اظتو ػ ػػوعية ا عدا
اظتاللاة ،وةعنيم ةلك الةيمانمات وةنايعهما ،وحتليػو ةلػك اظتعلوسػمات دتهيػحلا لاعػور الفر ػيمات ظتشػللة
الحلراسػػة ،مث ػتماولػػة الةحػػث عػ الاعما ػػو عو الا ػماد بػ الةيمانػمات اظتاحعػػو عليهػما ا جػػحلاوؿ ،لاسػ يو
عو ػتل ػمات  Criteriaليسػػهو ػما اظت مارنػػة لػػق ػػاعل
اظت مارنػػة ،سػػع و ػػع سع ػما ري Norms
الةمالػ ػػث س ػ ػ الوهػ ػػوؿ إغ علل ػ ػماـ  Judgementsلػ ػػوؿ س ػ ػػحلار الاش ػ ػمابد عو الاة ػ ػما  ،واسػ ػػاخالص
النامائن الو حتلم ةلك اظتشللة (داود ،وآخر، 1990 ،ص ٖٗٔ)
وبنما عل ذا الاححل حلات اظتو ػوعية للعػنهن اظتسػاخحلـ ا ػذا الحلراسػة (اظت ػمارف) ذننػما ؿتػماوؿ عف
نا يػػحل بماظتو ػػوعية واظتاللاػمات اظتنط يػػة ع نػما اظت مارنػػة ونعػػنم الةيمان ػمات والا ر ػػا بينه ػما ا اظتو ػػوعمات
واظتهماـ وا حلاؼ للوهوؿ إغ للم عو ناي ة سعينة.
ن عػػحل بماظت مارنػػة ب ػ الاشػػرعمات ا سرليػػة ،عو غري ػما ،وبعػػا الاشػػرعمات اصتزائر ػػة لػػذوي اضتماج ػمات
اطتماه ػػة ا دراس ػػانما ػػذا ،إج ػ ػرا س مارنػ ػمات ب ػ ػماظتنهن العلع ػػل اظت ػ ػمارف سػ ػ خ ػػالؿ س ػ ػماس النع ػػوص
الاشػػرعية اظتعػػرح ػما ا سع ػمادر ما اإلعالسيػػة الرشتيػػة ،عو غري ػما س ػ اظتراجػػع اظتعاعػػحلة قعػػحل بي ػماف س ػما
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ميلػ عف مياػماز بػػد ةشػػرع ق ػمانوو ا اظتو ػػوع عل ػ ةشػػرعمات عخػػرى س ػ سي ػزات و ػمائو سفيػػحلة لػػذوي
اضتماج ػمات اطتماهػػة عو س ػما ميل ػ عف اعػػم بػػد ةشػػرع ق ػمانوو آخػػر س ػ ػػعم عو ن ػمائغ وذلػػك بن ػػحل
بنػما و سو ػوعل ،سػ اصتمانػا اإلنسػماو عو اظتػمادي عو النفسػل عو اتقاعػمادي عو الانايعػل ،وةف ػيو
ق ػمانوف عل ػ آخػػر جو ػػوعية .واعتػػحلؼ س ػ ورا ذلػػك حتس ػ  ،عو ةعػػحل و عو اترة ػما بمالاشػػرع ال ػمانوو
اصتزائ ػػري إلشػ ػةماع ذوي اضتماجػ ػمات اطتماه ػػة صماجػ ػمابم اظتلح ػػة بوه ػػفهما ل ػ ػماً إنسػ ػمانيماً واترة ػ ػما ػػم إغ
سساوى اإلنسماف العمادي اظتطعت ا ليماةد.

 - 8عينة المقارنة بزمانها ومكانها:

إف عينػػة الحلراسػػة للع مارنػػة ػػل غتعوعػػة ال ػوان الاشػػرعية و الانايعيػػة الع ػمادرة ا سو ػػوع اإلعماقػػة
بع ػػورة عماس ػػة عي ل ػػذوي اضتماجػ ػمات اطتماه ػػة ،و ػػل ال ػ ػوان العػ ػمادرة ا الوت ػ ػمات اظتاح ػػحلة ا سرلي ػػة
وال ػوان العػمادرة ا اصتعهور ػػة اصتزائر ػػة ،و ػػل لػػحلى اصتعهور ػػة اصتزائر ػػة ،ال ػوان الاشػػرعية العػمادرة ا
الربػػع ا خػػري ة رةػما سػ ال ػػرف العشػػر عي سػ سػػنة ٓ ٜٔٛإغ سػػنة ٖٕٓٓ عي العػمادرة خػػالؿ ٖٕ
سػػنة بماعاة ػمار بػػحلا مات هػػحلور ما ا سو ػػوع اإلعماقػػة إغ ا ع ػواـ ا خػػرية وعػػحلد ما  ٔٛةشػػرعماً ،وكػػذلك
ال ػوان الاشػػرعية ا عسرل ػما لػػوف اتعاة ػمار يه ػما بػػحلا مات هػػحلور ما ا اظتو ػػوع نفسػػد ،و ػػل الع ػمادرة
خػػالؿ الربػػع الهبمالػػث س ػ ال ػػرف العشػػر ة رة ػما عي س ػ سػػنة  ٜٔ٘ٛإغ سػػنة  ٜٔٚٛعي خػػالؿ ٕٓ
سػػنة س ػ الاشػػرع ا اظتو ػػوع وعػػحلد ما ٗٔ ةشػػرعماً .إف ػػذا الاححل ػػحل سػماعحلنما ا سػػهولة اظت مارنػػة ب ػ
الاشرع بماعاةمار بحلا مابعما.

 - 9مجال المقارنات بين التشريعين

نشػػري ا الةحلا ػػة إغ عف غت ػماؿ اظت مارن ػمات واسػػع ،ػػذف ؿتػػحلد س ػػعوف اظت مارن ػمات ذنن ػما س ػػنايد ا
سو ػػوعمات وس ػما افػػرع عنه ػما س ػ ةفعػػيالبما ،وعليػػد ذنن ػما س ػ الةحلا ػػة نشػػري إغ بعػػا اظتاللا ػمات الػػو
سػػنعاعحل عليه ػما ع ن ػما اإلج ػرا سنه ػما :عنن ػما سػػن مارف ب ػ سو ػػوعمات ال ػوان ،الػػو ةشػػري إغ س ػما ا ػػعند
ال ػمانوف ػػو دوف الاطػػرؽ إغ س ػوادا وةفعػػيالةد إت عنػػحل ال ػػرورة  ،إذ إف الاطػػرؽ إغ اظت ػواد ا ػماج إغ
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ةػػيليم كا ػماب ػػخم ا ذلػػك سػػع ة ػوا ر الوقػػا اظتسػػافيا .وسنه ػما كػػذلك عف س مارنماةن ػما سػػاعاعحل عل ػ
ة ػ ػمار ه ػ ػػحلور ال ػ ػوان والاش ػ ػػرعمات وا سػ ػػة ية ا ذل ػ ػػك بماعاة ػ ػمار اظتس ػ ػما ة الزسني ػ ػػة ال ػ ػػو ةفع ػ ػػو ب ػ ػ
اتس ػػا الؿ للةل ػػحل وه ػػحلور ال ػ ػمانوف وسنماقش ػػة عماس ػػو الفع ػػو ل ػػذلك .وسنه ػما ك ػػذلك اإلشػ ػمارة إغ نوعي ػػة
السيماسػػة واضتلػػم ا الةلػػحل وبعػػا اتعاة ػمارات الامار يػػة و النفسػػية ا ذلػػك ،وسنه ػما عخ ػرياً ،ذنن ػما ا
ع نػما اظت مارنػة سػناللظ الفراغػمات عو الفروقػمات ا الاشػرع بػ الةلػحل  ،رجػما لػحل نما سػ الاشػرع سػما لػػي
لحل هم ،وبمالعل  ،رجما لحل هم س الاشرع ا اظتو وع سما لي لحل نما.
وعل الععوـ ذننما سنححلد بعا غتماتت اظت مارنمات العماسة و ل كعما لل:
ٔ  -ةعرم اإلعماقة س مارنمات و روقمات.
ٕ  -ةمار هحلور ال وان بماعاةمارابما اإلنسمانية و الامار ية.
ٖ – سػرةلزات ال وان وحتحل حل سو وعمابما وغتماتبما وةنايعمابما  ...و ل ةرةلز عل
سما لل:
 - 1 – 3سعمادر اظتوارد اظتمالية لانفيذ ذلك ال مانوف ،للوسية ،عو رتعو ة عو خري ة.
 - 2 – 3اظتوارد الةشرة وختععمابما عو اظتعماسالت و العالقمات اظتهنية و الانايعية.
 - 3 – 3الاعليم عو الرتبية اطتماهة و اظتعلم اظتاخعغ ،و الالو اظتهل.
 - 4 – 3اإلدسماج و إعمادة اإلدسماج.
 - 1 – 9المجال األول لممقارنة :تعريف اإلعاقة

ت ةةحلو عمهية اظتو وعية العلعيػة للةحػث ا عي سشػللة إت سػ خػالؿ ةعر ػم سعػطلحهما ا سػماس
وحتحل حلا بما لفماظ العلعية الحلقي ة ،وسنهما ةعرم سعطلت اإلعماقة ا الةلحل :
 - 1 – 1 – 9تعريف اإلعاية في القانون الجزائري
ةػ ػػنغ اظت ػ ػمادة ٕ س ػ ػ ق ػ ػمانوف رقػ ػػم ٕٓ ٜٓ-اظتػ ػػؤرخ ا  ٓٛس ػ ػماي  ع ػ ػمار ٕٕٓٓ اظتاعلػ ػػن صعما ػ ػػة
ا شخماص اظتعوق وةرقياهم ا سفهوـ ال ػمانوف اصتزائػري ،كػو شػخغ سهعػما كػماف سػند عو جنسػد عػماو
سػ إعماقػػة عو عكهبػػر ورا يػػة عو خل يػػة عو سلاسػػةة حتػػحل س ػ قحلرةػػد عل ػ ؽتمارسػػة نش ػماط عو عػػحلة نش ػماطمات
عوليػػة ا ليماةػػد اليوسيػػة الشخعػػية واتجاعماعيػػة ناي ػػة إله ػمابة ورمائفػػد الذ نيػػة عو اضتركيػػة عو الع ػػو ة
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اضتسية
عسػما الاعر ػػم ا سرلػػل للشػػخغ اظتعػػوؽ ،عو اإلعماقػػة كعػما ػحلد ما بعػػا اتسػػرلي ب ػوعتم :شػػري
سعطلت اإلعماقة إغ الف ػحلاف الللػل عو اصتزئػل للوريفػة السػلوكية ،الع ليػة عو اصتسػعية عو اضتسػية وجعػ
آخػػر كػػو الن ػماس اظتعػػوق عػػحلوف غػػري ع ػماد  ،و العل ػ غػػري هػػحيت ،ماإلعماقػػة عو اتس ػاهبنما ساعلػػن
بػمالفرد نفسػد ،بينعػما ةشػري اإلعماقػة إغ ال يػود الةيتيػة ةفػرض علػ الفػرد بسػةا ع ػزا عو عػحلـ قحلرةػد( .
.)Fiscus & Mandell ,1981
وقػػحل هػػنم ػػذا العػما اإلعماقػػة إغ عهػنماؼ عحل ػػحلة اسػػانةطهما سػ الاعر ػػم السػمابن ؽتػما ػػين اظت ػماـ
بالخيعهما و ل ليسا ػتو الافعيو نما كذلك.
إف الاعػػرف اف ػماف ا سعاػػم ه ػفمات اظتعػػوؽ ،و الف ػماف ا بع ػهما لاشػػعو عنواعه ػما عل ػ لسػػا
ما ة الةلحل  ،ل حل ركز الاعر ػم اصتزائػري علػ السػ واصتػن والنشػماط اتجاعػماعل .وسػما ػو ورا ػل وسػما
ػػو سلاس ػػا ف اصتزائ ػػر ،ت ةف ػػرؽ بماطتع ػػوص بػ ػ اصت ػػن و الل ػػوف و الطة ػػة اتجاعماعي ػػة وة ػػؤس
بمال ما وال حلر ا اطتل ة والورا ة بينعما ركػز الاعر ػم ا سرلػل علػ سعػطلت الفػرد غػري العػمادي وال يػود
الةيتية واتسػاهبنما و ػحلاف الوريفيػة السػلوكية .ف اظتعػطلت غػري العػمادي ػو سعػطلت عػماـ ػحلخلوف يػد
س ػ ش ػماتوف ،و ةعػػحلوف عنػػد س ػ ش ػماتوف ،ك ػمالزنوج والف ػرا  ،وس ػ ػػو لػػي بػػيسرلل عو ػػؤس بوػػري
د ػماناهم ،و ػػحلخلوف ا غػػري الع ػمادي العة ػػري والنمابوػػة والسػػيلوبما  ،واظتنحػػرؼ خل ي ػما و اظتػػرا نفس ػيما
والفماقحل للوريفية السلوكية ععوسماً.
و افن الاعرفماف ا سفهػوـ اإلعماقػة الع ليػة عو الذ نيػة ،واإلعماقػة اضتسػية (ا هػم وا بلػم واللفيػم)
واإلعماقة اصتسعية .ا اظتفهوـ اصتزائري عغ لإلعماقة اظتركةة هنفماً خماهماً.
وعل ػ ػ وجػ ػػد اإلرت ػ ػماؿ ػ ػػذف الاعر ػػم اصتزائػ ػػري ك ػ ػماف عكهبػ ػػر دق ػػة ،وع ػ ػػو ا اإلنس ػ ػمانية والنش ػ ػماطمات
اتجاعماعية بعحل اإلدسماج وإعمادة اإلدسماج س الاعرم ا سرلل الذي مياماز بععوسية علفماظ سعطلحد.
 - 2 – 9المجاااال الثااااني لممقارناااة :تاااارين صااادور قاااوانين اإلعاقاااة فاااي البمااادين
باعتباراتهما اإلنسانياة والتاريخية

ن ػمارف ا ػػذا ات ػماؿ الف ػمارؽ الػػزسل بمالسػػنوات ب ػ ة ػمار اسػػا الؿ الةلػػحل و ة ػمار عوؿ هػػحلور
قمان ػوف ػراعل ل ػوؽ اظتعػػوق  .ػػذذا كمانػػا عسرلػػة قػػحل اسػػا لا رشتيػماً عػ إنللػػرتة باػمار ٖٓ سػػةاع
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ةعػػرح يهػما بنهما ػػة لػػرب اتسػػا الؿ ا سرليػػة (سوسػػوعة ٕ٘ٓٓ

 ع لػػوؿ ٖ ٔٛٛب ػ و ي ػػة بػمار
.)Encarta
وهػػحلر يه ػما عوؿ ق ػمانوف ةشػػرعل للععػػوق سػػنة ٖ ٜٔٙا ػػع إنش ػما سعػػحة لإلعماقػ ػػة وإنش ػما
سركػػز للع اعػػع ،ال ػمانوف الع ػماـ ( ٔٙٙ-ٛٛسػػايوارت ،ٜٔٚٛ،ص )ٔٛ .ػػذف اظتػػحلة الزسنيػػة و الفػػرؽ
السػػنوي ب ػ الا ػمار ا عسرل ػما ػػو ٓ ٔٛسػػنة هػػل ػػرتة طو لػػة جػػحلاً ا عػػحلـ ات اع ػماـ والناػػر ا
ق ية إنسمانية ا بلحل اعاع بماضترة و حلعل ل وؽ اإلنسماف وسراعمابما إغ ذلك الامار .
وسػ ػ اظتالل ػػظ عف ال ػ ػوان ا سرلي ػػة ب ػػحلعت سػ ػ س ػػنة ٜٗٔٙة ػػع للعع ػػوق ل ػػن اظتسػ ػماواة ا
اضت ػػوؽ اظتحلنيػػة وإغ عػػحلـ الاعييػػز بػ ا ػراد علػ عسػماس اللػػوف عو الػػحل عو الػػوط ا هػػلل عو اصتػػن
إت عف ذا لي سطة ما ا عرض الواقع .
وشػػهحل الع ػماـ  ٕٓٓٙإع ػمادة سراجعػػة ال ػوان بشػػيف ل ػػوقهم اظتحلنيػػة س ػ خػػالؿ إهػػحلار اشلعػػة
للعما ؤكحل س جحل حل عحلـ الاعييػز علػ عسػماس الع ػز و ػحلعو إغ اظتسػماواة بػ رتيػع ذوي اضت ػوؽ ا
ل وقهم اظتحلنية جما يهما لن اضتعما ة والرعما ة العحية (.)James .F.2006, p12
بينع ػما ه ػػحلر ا اصتعهور ػػة اصتزائر ػػة عوؿ ق ػمانوف ةش ػػرعل للعع ػػوق – لس ػػا ة ػوا ر الو ػمائن عسماسن ػما
بوػػا الناػػر ع ػ ق ػوان سعطػػور لػػرب الاحر ػػر اصتزائر ػػة – ا ة ػمار  ٓٛس ػماي  ع ػمار سػػنة ٜٓٔٛ
ا ػػع إل ػػحلاث اظتراك ػػز الطةي ػػة الرتبو ػػة و اظتراك ػػز اظتاخعع ػػة لاعل ػػيم ا طف ػماؿ اظتع ػػوق ع لي ػماً ولركيػ ػماً
وععػػةيماً وبعػػرماً وشتعي ػماً وخماهػػة اظت ػمادة ٕٓ سنػػد .سػػع العلػػم عف اصتزائػػر قػػحل اسػػا لا ا ٘ٓ جو ليػػة 
دتػػوزٕ .ٜٔٙػمالفرؽ ب ػ الا ػمار ا اصتزائػػر ػػو  ٔٛسػػنة ػػو عي الفػػرؽ ب ػ الا ػمار ا سرلػػل و
اصتزائػػري سػػحلة السػػلوت ع ػ ػػذا الفتػػة ٕ ٔٙسػػنة ختلف ػما ع ػ اصتزائػػر .وةػػنغ اظت ػمادة ٕٔ سنػػد ا ػرة
اخاع ػماص ا ش ػخماص :عف الطةي ػػا ع ػػحلر عواس ػػر العنما ػػة و الع ػػالج و راقةه ػما و نش ػػو الفرق ػػة الطةي ػػة و
الا ني ػػة و ا ػ ػمابع ل ػ ػماتت ا وتد الةحلني ػػة و النفسػ ػػية (اصتر ػ ػػحلة الرشتي ػػة ٓٛ،س ػ ػماي  ع ػ ػمارٓ،ٜٔٛص.
ٖ.)ٖٚ
إف ػػذا العع ػػو اإلنس ػماو الع ػػحل النفس ػػل واتجاع ػماعل عا ػ ساط ػػوراً ةط ػػوراً س ػػرعماً وواعي ػماً بعع ػػن
و ػػعية اظتعػػوق ا اصتزائػػر س مارنػػة بعػػحلور ال ػوان ا سرليػػة ا اظتو ػػوع علعػماً بػػيف ال ػوان ا سرليػػة
ا وغ هػحلر عوؿ قػمانوف يهػما سػػنة  ٜٔ٘ٛحتػا رقػػم ،ٜٕٙ-ٛ٘ :لػة ساعل ػما بذنشػما سركػػز لإلعماقػػة،
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و إ ما اعلن باو ري اظتوارد اظتمالية لاحلر اشرت ػ للػل وسػوا باػحلر سحلرسػل ا طفػماؿ اظتعػوق ع ليػماً.
(اسايوارت  ، ٜٔٚٛ،ص .)ٔٛ.
كع ػما عف الاشػػرع اصتزائػػري لػػذوي اضتماج ػمات اطتماهػػة عػػحلر س ػ غتل ػ وطػػل شػػعم ميهبػػو الشػػعا
اصتزائري و ع ع سساوى اضتحلث و الواقػع اظتػؤ و الاػمار اتسػاععماري اظتر ػر ،بينعػما ال ػوان ا سرليػة
للعع ػػوق غمالةػ ػما ت ةش ػ ّػرع إت عػ ػ طر ػػن ػػردي بماظت ما ػ ػماة و الشػ ػلما مات و اشماكعػ ػمات ػػحل ةع ػػر مات
خماطت ػػة جتػ ػماا اظتع ػػوق  ،وكعهبػ ػماؿ ودلي ػػو علػ ػ ذل ػػك عف اشلع ػػة ا س ػػنة ٗ٘ ٜٔق ػػحل نع ػػا ا ق ػػية
بػراوف ظترا عػة ػحل غتلػ ةوبيلػما  Topekaبلنسػماس سػيو ،إذ ع ةاػا بعػحل ما لػن كػو ا طفػماؿ
بفػػرص ساس ػماو ة ا الاعل ػػيم ،و عف ق ػػية ب ػراوف ػػذا ك ػماف عت ػما دور كة ػػري ا إهػػحلار ال ػمانوف اطت ػماص
بػماظتعوق  .وقػحل وهػم كػػو سػ و ػ ةػػروب و عبريسػوف (ٗ :)ٜٔٚعنػد بػمالهبورة اعتمادئػة قػحل اللفػماح
ػما ا ناػماـ الاعلػػيم ا سرلػػل خػػالؿ السػػنوات ال ليلػػة اظتما ػػية سػ عجػػو زتما ػػة لػػن كػػو ا سػػرلي ا
الاعلػػيم تسػػيعما اظتعوقػػوف ،الػػذ ةاطلػػا سشػػلالبم الع ليػػة و اصتسػػعية واتنفعمالي ػة والاعليعيػػة خػػحلسمات
الرتبي ػػة اطتماه ػػة .و عف ػػذا الهب ػػورة ال ػػو ب ػػحلؼ إغ ة ػػو ري ل ػػن الاعل ػػيم للعع ػػوق كع ػما ػػل اضت ػماؿ لو ػػري
اظتعػػوق  ،بػػحلعت بماتناشػمار ا طػػوؿ الػػةالد ،و عس ػماس ػػذا الاحػػحلي ن ػماةن س ػ اضتعما ػػة اظتاس ػماو ة صتعيػػع
النماس (اسايوارت ، ٜٔٚٛ ،ص.)ٕٔ.
س خالؿ ػذا اظت مارنػة ا وليػة نسػانةو عف اظتشػرع اصتزائػري كػماف عسػرع ةنفيػذاً و عععػن شػعوراً جعمانػماة
ذوي اضتماجػمات اطتماهػػة سػ غػػري شػلما مات وت س ما ػماة ،وسػ ليػػث سسػماب ة الػػزس إذ إف الفػػرتة الزسنيػػة
الػػو ةفع ػػو ب ػ اإلس ػػا الؿ وه ػػحلور ال ػمانوف س ػػنة ٓ ٜٔٛكمان ػػا قع ػػرية ج ػػحلاً لل ػػزس الطو ػػو ال ػػذي
فعػػو ب ػ اسػػا الؿ عسرل ػما ع ػ إنلل ػرتا و ػػو ٓ ٔٛسػػنة .وس ػ نماليػػة عخػػرى ػػذف ال ػمانوف الاشػػرعل
لػػذوي اضتماجػمات اطتماهػػة اعتػمادؼ لرعػما اهم  ،والالفػػو ػػم س ػ طػػرؼ الحلولػػة اصتزائر ػػة قػػحل هػػحلر سػػرعما
نوع ػما س ػما بعػػحل اإلسػػا الؿ وذلػػك ب ػماضت الػػحل ل و ال ػواقعل واتجاع ػماعل الر يػػع ،ف الشػػعا اصتزائػػري
مياماز بذلك س قحل الزسماف ،و ذلك بمال هر اتساععماري الطو و.
 - 3 – 9المجااال الثالااث لممقارنااة :موضااوعات التشااريعين – الجزائااري واألمريكااي
– ومرتكزاتها

ؿت ػماوؿ ا ػػذا اظت مارنػػة عف نة ػ س ػ خػػالؿ ػتاو ػمات العينا ػ اشػػحلدة آنف ػما عل ػ عي شػػل ةرةلػػز
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ةلػػك الاشػػرعمات عكهبػػر س ػ غري ػما ؟ وس ػما الػػحلواعل و اتعاة ػمارات لاشػػرع ذلػػك عل ػ لسػػا سفهوسن ػما،
وسما لحلدنماا آنفما؟
ةػػحلو للو لػػة ا وغ عف اتعاةػمارات ةاػزالم وعف الػػحلواعل اظتنط يػػة ةاػػحلاع ا الاشػػرع اصتزائػػري ،سػوا
عكمانػػا اتعاة ػمارات د نيػػة ،عـ إنس ػمانية عـ ةمار يػػة  ...وغػػري ذلػػك ،إلهػػحلار ق ػوان لرعما ػػة اظتعػػوق  .إف
اصتزائر قػحل ةلػوف ا ناػر بعػا النػماس ساػيخرة نوعػماً سػما عػ بعػا الةلػحلاف ا خػرى اظتا حلسػة ،ا إهػحلار
ةشػػرعمات لػػذوي اضتماجػمات اطتماهػػة وللػ بنعوهػهما وػتاو مابػما ،ؾتػػحل ما سا حلسػػة علػ غري ػما بنػما علػ
اظت مارنمات ب ةشرعمات العينا وبيماف ذلك كعما لل:
 - 1 – 3 – 9مصادر الموارد المالية :حكومية أو جمعوية لرعاية المعوقين

نالل ػػظ ا غتع ػػوع ال ػ ػوان العػ ػمادرة ا ػػذا الش ػػيف ا الاش ػػرع اصتزائ ػػري ٓ٘ ،ستسػ ػة قوانيػ ػ عو
سراسػػيم س ػ ب ػ  ٔٛقمانون ػما ا العينػػة ،ةػػنغ عل ػ سع ػمادر النف ػمات للعؤسس ػمات و اظتناع ػمات لػػذوي
اضتماج ػمات اطتماه ػػة ،عي عكهب ػػر س ػ ربعهػ ػما ب لي ػػو و ػػل نس ػػةة  ،ٝ ٕٚ.ٚٚة ػػنغ علػ ػ عف سعػ ػمادر
النف مات لذوي اضتماجمات اطتماهة ل س اضتلوسة و ذا وا ت س خالؿ:
 -1-1-3-9الحرسوم التنفيذي ريم  56-93الحؤرخ في  77جويلية  تحوز1993
ا ػػع إنش ػما سرك ػػز للاعل ػػيم اظتاخعػػغ وسرك ػػز طةي ػ ةرب ػػو للطفولػػة اظتعوق ػػة (اصتر ػػحلة الرشتي ػػة
عحلد.)ٗ٘ .
 -2-1-3-9الحرسـ ـ ــوم التنفيـ ـ ــذي ريـ ـ ــم  39 – 2777الحـ ـ ــؤرخ فـ ـ ــي  77فيفـ ـ ــري 
باط2777
ػ ػػحلد ال ػ ػمانوف ا سماسػ ػػل للعؤسس ػ ػمات اطتػ ػػحلسمات اطتري ػ ػة اطتماهػ ػػة ،وكيفي ػ ػمات إلػ ػػحلا هما وةنايعه ػ ػما
وسري ما( ،اصترحلة الرشتية،عحلد)ٓ٘.
 -3-1-3-9الحرسـ ـ ــوم التنفيـ ـ ــذي  351-71الحـ ـ ــؤرخ فـ ـ ــي  17نـ ـ ــوفحبر  تش ـ ـ ـرين
ال اني2771
ا ػػع ةطةيػػن علل ػماـ اظت ػمادة  ٔٓٔ :س ػ ال ػمانوف رقػػم ٔٔ-ٜٜ :اظتػػؤرخ ا ٘ٔ رس ػماف ٕٓٗٔ
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اظتوا ػػن ؿ ٖٕ د س ػػع  ك ػمانوف ا وؿ  ٜٜٜٔواظتا ػػع ق ػمانوف اظتمالي ػػة ٕٓٓٓ واظتاعل ػػة بليفي ػمات
سراقةػػة اسػػاععماؿ إعمانػمات الحلولػػة عو اصتعماعػمات اشليػػة لل ععيػمات واظتناعػمات ( ،اصتر ػػحلة الرشتيػػة ،عػػحلد.
.)ٙٚ
 -4-1-3-9الق ـ ـ ـ ـرار الـ ـ ـ ــوزاري الحشـ ـ ـ ــترك و الحـ ـ ـ ــؤرخ فـ ـ ـ ــي  22نـ ـ ـ ــوفحبر  تش ـ ـ ـ ـرين
ال اني1994
ػػحلد كيفيػمات اإلعفػما سػ الرسػػوـ اصتعركيػػة والرسػػم علػ ال يعػػة اظت ػما ة .وكػػذلك قمائعػػة اصتععيػمات
عو اظتؤسسػ ػ ػ ػمات اطتري ػ ػ ػػة ذات الط ػ ػ ػ ػمابع اإلنسػ ػ ػ ػماو ال ػ ػ ػػو ميل ػ ػ ػ ػ عف ةناف ػ ػ ػػع ػ ػ ػػذا اإلعف ػ ػ ػ ػما ( .اصتر ػ ػ ػػحلة
الرشتية،عحلد.)ٜٓ.
 -5-1-3-9القرار الوزاري الحشترك و الحؤرخ في  23جوان  حزيران1996
ػ ػػحلد الليفيػ ػ ػمات الاطةي ي ػ ػػة إل عػ ػ ػماؿ الا عػ ػ ػمات ال مادس ػ ػػة سػ ػ ػ اطتػ ػ ػمارج ون لهػ ػ ػما( .اصتر ػ ػػحلة الرشتي ػ ػػة،
عحلد )ٛٔ.ا اظتمادة ٗ سند.
عف اإلنفػماؽ علػ ذلػػك لل زائػػر لػػي جشػػللة ةػػذكر عل ػ الػػرغم س ػ ػػعفهما ا ذلػػك ،كع ػما ةػػنغ
عل ػ ذلػػك و ي ػػة الػػحل واف الػػوطل لإللع ػمائيمات نا ػمائن ٕٕٓٓ ،اظتيزانيػػة اتجاعماعيػػة للحلولػػة -اضتعما ػػة
اتجاعماعي ػػة اظتخعع ػػة لػ ػ هػ ػما اظتع ػػوق و الطفول ػػة اظتس ػػعفة ا س ػػنة  ٜٜٔٛخع ػػغ عتػ ػما ٔ٘ٔ.
سليػمار د نػمار جزائػػري .و ا سػػنة  ٜٜٜٔخعػػغ عت ػما  ٔ.ٙٛسلي ػمار د ن ػمار جزائػػري .و ا سػػنة ٕٓٓٓ
خعغ عتما ٖ الث سليمارات د نمار جزائري (اصتزائر بما رقماـ ،رقم ٖٖ ،ص.)ٔ٘.
بينعػ ػما سػ ػما ناللا ػػد سػ ػ غتع ػػوع ال ػ ػوان العػ ػمادرة ا ػػذا الش ػػيف بمالاش ػػرع ا سرل ػػل ؾت ػػحل عف ٚ
(سةعة) قوان س ب ٗٔ قمانونما حلد كيفية ةو ري اظتوارد اظتمالية عتؤت اظتعوق  ،ودتهبو ذا
ال ػوان ٓ٘  ٝسػ غتعوعهػما ،عي نعػػفهما ةفػػا ع ػ اظت ػوارد اظتماليػػة سػ اضتلوسػػة عو س ػ الوت ػمات ،عو
سػ ػ اصتععيػ ػمات اطتري ػػة ،انا ػػر ػتا ػػوى س ػ ػعوهنما ا اظترج ػػع (اس ػػايوارت ،ٜٔٚٛ،ص )ٜٔ، ٔٛ .و
ػػل كهبػػرية ،وؾتػػحل يهػما عف ال ػمانوف ا وؿ الػػذي لػػر يػػد اظتسػػؤولوف الػػذي هػػحلر ا سػػنة  ٜٔ٘ٛاعلػػن
صعما ػػة الاعلػػيم ال ػػوسل ،إذ هػػام باػػو ري اظتػوارد لاػػحلر اشرت ػ للػػل وسػوا باػػحلرا سحلرسػػل ا طف ػماؿ
اظتعوق ع ليما ،بينعػما ؾتػحل ا اصتزائػر ال ػمانوف ا وؿ الػذي هػحلر ا سػنة ٓ ٜٔٛاعلػن بذلػحلاث اظتراكػز
الطةية الرتبو ة ،و اظتراكػز اظتاخععػة لاعلػيم ا طفػماؿ اظتعػوق وةنايعهػما وسػري ما .وإف الاػو ري قػحل جتماوز ػما
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إغ الةنػما و الاعلػػيم .ػػذف دؿ ػػذا اتخػػاالؼ ا اظتو ػػوع  -اظتػوارد اظتماليػػة– ا بػػحلا مات اإلهػػحلار ،وسػما
بينهعما ٕٕ سنة ،ا ال مانون  ،ذ ما حلؿ علػ عف اضتلػم ػاحلم ا الاسػيري اظتػمايل و الةنػما ولػي ذلػك
سرتوكػما للوت ػمات الفيحلراليػػة ،كعػما عف اإلنفػماؽ اظتػمايل لػػي لػػد اعاةػمار كةػػري سهبلعػما كػماف اتعاةػمار ا اإلسػراع
للالفو اإلنسماو بماظتعوؽ ،وبػماظتراكز اظتاخععػة ف الالفػو بػد وزتما اػد وةرقياػد ،و إدسماجػد اتجاعػماعل
ػػو ع ػػم س ػ اظت ػماؿ .و ؽت ػما س ػماعحل عل ػ ػػذا اإلس ػراع ،ػػو عف ةػػحلاوؿ اضتلوس ػمات ا اصتزائػػر قػػحل ةةن ػا
الععػػو اإلنسػماو بمالحلرجػػة ا وغ ،انطالقػما سػ اظتشماعػػر الحل نيػػة والامار يػػة اظتشػػرتكة ،عسػما سػػري ػػذا الععػػو
وحتسػػيند وةعحل لػػد وةطػػو را لػػوف ب ػمالاطةين ا اظتيػػحلاف وبمالاوذ ػػة الراجعػػة عس ػماـ ق ػوان عسرل ػما – ا ػػذا
اتماؿ – ذهنػما قػحل ةةنػا سةػحلع الاخعػغ وةػحلرا سحلرسػل اظتعوقي ػ والرتكيػز علػ اللفػما ة العلعيػة ،قةػو
إنش ػما اظتراكػػز ،و ػػو س ػما نػػغ عليػػد ال ػمانوف ا وؿ ا ػػذا الشػػيف ،كع ػما ػػنغ عليػػد ال ػمانوف الع ػماـ لسػػنة
 ٜٔ٘ٛحتػػا رقػػم ،ٜٕٙ-٘ٛ :وكػػذلك ال ػمانوف الع ػماـ لسػػنة ٔ ٜٔٙحت ػػا رقػػم ٕٚٙ-ٛٚ :اللػػذ
ا اعػما بمالرتبيػػة اطتماهػػة  SPECIAL EDUCATIONباػػو ري اظت ػوارد اظتماليػػة لاػػحلر اشرت ػ للػػل وس ػوا
باػػحلرا سحلرسػػل ا طف ػماؿ اظتعػػوق ع ليػما .وسحلرسػػل ا طف ػماؿ العػػم ،و اهػػر ق ػمانوف إلنش ػما سعػػحة
لإلعماقة الع لية إت ا سنة ٖ ،ٜٔٙعي بعػحل عربػع سػنوات سػ هػحلور ال ػمانوف ا وؿ للالػو ا غتػماؿ
الاػػحلر والرتبيػػة اطتماهػػة ،عو جع ػ آخػػر عػػحل راغ ػماً طػػو الً لامار ه ػما الطو ػػو ،عي هػػحلر بعػػحل اسػػا الؿ
اصتزائر بعماـ ،وقةو هحلور قمانوف إنشما اظتراكز للععوق ع ليما يهما بػِ  ٔٚسنة.
وا الناي ػػة نسػػانةو عف قيعػػة النماليػػة اظتماد ة،س مارنػػة ب يعػػة اإلنس ػماف ذي اضتماج ػمات اطتماه ػػة ت ةعػػحل
قيع ػػة ساححل ػػة إلرادة دعع ػػد و اعاة ػمارا إنس ػمانما سنا ػما بع ػػحل ةي يل ػػد سهني ػماً ،بينع ػما جت ػػحل عسرل ػما اظتماد ػػة،
والفرد ػػة اظتاحػػررة ػمالاهما ل يعػػة اظتعػػوق  ،عو ا طف ػماؿ غػػري الع ػماد إت ا ال ػمانوف الع ػماـ لسػػنة ٜٓٔٚ
الع ػمادر حتػػا رقػػم ٕٖٓ-ٜٔ :وا ال ػمانوف لسػػنة ٖ ٜٔٚحتػػا رقػػم ٕٔٔ-ٜٖ :و الػػذي طةػػن
إت ا سػػنة  .ٜٔٚٚوقػػحل هػػرح يػػد بػػيف ا ػراد اظتعػػوق ،ت ميل ػ إبع ػماد م س ػ عي برن ػماسن عو نش ػماط
دتولد اضتلوسػة الفيحلراليػة تػرد اإلعماقػة ػو ،عي ةةػل ذلػك قةػو هػحلور عوؿ قػمانوف جزائػري هػمادر ا
ةمار  ٓٛسماي  ع مارٓ ٜٔٛإذّ ّػر جػما ػو سػمائر عليػد ة ليػحل ماً إنسػمانيماً ب ػرار لػن اظتعػوق ا الاعلػيم
اتػماو كما طفػماؿ العػماد  ،وإلػػحلاث سراكػػز ساخععػػة عتػػم ،عي وقػػع ذلػػك بعػػحل (ٖٓ) ػػالث سػػنوات
ػػو س ػ ةةػػل عسرل ػما لعػػحلـ إبع ػماد عي سعػػوؽ س ػ عي برن ػماسن عو نش ػماط دتولػػد اضتلوسػػة الفيحلراليػػة تػػرد
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اإلعماقة و،و ذا عحل ةطوراً سرعماً ا اإلنسػمانية بػماصتزائر ظتػ ختّلػم عػ اإلنسػمانية الػو ػحلعيِهما،و اخيو
عند ساطور يهما.
ػ ػالً ع ػ ػ ذلػ ػػك ػ ػػذف اصتزائػ ػػر قػ ػػحل ا اعػ ػػا عّمي ػ ػما ا اع ػ ػماـ بماصتععي ػ ػمات و اظتناع ػ ػمات ذات الط ػ ػمابع
اتجاعػماعل واطتػػحلسمات اطتري ػػة اطتماهػػة ،وزتما ػػة ا شػخماص اظتعوق ،كعػما ػػو وارد ا اظترسػػوـ الانفيػػذي
رقػػم ٔ٘ٙ-ٜٖ :الع ػمادر ا  ٓٚجولييػػة  دتػػوزٖ ٜٜٔو الػػذي اعلػػن جػػنت اصتععي ػمات واظتناع ػمات
ذات الطمابع اتجاعماعل لػن اإلنافػماع بماظتعاللػمات الامابعػة لظسػالؾ الوطنيػة ،إ ػما ة إغ ال ػمانوف العػمادر
حت ػػا رق ػػم ٓ ٖٔ-ٜاظت ػػؤرخ ا ٗٓ د س ػػع  كػ ػمانوف ا وؿٓ ٜٜٔاظتاعل ػػن بماصتععيػ ػمات .واظترس ػػوـ
الانفي ػ ػػذي رق ػ ػػم ٖٜ -ٕٓٓٓ :اظت ػ ػػؤرخ ا  ٓٚيف ػ ػػري  شػ ػ ػةماطٕٓٓٓ ال ػ ػػذي ؤل ػ ػػحلد ي ػ ػػد ال ػ ػ ػمانوف
ا سماس ػػل لاسػ ػػيري اظتؤسس ػ ػمات و اطت ػػحلسمات اطتري ػ ػػة اطتماهػ ػػة ،وكيفي ػ ػمات إلػ ػػحلا هما وةنايعه ػ ػما وسري ػ ػما.
وال ػ ػمانوف رقػ ػػم ٕٓ ٜٓ-اظتػ ػػؤرخ ا  ٓٛس ػ ػماي  ع ػ ػمار ٕٕٓٓ اظتاعل ػ ػػن صعما ػ ػػة ا ش ػ ػخماص اظتع ػ ػػوق
وة ػ ػرقياهم ،واظترسػ ػػوـ الانفيػ ػػذي رقػ ػػم ٖٓ ٗ٘-اظتػ ػػؤرخ ا  ٜٔج ػ ػمانفل  ك ػ ػمانوف الهب ػ ػماوٖٕٓٓ ػ ػػحلد
كيفي ػمات ةطةيػػن علل ػماـ اظت ػمادة  ٓٚس ػ ال ػمانوف الس ػمابن اظتػػؤرخ ا  ٓٛس ػماي  ع ػمار ٕٕٓٓ وغري ػما
سػ ػ ال ػ ػوان اإلنسػ ػمانية اظتهع ػػة ا اصتزائ ػػر سػ ػ لي ػػث اإلنفػ ػماؽ واإلنشػ ػما والاس ػػيري والانا ػػيم ا غتػ ػماؿ
اإلعماقة ،والاطو ر يهما.
 - 2 – 3 – 9التشريعات المتعمقة بالموارد البشرية لرعاية المعوقين

ع ػػام اظتش ػػرع اصتزائ ػػري بماصتمان ػػا الةش ػػري للاخع ػػغ ا الاعماس ػػو اإلنسػ ػماو و العلعػ ػل والط ػػم س ػػع
ؤ
اظتع ػػوق وإف رتي ػػع الاش ػػرعمات اطتماه ػػة بػ ػماظتعوق ب ػػام بماصتمان ػػا الةش ػػري :اظتع ػػوؽ نفس ػػد ،والطةي ػػا،
وسس ػ ػماعحلة الطةيػ ػػا ،واظتسػ ػػري للعراكػ ػػز واطتػ ػػحلسمات اتجاعماعيػ ػػة ،واظتاخعع ػ ػ ا الرتبيػ ػػة اطتماهػ ػػة،
والاي يػػو واإلدس ػماج وإع ػمادة اإلدس ػماج وقػػحل عكػػحل عمهيػػة ػػذا اصتمانػػا الةشػػري علعي ػماً عةػػحل الػػرزت عيسػػوي
لينع ػ ػما ق ػ ػماؿ :ػػوـ بععلي ػػة الاي ي ػػو اظته ػػل ر ػػن ال ػػوف عسماس ػ ػماً س ػ ػ الطةي ػػا ،وعخع ػ ػمائل الع ػػالج
الطةيعل،وا خع ػمائل اتجاع ػماعل ،وا خع ػمائل النفسػػل وعخع ػمائل الاػػحلرا ،إذ سػػهم كػػو سػػنهم ا
دراسػػة اضتمالػػة ،وة ػػحل سػما سػػاطيع ة حلميػػد سػ سعونػػة عتػما ،ا لػػحلود ختععػػد و لا ػػوف سعػما بعػػفة دور ػػة
ظتنماقشة اضتمالة وةطورابما (عيسوي،ٜٜٔٚ،ص.)ٖٙ.
وبنما عل ذلك ػذف قػمانوو الةلػحل  ،قػحل ا اعػما ػذا اصتمانػا اظتهػم ا رعما ػة اظتعػوق وةػي يلهم .وقػحل
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هػ ػ ػػحلر ا ػ ػ ػػذا الشػ ػ ػػيف ا اصتزائػ ػ ػػر سرسػ ػ ػػوـ رقػ ػ ػػم ٕ٘ٚ-ٛٚ :اظتػ ػ ػػؤرخ ا ٔٓ د سػ ػ ػػع  ك ػ ػ ػمانوف
ا وؿ ٜٔٛٚا ػػع إنشػ ػما سرك ػػز وط ػػل لال ػػو اظت ػػورف اتخاعماه ػػي ا سؤسسػ ػمات اظتع ػػوق .
واظترسػػوـ الانفيػػذي رقػػم ٕٔٓ-ٜٖ :اظتػػؤرخ ا ٕٔ ع ر ػػو  نيسػمافٖ ٜٜٔا ػػع ال ػمانوف ا سماسػػل
اطت ػماص بعع ػماؿ اإلدارة اظتللفػػة بمالشػػؤوف اتجاعماعيػػة .واظترس ػوـ الانفي ػذي حت ػا رق ػم ٖٓ ٔٚ٘-اظتػػؤرخ
ا ٗٔ ع ر ػػو  نيسػ ػماف ٖٕٓٓ ال ػػذي اعل ػػن بذنش ػ ػما الل ن ػػة الطةي ػػة الوتئي ػػة اظتاخعع ػػة،و الل ن ػػة
الوطنية للطع .كلهما دتهبو ةشرعمات للعوارد الةشرة اظتاخععة لرعما ة ذوي اضتماجمات اطتماهة.
إف ػرات اظت ػمادة اطتماسسػػة ،س ػ اظترسػػوـ الس ػمابن رقػػم ،ٕ٘ٚ-ٛٚ:الػػو ةا ػػع إنش ػما سراكػػز وطنيػػة
لال ػ ػػو اظت ػ ػػورف اتخاعماه ػ ػػي ا سؤسس ػ ػمات اظتع ػ ػػوق  ،ةؤو ػ ػػت بذك ػ ػماز ؤسهع ػ ػػة اظترك ػ ػػز ا ةل ػ ػػو
اتخاعماهػػي  ،وةناػػيم دورات ةحلرةيػػة عتم،وإش ػراكهم ا إعػػحلاد ال ػ اسن والطرائػػن والوس ػمائو الاعليعيػػة
وعسػ ػماليا الا ػػو  ،كعػ ػما عف سعا ػػم سػ ػواد اظترس ػػوـ ساعل ػػة بماإلع ػػحلاد الةش ػػري لرعما ػػة اظتع ػػوق بلفما ػػة ا
اصتزائر.
وت ؾت ػػحل ا الاش ػػرع ا سرل ػػل عين ػة اظت مارن ػػة ا اعماس ػماًكهب ػريا بذع ػػحلاد اظت ػوارد الةش ػػرة إت ا ق ػمانون
اعل ػماف بذعػػحلاد سحلرسػػل ا طفػماؿ اظتعػػوق ع ليػما ،وعطف ػماؿ العػػم ،وةػػحلرةهم ومه ػما :ق ػمانوف سػػنة ٜٔ٘ٛ
وقمانوف سنة ٔ ٜٔٙاظتذكوراف آنفماً.
وعليػػد ػػذف الاشػػرع اصتزائػػري صلػػم طةيعػػة النا ػ ِماـ السيماسػػل الػػحلمي راطل الشػػعم يه ػما ػػحلعواؤ لل ي ػماـ
جبعيػع اظتهػماـ اظتاعل ػػة بذعػػحلاد اظتػػورف الاػمابع للعراكػز اظتنشػػية سػ قةلهػما ،واظتػػؤ ل ا سركػػز الاخعػػغ
للاسيري ،وسراكز اتخاعماص ا ةربية اظتعوق ورعما اهم.
عسػما الاشػػرع ا سرلػػل ،ذنػػد صلػػم ناماسػػد السيماسػػل الفيػػحلرايل هػػو سػػرتوؾ للناػماـ الرتبػػوي للوت ػمات،
هل الػو ة ػوـ جهػماـ ةلػو اظتلػون  ،لػو وت ػة عتػما ناماسهػما ا اإلعػحلاد والاػحلرا الةشػري والاوريػم
والانفي ػػذ ،ودتاػ ػماز الاش ػػرعمات ا سرلي ػػة ب ػػيف عوليػ ػما الاالسي ػػذ واآلبػ ػما عت ػػم دور عػ ػماؿ ا اختػ ػماذ ال ػ ػرارات
الرتبو ة الً ع الا ما ل وعللماسهما ،وسػ ق ػما ما اشلعػة ػحل إدارة الاعلػيم ق ػية س ماطعػة (نيو ػورؾ
الوسػ ػػط ) سػ ػػنة  ٜٜٔٚا وت ػ ػػة بلسػ ػػلفمانيما ػ ػػحل إدارة الاعلػ ػػيم إذ قػ ػػررت اشلعػ ػػة عف عل ػ ػ سػ ػػحلارس
اظت ماطع ػ ػمات ةػ ػػو ري خػ ػػحلسمات لظطف ػ ػماؿ اظتو ػ ػوب واظتاف ػ ػػوق  .س ػ ػوا ع اس ػ ػػاالـ ةيكيػ ػػحل سس ػ ػػةن ل ػ ػػحل ع
الاعو مات س قةو الوت ة ،عـ ام (اسايوارت،ٜٔٚٛ،ص.)ٔٗ .
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سع العلم عف الاشػرع ا سرلػل عاػ اظتو ػوب سػ رتلػة ا طفػماؿ غػري العػماد  ،اػماجوف إغ رعما ػة
خماهة.
 - 3 – 3 – 9التربية الخاصة ،و التأهيل المهني

سما ؤ عػػحل بمالرتبيػػة اطتماهػػة »Spécial Education « :ةع ػ ّحل الرتبيػػة اطتماهػػة ا سعاػػم عناعػػة الع ػما
الاعليعية ،جز اً عسماسػيما يهػما ،و رتكػز دور الحلولػة ا بيتػة اظتؤسسػمات وإعػحلاد اللػوادر الفنيػة اظتاخععػة
لرعما ػ ػػة اظتعػ ػػوق  ،وو ػ ػػع ال ػ ػ اسن اظتنماسػ ػػةة عتػ ػػم ،و الفت ػ ػمات الػ ػػو شػ ػػعلهما سفهػ ػػوـ الرتبيػ ػػة اطتماهػ ػػة ...
واظتاعػ ػمارؼ علي ػػد عن ػػد ع ػػم ةل ػػك الفتػ ػمات :اظتاخلف ػػوف ع ليػ ػماً بفتػ ػمابم وسس ػػاو مابم اظتخالف ػػة واظتلفو ػػوف،
و ػعماؼ الةعػػر ،والعػػم الػػةلم ،و ػعماؼ السػػعع ،وس ػ لػػحل هم عؤيػػوب ا النطػػن والل ػالـ واظتعوقػػوف
جسػػعيما واظت ػػطربوف انفعمالي ػما وس ػ لػػحل هم هػػعوبمات ا الاعلػػيم ناي ػػة س ػةماب غػػري ال ػػعم الع لػػل.
واظتافوقػػوف ع ليػما ،واظتةػػحلعوف (اظتو وبػػوف والعةػماقرة) هػػم اػماجوف طػماً غػػري عػمادي سػ الرتبيػػة و ا ػماجوف
رعما ة ةربو ة خماهة (قنحل و،ٜٔٛٓ،ص.) ٔٔٗ.
عس ػما ةعر ػػم الرتبيػػة اطتماهػػة الػػذي اعاعحلةػػد اصتععيػػة ا سرليػػة للاخلػػم الع لػػل هػػو :غتعوعػػة س ػ
الػ اسن الرتبو ػػة اظتاخععػػة ةعػػعيعماً خماهػماً ظتواجهػػة لماجػمات ا ػراد اظتعػػوق  ،والػػو ت سػػاطيع سعلػػم
الع ػ ػػم الع ػ ػمادي ة ػ ػػحلميهما ،وةا ػ ػػع ا س ػ ػماليا ،والوس ػ ػمائو اطتماه ػ ػ ػػة ،واظتس ػ ػماعحلة ا ةس ػ ػػهيو ةعل ػ ػػيم
اظتعوق  ،وةنعية قحلرابم إغ عقع لحل ؽتل (عةيحل،ٕٓٓٓ،ص.)ٔٛ.
عسػما الاعر ػػم الشػماسو للرتبيػػة اطتماهػػة هػػل رتلػػة سػ ا سػماليا الفرد ػػة اظتناعػػة الػػو ةا ػػع و ػعماً
ةعليعيػماً خماه ػماً وسػواد وسعػػحلات خماهػػة ،عو سليفػػة ،وطرائػػن ةربو ػػة خماهػػة ،وإج ػرا ات عالجيػػة بػػحلؼ
إغ سس ػماعحلة ا طف ػماؿ ذوي اضتماج ػمات اطتماهػػة ا حت يػػن اضتػػحل ا قع ػ اظتعل ػ س ػ اللفما ػػة الذاةيػػة –
الشخعية و الن ماح ا كمادميل.
علػ عف اعتػػحلؼ الػػذي ةاػػوخ الرتبيػػة اطتماهػػة حت ي ػػد ت اعػػر علػ ة ػوا ر سنهػماج خػماص عو طرائػػن
ةربو ػػة خماهػػة عو لػػق سعلػػم خ ػماص ،ولل ػ اعتػػحلؼ ا ػػع إ ػماح ل ي ػػة عف كػػو شػػخغ سػػاطيع
اظتشماركة ا ماعليمات غتاععػد اللةػري ،وعف كػو ا شػخماص ع ػو لاللػرتاـ ،و الا ػحل ر ،وعف كػو إنسػماف لػد
اضتن ا عف ةاوا ر لد رص النعو والاعليم (عةيحل ،ٕٓٓٓ،ص. )ٔٛ .
و حلـ كو س يػورد ،و عورتنسػلل (ٗ )ٜٔٛوجهػة نارمهػما الشػماسلة عتػذا اظتعػطلت ،هػو :علػ
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اظتساوى العلعل :غمالةماً سما ةلوف الرتبية اطتماهػة ،ػل الاخطػيو الفػردي ،والرتةيػا اظتػنام للو ػع اظتػمادي
واظت ػ ػواد واظتعػ ػػحلات اطتماهػ ػػة وإج ػ ػرا ات الاػ ػػحلر  ،وغري ػ ػما س ػ ػ الوس ػ ػمائو العالجيػ ػػة اظتعػ ػػععة ظتس ػ ػماعحلة
ا طفػماؿ غػػري العػماد لاح يػػن عكػ قػػحلر ؽتلػ سػ اتكافػما الػػذا والن ػماح ا كػمادميل (اسػػايوارت،
،ٜٔٚٛص.)ٓٚ.
الاي يػو اظتهػل للععػوق  Vocational Rehabilitationعػفدؤ ػرج عةػحل ال ػمادر طػد ب ولػد:
ا بعػػا ا ليػماف قػػحل عػماب الفػػرد بنػػوع سػ الع ػػز ،سػوا عكػماف ذلػػك بسػػةا اظتػػرض عـ اضتػوادث عـ
الاشوا اطتلفػل و ػذا الع ػز قػحل عػحلا عػ اتسػاعرار ا الععػو الػذي ععػو بػد ،عو عػحلا عػ الععػو
واإلنا ػماج وا كلاػما اضتػمالا اػماج العػماجز إغ ععليػػة ةي يػػو سهػػل ةا ػػع ا جو ر ػما إعػمادة قحلرةػػد علػ
العع ػػو واإلنا ػماج لرت ػػع عن ػػد لمال ػػة الع ػػز و ةلويه ػما ،عو ةلس ػػةد ال ػػحلرة عل ػ العع ػػو واإلنا ػماج ،إذا كػ ػماف
سعمابماً صمالة الع ز قةو عف عو إغ سرللة الععو واإلناماج.
و شػػعو الاي يػػو اظتهػػل ا ةفعػػيالةد اخاي ػمار ععػػو عكهبػػر سنماسػػةة للع ػماجز (عو اظتعػػوؽ) صمالػػة ع ػزا
الػرا وةحلرةػػد عليػػد ،وإضتماقػػد عػػال بػػد ،وسامابعاػػد يػػد لعػػالج اظتشػػلالت الاوا يػػة اظتهنيػػة عو اتجاعماعيػػة
الو قحل ةعرت د يد ،وسسماعحلةد عل الاولا عليهما وختطيهما (طد،ٜٔٛٓ،ص .)ٛٚ.
ل ػػحل ؤسػ نما ػػذا الاعػمارم ترةةماطهػما بماظتفػما يم الاشػػرعية سػ جهػػة ،وسػ جهػػة عخػػرى سرةةطػػة بمالرتبيػػة
والاعلػػيم والالػػو  ،وس ػ جهػػة مالهبػػة عت ػما ارةة ػماط بمالععػػو والاليػػم اظتهػػل واإلنا ػماج ،ف ػػحلؼ الرتبيػػة
اطتماهة الاي يو اظتهل والنفسل و اتجاعماعل.
ةػػحلو للو لػػة ا وغ ا الاشػػرع اصتزائػػري عف سفهػػوـ الرتبيػػة اطتماهػػة ػػو غػػري غتسػػحل بػمالنغ كعػما ذؤك ػر،
ػ ػحل ّةععحلن ػ ػما ح ػػغ نع ػ ػوص س ػ ػواد اظترس ػػوـ الانفيػ ػػذي رق ػػم  ٖٖٖ/ٖٓ:اظت ػػؤرخ ا  ٓٛ :عكا ػ ػوبر
ةشػػر ا وؿ ٖٕٓٓ اظتاعلػػن بمالل نػػة الوتئيػػة للرتبيػػة اطتماهػػة ،والاوجيػػد اظتهػػل ،لم نعهبػػر إت علػ سػما ػػو
ةنايعػػل لاشػػليو الل نػػة اظتػػذكورة ،واتجاعماع ػمات ،واخت ػماذ ال ػرارات ،والنا ػماـ الػػحلاخلل ....وس ػما ش ػمابد
ذلك.
ولل ػ ػ اظترسػ ػػوـ رقػ ػػم ٕ٘ٚ-ٛٚ :اظتػ ػػؤرخ أٓ د سػ ػػع  ك ػ ػمانوف ا وؿٜٔٛٚالػ ػػذي ا ػ ػػع
إنش ػما سركػػز وطػػل لالػػو اظتػػورف اتخاعماهػػي ا سؤسس ػمات اظتعػػوق  ،ا سمادةػػد اطتماسسػػة وجػػحلنما
ا بعػػا رابػما ةػػنغ علػ بعػػا الانايعػمات العماسػػة اظتاعل ػػة بمالرتبيػػة اطتماهػػة ،والاي يػػو اظتهػػل ،وإع ػمادة
711

مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس ..……...............……...المجمد السابع  -العدد الثاني – 2009

الرتبي ػػة ،والا ػػحلر  ،والا ػػو  ،ولل ػ ػ دوف حتحل ػػحل عو ةفع ػػيو لرتبي ػػة اظتن ػ ػما ن والطرائ ػػن ،و عنػ ػواع الرتبي ػػة
اطتماهة ،والشروط اشحلدة للاحلرا...وغري ذلك ،هل غري ػتحلدة.
وعليػد ػذف ال ػعم ا الاشػرع اصتزائػري ا غتػماؿ الرتبيػة اطتماهػة و ػن الاعر ػم السػمابن ػ سػيعما ػذا
ال ػػعم بسػػهولة ا نارن ػما– قػػحل ب ػمات وا ػحماً ا ةرةيػػا الرتبيػػة اطتماهػػة وةنايعه ػما ا س ػػعوهنما دوف
الش ػػلو ال ػػذي ةش ػ ِ
ػلو بماظتراس ػػيم ،مالش ػػلو واظت ػػعوف مهػ ػما عسػ ػماس الاي ي ػػو وإعػ ػمادة الاي ي ػػو للعع ػػل،
واإلدسماج وإعمادة اإلدسماج لاو ري الطماقمات لإلناماج.
بينع ػما ؾتػػحل الاش ػػرع ا سرلػػل عوغ اظتعل ػػم اظتاخعػػغ ،والرتبيػػة اطتماه ػػة ،ا اعماس ػماًكة ػرياً ،كع ػما ذك ػػر
شػماكر قنػػحل و مالػػحلوؿ الػػو قطعػػا شػػوطما ل ي يػما ا ةعلػػيم اظتعػػوق قلػػة قليلػػة ،و رجػػع ذلػػك سػةماب
كهبرية عل رعسهما العواسو اتقاعماد ة ون غ اللوادر الفنية اظتعحلة لاعليم اظتعوق .
وةعػػحل الوت ػمات اظتاحػػحلة ا سرليػػة سػ عكهبػػر دوؿ العػما ا اعماسػماً ػػذا ال ػػية ،وذلػػك بعػػحل هػػحلور
ال ػمانوف رقػػم ٔٙٗ-ٛٛسػػنة ٖ ٜٔٙوج ا ػماا ػػذف رعما ػػة اظتعػػوق عهػػةحا شػػينماً قوسي ػماً يػػحلراليماً سهبػػو
الشؤوف ال وسية اضتيو ة للوت مات اظتاححلة ا سرلية (قنحل و،ٜٔٛٓ،ص.)ٖٔٔ.
و دععماً لذلك ال ؤوؿ ناللظ عف عوؿ قػمانوف هػحلر ا ػذا الشػيف اعلػن بمات اعػماـ بالػو اشرت ػ
وة ػػحلرا سحلرس ػػل ا طفػ ػماؿ اظتع ػػوق ع ليػ ػماً .و ػػو ال ػ ػمانوف رق ػػم ٜٕٙ-ٛ٘ :باػ ػمار  ٜٔ٘ٛوك ػػذلك
ا س ػػر ل ػػحلى قػ ػمانوف س ػػنة ٔ ،ٜٔٙوقػ ػمانوفٜ٘ٔٙاطتػ ػماص باط ػػو ر الػ ػ اسن اطتماه ػػة بما طفػ ػماؿ اظتع ػػوق
واش ػ ػػروس اقاعػ ػ ػماد ما .وك ػ ػػذلك ال ػ ػ ػوان العػ ػ ػمادرة س ػ ػػنة  ٜٔٚٗ ،ٜٜٔٙ ،ٜٔٙٙواظتاعل ػ ػػة بمالرتبي ػ ػػة
اطتماه ػػة للعو ػوب  ،ك ػػذلك ق ػمانوفٜٔٚٛاظتا ػػع ق ػراراً للرتبي ػػة اطتماه ػػة لظطف ػماؿ اظتو ػوب والعة ػماقرة،
واكاشما هم ،وةو ري الاحلرا عتم ع نما الععو وإجرا الةحوث.
وإف الرتبي ػ ػػة اطتماه ػ ػػة ا الاش ػ ػػرع ا سرل ػ ػػل للعع ػ ػػوق ع ػ ػػو بع ػ ػػا الس ػ ػعمات اصتو ر ػ ػػة لللراس ػ ػػة
اإلنسػ ػمانية.كعما عف ا ػػحلاؼ اظت ػػذكورة ا الاعر ػػم السػ ػمابن للرتبي ػػة اطتماه ػػة والاي ي ػػو ،وةعه ػػحل اضتلوس ػػة
الفيحلراليػػة بماسػاهبعمار جػػو ري ا الرتبيػػة اطتماهػة ،وج ػما ال ػمانوف ا اظتو ػػوع ليحعػػل الفػػرد س ػ الاعػػنيم
اطت ػ ػماط  ،عو الوهػ ػػم غػ ػػري اظتالئػ ػػم ،والاعلػ ػػيم غػ ػػري اظتاس ػ ػماوي سػ ػػع ا طف ػ ػماؿ غػ ػػري اظتعوق (ا سػ ػػو ما )،
و ع ػػيهم سػ ػ الاعيي ػػز ا اخاةػ ػمار الاش ػػخيغ ،وذل ػػك بذع ػػحلاد اتخاةػ ػمارات اظتو ػػوعية وعدوات الا ػػو
ا خرى الػو ةسػاخحلـ لاوز ػع ا طفػماؿ بعحلالػة ا اظتسػاوى اظتنماسػا ،الػو ةلػوف إداربػما وإعػحلاد ما بماللوػة
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ا هلية للطفو اظتعوؽ دوف دتييز عرقل عو ماا .والورض س كو ذلك و اتكافما الذا .
وق ػػحل تل ػػظ ش ػػرةعماف ٕ Shrybman ،ٜٔٛعف الهبعمانيني ػمات س ػ ال ػػرف العش ػػر  ،ةة ػػحلو وكيهن ػما
دتلػػة عل ػ ععػػر زاد يػػد اجت ػماا اضتلوسػػة الفحلراليػػة إغ إع ػمادة كهبػػري س ػ السػػيطرة للوت ػمات واضتلوس ػمات
اشليػػة عل ػ سيماسػػة الرتبيػػة اطتماهػػة ،ف إدارة الاعلػػيم ا سرلية،قػػحل ةةنػػا ػػحل ماً عماس ػماً لاخفػػيا ععة ػما
الال ػماليم اضتماليػػة واظتسػػا ةلية اظتاعل ػػة بػػذجرا ات ال ػمانوف الع ػماـ ٗ ٕٔٗ-ٜو سػػوؼ ةسػػاعر اإلدارة ا
سراجعة ذا اإلجرا ات بماساعرار( ...اسايوارت،ٜٔٚٛ،ص.)ٔٙ.
وخالهػػة ظت ػما ة ػػحلـ ن ػػوؿ إف الاشػػرعمات الاعليعيػػة ا الوت ػمات اظتاحػػحلة ا سرليػػة بلوػػا عكهبػػر س ػ
ٓ٘ ٝخبعػػوص الرتبيػة اطتماهػة والاي يػػو ،لػي ػو ا الهبعمانينيػمات ،وإ ػما نشػطا قةػػو ذلػك د ماعػماً
ع ل وؽ ا طفماؿ غري العماد  ،وسػوؼ لػ لػوف الطفػو اظتعػوؽ ْسةعػحلاً عػ برنػماسن الاعلػيم العػماـ و
الاحلرا بعحل عوؿ سةاع  ع لوؿٕ ( ٜٔٚليةعماف ،وعخر،ٜٖٔٚ .ص.)ٔٙ.
 - 4 – 3 – 9اإلدماج و إعادة اإلدماج

ل ػػحل حتػػحل نما ا سو ػػوع ،الاعر ػػم اإلجرائػػل لػػةعا سع ػطلحمات ػػذا الحلراسػػة ا الن طػػة ٙو ٚع ػ
سعػ الػػحلسن ا كػمادميل ،والػػحلسن اتجاعػماعل ،سػوا عكػماف ا غتػماؿ الععػػو عـ ا غتػماؿ السػػل  ،وسعػ
دلك كلدؤ نطةن عل ذا اظتو وع.
إف ال ػمانوف اصتزائػػري ،وت سػػيعما ال ػمانوف اصتحل ػػحل حتػػا رقػػم ٜٓ-ٕٓ :اظتػػؤرخ ا  ٓٛس ػماي  ع ػمار
ٕٕٓٓ واظتاعل ػػن صعما ػػة ا شػ ػخماص اظتع ػػوق  ،وةػ ػرقياهم ،وخماه ػػة :الفع ػػو الهبمال ػػث سن ػػد ،اظتخع ػػغ
للرتبيػػة والالػػو اظتهػػل وإع ػمادة الاػػحلرا الػػوريفل ،إع ػمادة الالييػػم ،ػػحلد ا س ػواداِ الاسػػع س ػ اظت ػمادة
ٗٔ إغ اظت ػمادة ٕٕ و الفعػػو الرابػػع سنػػد ،اظتخعػػغ لإلدس ػماج واتنػػحلسماج اتجاع ػماعل و ػػحلد ا س ػوادا
السةع ،س اظتمادة  ٕٖ :إغ اظتمادة  ٕٜ :س عوف ذا اظتو وع.
وا الاشػػرع ا سرلػػل الػػذي هػػحلؼ الػػحلسن ا كػمادميل واتجاعػماعل يػػد إغ جعػػو ا شػخماص غػػري
العػماد عقػػرب إغ ا سػػو ما  ،مالطفػػو اظتعػػوؽ كػػا عف رجػػع إغ الفعػػو العػمادي ا عسػػرع وقػػا ؽتلػ
و ػػاعلم سػػع ا طفػماؿ العػماد ا ػتػػيو الفعػػو العػمادي ،و ت ميلػ عػزعتم ا هػػفوؼ ةعليعيػػة خماهػػة.
ولل ا عسرلما نػماؾ سػ عػمارض ػذا الػحلسن ،و ػحلعو إغ عػزؿ اظتعػوؽ لإلنسػمانية ،و ذلػك سػ وجهػة
الناػػر الرتبو ػػة ،إذ ؾتػػحل عف الفلػرة ت دتهبػػو بمال ػػرورة الو ػػعية اتنحلسماجيػػة ا ػػو لعػما الطفػػو اظتعػػوؽ،
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والػػذي رجػما ت عػػو دائعػما علػ الاعلػػيم ا سهبػػو الػػذي سػػعت لػػد ج ػماعفة قحلرةػػد اطتماهػػة ب ػمالنعو ،وإف
ل ػ ػرة اإلدس ػ ػماج ،عو العػ ػػزؿ ليسػ ػػا سسػ ػػا رة ا الفر ػ ػػن اظتؤ ػ ػػحل عو اظتع ػ ػمارض ،كل ػ ػرة ال ػ ػػحلـ للفػ ػػر ا
اظتلعا ،امارة ةلوف لعما ذا وةمارة عخرى ةلوف لعما اآلخر.
وللػ علػ الػػرغم سػ إبػحلا اظتعمار ػ لفلػرة اإلدسػماج ،ػذف ال ػمانوف العػماـ ا سرلػػل لسػػنة ٜ٘ٔٚ
رقػػم ٗ ٕٔٗ-ٜػػنغ هػرالة :عف الاعلػػيم لػػن للػػو ا طف ػماؿ اظتعػػوق  ،وةػػو ري الاعلػػيم الع ػماـ (الػػحلسن)
اظتالئػ ػ ػ ػػم و ات ػ ػ ػ ػماو عتػ ػ ػ ػػم بوػ ػ ػ ػػا الناػ ػ ػ ػػر ع ػ ػ ػ ػ سػ ػ ػ ػػحلى خطػ ػ ػ ػػورة اإلعماقة...إ ،كينػ ػ ػ ػػد شػ ػ ػ ػػل سفػ ػ ػ ػػروغ
سند (اسايوارت،ٜٔٚٛ،ص.)ٜٔ.
ةػػحلو عف ال ػمانوف قػػحل ةولػػحل ع ػ ق ػػية رتعيػػة بنسػػلفمانيما للع ػواطن اظتعػػوق  ،ػػحل وت ػػة بنسػػلفمانيما ا
سػػنة ٕ ٜٔٚة ػػعنا شػػلوى ق ػمائية عذتػػرت ع ػ سػػنت اساي ػماز برتسػػي لػػن الاعلػػيم الع ػماـ ات ػماو للػػو
ا طفػماؿ اظتعػػوق  ،كعػما ػػذكر ذلػػك جػماؾ سػػل اسػػايوارت ( )ٜٔٚٛو ػػو سػما عقػرا ال ػمانوف السػمابن .عسػما
إعػمادة اتنػحلسماج ،ػحل و ػػحهما عةػحل الػرزت عيسػوي ب ولػػد  ... :اػماج العػماجز (اظتعػماب صػمادث)إغ
ععليػػة الاي يػػو اظتهػػل ةا ػػع ا جو ر ػما إعػمادة قحلرةػػد علػ الععػػو و اإلناػماج ،لرت ػػع عنػػد لمالػػة الع ػػز،
وةلويهػما ،عو ةلسػػةد ال ػػحلرة علػ الععػػو واإلنا ػماج إذا ك ػماف سع ػمابما صمالػػة الع ػػز قةػػو عف عػػو إغ سرللػػة
الععو واإلناماج ( العسيوي،ٜٜٔٚ:ص. )ٖٙ
إف س ػواد ال ػمانوف اصتزائػػري رقػػم ٕٓ ٜٓ-و اظتػػؤرخ ا  ٓٛس ػماي  ع ػمار ٕٕٓٓ ا الفعػػو الرابػػع
سنػػد ،بػػحل اً س ػ اظت ػمادة ٖٕ إغ غما ػػة اظت ػمادة ٕٜ:جتسػػحل ذلػػك الاعر ػػم ،وة ػػحلـ خػػحلسمات قمانونيػػة وا ػػحة
لعما اظتعوق بوهفد ععالً إنسمانيماً ود نيماً وسحلنيماً ا آف والحل.

 - 10فروقات و ثغرات في تشريعات البمدين

عرهػػرت اظت مارنػػة ا اتػماتت السػماب ة ػػع ػػذا اظتو ػػوع ،بعػػا الفػػرو ق ػمات والهبو ػرات اظتهعػػة الػػو
فوت الفرهة ع ذوي اضتماجمات اطتماهػة سػ اتسػافمادة سنهػما .كعػما بينػا سػ خػالؿ ذلػك بعػا
قحل ةؤ ّ
عوج ػػد اتخ ػػاالؼ وا س ػةماب وال ػػحلواعل ا ذل ػػك للةل ػػحل  ،س ػوا عكمان ػػا بيتي ػػة عـ ما ي ػػة عـ ةمار ي ػػة عـ
سيماس ػية ....وس ػ عغ ػراض ذل ػػك ػػو بي ػماف س ػػحلى ة ػػحلـ عل ػػحلمهما عل ػ اآلخ ػػر ا اإلنس ػمانية وات اع ػماـ
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بذوي اضتماجمات اطتماهة.
و ة عف ناسما ؿ بعػحل بيػماف ةلػك اظتفما ػلة عو الن غ،كيػم نعػما ةلػك الهبوػرات ا علػحل الاشػرع
ليسػػافيحل سنهع ػما ذوي اضتماج ػمات اطتماهػػة ؟ و ػػذا س ػما ميل ػ عف ا ػػت بعػػحل بي ػماف ةلػػك الفروق ػمات ،و ػػل
كعما لل:
 - 1 -17إف عهػػو الاشػػرعمات ا سرليػػة نةػػع س ػ الا ما ػػل و الش ػلما مات اظتلحػػة للعحلعػػة ا
سو وع م ل وؽ ا طفماؿ غري العماد حل سػلوؾ غػري إنسػماو عو غػري دسػاوري هػمادر عػ جهػة
سعين ػػة كػ ػماإلدارة ،عو الوت ػػة .وخماه ػػة الشػ ػلما مات العػ ػمادرة عػ ػ عوليػ ػما الاالسيذ.ك ػػية د مانػ ػما ػػحل
اتلػ الاعليعػػل لوت ػػة كماليفورنيما.هػػرلا بينػػد ت ميلػ و ػػع ا طفػماؿ ا سعما ػػحل الرتبيػػة اطتماهػػة .بنػما
عل ػ اخاة ػمارات ما يػػة ساعي ػزة .عو اخاة ػمارات ؤسو ػما رة للوػػة الطفػػو ال وسيػػة و ن ػماؾ عكهبػػر س ػ (ٓٔ) عشػػر
ق ما ما ةشةد ذا ا سو وع الا ما ل.
عسػما الاشػرع ا اصتزائػر ا اظتو ػػوع نفسػد هػو علػ خػالؼ ذلػك .ػػذف الاشػرع ت ػع للا ما ػػل
ػػحل اإلدارات عو الوت ػ ػمات .وإ ػ ػما الاش ػػرع ا اظتو ػػوع ػػع للعؤسس ػ ػمات اظتعني ػػة ب ػػذلك ك ػ ػماتل
ال ػػوطل الش ػػعم كسػ ػمائر الاش ػػرعمات ا اتػ ػماتت ا خرى.كعػ ػما ػػنغ ب ػػذلك الحلس ػػاور .عي إف نوعي ػػة
اضتلػم السيماسػل ػاحلم ا سعػحلر الاشػػرع .ف عسرلػما سػهبالً ً ةعاػ الا ما ػػل جػز اً سػ لر ػة الاعةػػري
و نشر العحلالة ا اتاعع.
 - 2 – 17ةركػػز الاشػػرعمات ا سرليػػة علػ ل ػرة اإلرشػماد النفسػػل للععػػوق و حتػػحلد اظتخاع ػ
لػػذلك بعػػورة علعيػػة وع ػػر ا س ػرة ا ذلك.كعػما ػػنام اإلرش ػماد اظتةلػػر ظت ػما لػػد س ػ عمهيػػة س ػ اخت ػماذ ال ػرار
لعػماضتهم .عسػما ا اصتزائػػر لػػي نػماؾ قػمانوف خػماص لػػذلك .بػػو نػماؾ ػرات عو سػواد ػػع عػػو ا
ال مانوف كعما ا الفعو الهبماو س قمانوف ٕٓ ٜٓ-اظتؤرخ ا  ٓٛسماي  ع مار ٕٕٓٓ .
 - 3 – 17ؤرك ػػز ال ػ ػمانوف ا سرل ػػل علػ ػ الرتبي ػػة اطتماه ػػة بلهبػ ػرة اظتخاعػ ػ ا ذل ػػك عع ػػحلاد م
وخماه ػػة للعاخلفػ ػ واظتو ػ ػوب  ،و ػػو سػ ػما اه ػػر ا ال ػ ػمانوف اصتزائ ػػري إت لفت ػػة اظتلف ػػو و الع ػػم
الةلم .عسما اظتاخلفوف والنواب ال ع ر عتم لذلك ا الاشرع.
 - 4 – 17ه ػػام الاش ػػرع ا سرل ػػل ب ػ ػماظتو وب و العةػ ػماقرة و عا ػ ػ م سػ ػ رتل ػػة ا طفػ ػماؿ غ ػػري
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الع ػ ػماد  ،و رك ػ ػػز عل ػ ػ ةل ػ ػػو نهم وةحلرةهم،وة ػ ػػحل اطت ػ ػػحلسمات اتجاعماعي ػ ػػة عت ػ ػػم و س ػ ػػاولّؤوف للانعي ػ ػػة
اتقاعػماد ة و اعهبػػو ذلػػك ا ال ػمانوف الع ػماـ  ٘ٙٔ-ٜ٘ :لسػػنة  ٜٔٚٛو ميهبػػو نسػػةة ػػذا اصتمانػػا س ػ
الاشػػرع ؿتػػو  ، ٝ ٖٙ.ٔٙعسػما الاشػػرع اصتزائػػري لػػي يػػد سهبػػو ػػذا ا غت ػماؿ ذوي اضتماج ػمات اطتماهػػة
و عا م عماد .
 - 5 – 17ؤعطػل ال ػمانوف ا سرلػل دوراً رئيسػيماً وليػما ا طفػماؿ غػري العػماد ا اختػماذ ال ػرارات
اظتاعل ػػة بيبن ػمائهم س ػ ذوي اضتماج ػمات اطتماهػػة ،عو غػػري الع ػماد كع ػما ا ال ػمانوف الع ػماـٗ ٕٔٗ-ٜلع ػماـ
٘ ٜٔٚولي ا الاشرع اصتزائري سهبو ةلك اظتشماركة.
 - 6 – 17بماتس ػػا را ؾت ػػحل ا الاش ػػرع  :اصتزائ ػػري و ا سرل ػػل قمانون ػ ػماً ػػنغ عل ػ ػ ع وب ػػة
اظتخمالف ي قمانوف عحلر ا ػذا اتػماؿ  ،ف نػماؾ سػ ا ػرع ععػحلاً علػ اظتخمالفػمات اظتماليػة والةشػرة
و اظتعنو ة و ت ردعد عي رادع :شرعل عو سحلو عو عريي عو عخالقل.
 - 7 – 17ا الاشػػرع اصتزائػػري ػػوـ وطػػل ػتػػحلد للععػػوق و ػو اليػػوـ الرابػػع عشػػر سػ سػمارس
آذار و نعهبػر علػ حتحل ػػحل ذلػػك ا الاشػرع ا سرلػػل .وا ػػذا الاػمار كػالـ كػػا عف ؤخػػذ بماضتسػةماف
ل اضتحل ث عندؤ مارقةد ا اظتاللن (اظتلحن رقم ٖٓ).

 - 11استخالص النتائج

ميل عف نساخلغ بعا النامائن س خالؿ اإلجمابة عػ السػؤاؿ الاػمايل :ػو حت ػا ع ػحلاؼ ػذا
الحلراسػػة؟ ناللػػظ عف اعتػػحلؼ سػ الاشػػرعمات اطتماهػػة لػػذوي اضتماج ػمات اطتماهػػة ةسػػع ا ععوسه ػما إغ
الاخفيػػم س ػ سعمان ػماة اظتعػػوق باناػػيم ق ػمانوو س ػوا عك ػماف ذلػػك لرتقيػػاهم ،ور ػػع ك ػراساهم ،سػػع عنفسػػهم
لاػ ػوا هم س ػػع ع ػ ػراد غت ػػاععهم وةػ ػوا هم س ػػع سهن ػػاهم ،ػػناللظ سػ ػ خ ػػالؿ ال ػػنغ الاش ػػرعل اصتزائ ػػري
بماطتعوص – وعليمانما س مارناد بوريا– عف و ػع اظتعػوؽ ا اصتزائػر سػمازاؿ ا لمالػة سزر ػة ،كعػما عػ ت عنػد
لماد ػ ػػة اإلعاعػ ػ ػماـ للعلف ػ ػػو عسػ ػ ػماـ وزارة الا ػ ػ ػماس  ،كعػ ػ ػما نالل ػ ػػظ عف الاش ػ ػػرعمات اصتزائر ػ ػػة ل ػ ػػذوي
اضتماجمات اطتماهة ةاعاع بلهبري سػ اظتنط يػة و اظتع وليػة ا ةنايعهػما بػو و السػةماقة إغ ذلػك دوف ػتلعػة
عو ةفما ػػل ،و لل ػ الػػن غ قػػحل اعرتا ػما س ػ قةػػو اظتسػػؤول عل ػ ةطةي ه ػما وةنفيػػذ ما ا الواقػػع اظتعػػي
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علػ لسػػا الػػنغ .يهػػةت اظتعػػوؽ عػماو س ػ و ػػعياد اطتماهػػة ،وو ػػعية اتؿت ػراؼ جت ػماا عػػحلـ ةطةيػػن
ال ػمانوف وك ػػحلليو عل ػ ذل ػػك وجػػحلنما عف عكهب ػػر س ػ عربع ػػة عست ػماس ٗ ٘/ال ػمانوف ل ػػي عت ػما دور ا اضتي ػماة
اليوسي ػػة ا واق ػػع اضتي ػماة اليوسي ػػة ،وذل ػػك ؽت ػما جع ػػو عغلةي ػػة اظتع ػػوق عيش ػػوف ا لمال ػػة قل ػػن وة ػػذسر عل ػ
و ػػعهم اظتػػزري ،كع ػما تلان ػما عف عو ػماع اظتعػػوق ا بعػػا الػػحلوؿ كفرنس ػما كمانػػا ػترتسػػة إغ درجػػة
كةرية وذلك ؽتػما ػحلؿ علػ عف الاوعيػة بما و ػماع و الاحسػي بماظتعمانػماة ،و ال ػوان جتػماا ذوي اضتماجػمات
سمازالػػا ػػعيفة ا بلحلنما،وخماهػػة ةوعيػػة اآلب ػما و ا س ػرة و اتاعػػع واظتسػػؤول واظتالفل ػ ػػم ،وعكهبػػر
س ذلك الاوعية ا كيفية الاعماسو السػليم سػع ػذا الفتػمات سػ طػرؼ ػؤت اظتاعػماسل للػل عيشػوا ا
اطعتنماف نفسل.
وقحل كشفا ػذا الحلراسػة عػ عف ؽتمارسػة اإلرشػماد النفسػل آلبػما اظتعػوق قليلػة س مارنػة بيمهياػد ،كعػما
عف الرعما ػػة العػػحية واللشػػم اظتةلػػر لإلعماقػػة ل ي ػما ات اع ػماـ الل ػماا .وعليػػد ػػذف الرالػػة واتطعتن ػماف
ظتسا ةو اظتعػوؽ سػما زات ا لمالػة ا ػطراب وقلػن ،و ػرى نفسػد بعيػحلاً عػ حت يػن عسػو ةلػو عسػرة كوػريا
سػ ا شػخماص العػماد  ،واإلسػػا رار علػ سهنػػة دائعػػة عهػػةت غػػري س ػػعوف ،ون طػػة ال ػػعم ةةػػحلو ا
ةنشػتة ػػؤت  ،وعػػحلـ اعاةػمار م عشخماهػماً ميلػ عف شػماركوا ا الانعيػػة اتقاعػماد ة ،ا لػ ميلػػنهم عف
لونػوا ػماعل لمالػػة ةػػي يلهم بعنما ػػة ،وةلػػو نهم علعيػما وإدسػماجهم ا اضتيػماة اتجاعماعيػة واتقاعػماد ة
ا إنس ماـ ةماـ.
و عليد ػذف ن طػة ال ػعم ا ةطةيػن ال ػوان العػمادرة ا لػن اظتعػوؽ حتاػماج إغ دراسػة سػ جحل ػحل
و حتسػػينهما بعنما ػػة مائ ػػة ؽتػما ػػرت اظتعػػوؽ هػػحيماً واجاعماعيػماً  ،وذلػػك بذلػػحلاث ع وبػمات رادعػػة لل ػمائع
بانفيػ ػػذا ا لمالػ ػػة اظتخمالفػ ػػة وةشػ ػػحل حل الرقمابػ ػػة و الافاػ ػػي ...للػ ػػل طعػ ػػت اظتعػ ػػوؽ إغ سػ ػػالسة سػ ػػلوؾ
اظتسػػؤول عنػد ،إذ ا هػػو كػػا عف اعاػػع اظتعػػوؽ بلهبػػري سػ العزميػػة واإلرادة ،والاحعػػو والعػ  ،وؽتػما ت
فػا ع ػػحلا ،وت شػك ا نفسػػد وقحلراةػد ؽتػما شػحذ عزمياػػد إغ عف ةلػ ع حلا ػػد ،وقػحل عػػيةد اإللةػماط
عنحل سما جبحل حتيػزاً عو دتييػزاً بينػد وبػ عسهبمالػد ،ا دوؿ عخػرى ،عو ا سنػماطن عخػرى سػ الةلػحل بف ػو عنما ػة
سسؤوليهم م ،عو بماشمابماة ا ةلةية سطمالةهم وحت ين سعماضتهم.
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 - 12المقترحات والبدائل

بع ػ ػػحل ػ ػػذا الحلراس ػ ػػة اظتنه ي ػ ػػة والعلعي ػ ػػة،وسما ن ػ ػػان عنه ػ ػ ػما س ػ ػ ػ خ ػ ػػالؿ اظت مارن ػ ػ ػمات و اظتفما ػ ػػالت،
واتنا ػمادات،وس اسػػاخالص النا ػمائن،ةة بعػػا الن ػمائغ والسػػلةيمات ا الاشػػرعمات اصتزائر ػػة لػػذوى
اضتماج ػمات اطتماهػػة وبن ػما عل ػ ةل ػػك اتعاةمارات،وبويػػة ةعػػحل و ةل ػػك الن ػمائغ وحتس ػػينهما وعػػالج ةل ػػك
الو عية السلةية ا الاطةين ،ذننما ن رتح رتلة س اظت رتلمات والةحلائو و ل كماآل :
 -1 -12إف عوغ ا ولو ػ ػمات –ا نارنػ ػما – ػػل ةوي ػػري ةػ ػمار الي ػػوـ ال ػػوطل للعع ػػوق اصتزائ ػػر
الػػذي لػػحلد ا ة ػمار ٗٔ س ػمارس  آذار س ػ كػػو ع ػماـ ( اظت ػمادة  ٖٚس ػ ال ػمانوف ٕٓ ٜٓ-اظتػػؤرخ ا
 ٓٛسػماي  ع ػمارٕٕٓٓ اظتاعلػػن صعما ػػة ا شػخماص اظتعػػوق وة ػرقياهم) ( اصتر ػػحلة الرشتيػػة – العػػحلدٖٗ
) .إذ إف لػػذلك الاػمار دتتت سهينػػة (عناػػر ذلػػك ا اظتلحػػن رقػػم ٖٓ ) واسػػاةحلالد بيػػوـ وطػػل آخػػر
لػػد دتتت ةمار يػػة وطنيػػة ون ػمالية نعاز ػما ،ونفاخػػر ػما عل ػ الػػرغم س ػ قسػػوبما وسيس ػمابما ،هن ػما ةركػػا
آتؼ اظتعػػوق واظتشػػرد  ،و ػػو ػػوـ  ٓٛس ػماي  ع ػمار س ػ كػػو ع ػماـ( .عناػػر علػػحلاث  ٓٛس ػماي 
ع مار٘ٗ ٜٔؼتاعرة ا ظتلحن رقم ٕٓ).
 - 2 – 12ظتػ ػما كػ ػماف إدسػ ػماج اظتع ػػوؽ ا الاع ػػحلرس اع ػػحلرس كػ ػماآلخر العػ ػماد علػ ػ ػػحل سعل ػػم
ع ػمادي غػػري ساخعػػغ ا الرتبي ػػة اطتماهػػة ،و ػػاعلم ب ػمالطرائن العماد ػػة ،رع ن ػما عف لػػوف عي سعلػػم ػػحلرس
س ػمادة الرتبي ػػة اطتماه ػػة و ؤل ػػرس ػػذا الاخع ػػغ بع ػػورة إلزاسي ػػة هن ػما ةلزس ػػد – إف ؾت ػػحل ػػرورة لع ػػحلـ
اإلدسػماج عو الفعػػو – ف اإلدسػماج ا الاعػػحلرس فػػوت علػ اظتعػػوق ل ػػوقهم جيػزات الرتبيػػة اطتماهػػة،
و فوت عليهم رهة الافوؽ  ،وإرهمار إبحلاعمابم اطتماهة ،للعشماركة ا اإلناماج اتقاعمادي للوط .
 - 3 – 12ك ػا عف ةلػػوف سرا ػػن اضتي ػماة كله ػما سزدوجػػة (للععػػوق والع ػماد ) وسحلروسػػة علعي ػما
وسيػحلانيما لاػاال ـ سػع ع ػػز اظتعػوق جسػحل ما ،سػوا عكػماف ذلػك ركػػوب السػيمارات ،عـ السػري ا الرهػػيم
لػػو لػػحل م دوف سس ػماعحل ،عـ اظتواهػػالت العماسػػة ،عـ اللراسػػل ،عـ العػػعود ا السػػال للعع ػمارات ،وا
اإلدارات ،وسرا ػػن ق ػما اضتماجػػة  ....وغػػري ذلػػك .سػػع العلػػم عف ا بنيػػة العماليػػة والطرق ػمات عغلةه ػما سهػػرتة
هذا غتهزة عو سعحلة عل س ماسمات ا سو ما وا هحما و.
 - 4 – 12ةشػػرع ق ػوان ختػػغ لػػن الا ما ػػل واظترا ع ػمات س ػ آب ػما عطف ػماؿ غػػري الع ػماد سػػنهم
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كذلك ،للل ةاحس و عية اظتعوؽ ،و اظتسؤوؿ عند سسؤوؿ وسراقا عنحل عحلـ ةنفيذ ال وان .
 - 5 – 12ك ػ ػا عف ش ػ ػػرتؾ عش ػ ػػخماص سعوق ػ ػػوف و عكف ػ ػما جخال ػ ػػم ت ػ ػمابم ا وزارة الاش ػ ػػويو
والا ػماس اتجاعػماعل ،وكػػذلك لػػحلى اظتػػحل رمات ،للػػل ةعػػحلر ال ػرارات عل ػ عس ػماس إلس ػماس وشػػعور
س الواقع وس الا ربة بوجود سشماكو كا للهما.
 - 6 – 12إعط ػما دور آلب ػما و عولي ػما ا بن ػما غػػري الع ػماد ا اخت ػماذ ال ػرارات الرتبو ػػة وغري ػما،
وعتػػم عولو ػػة ا ذلػػك ،ف ا سػػر هعهػػم عكهبػػر سػ ا هػحما الػػذ يسػػوف قػرارابم صسػمابمات سماد ػػة،
دوف اضتسمابمات اإلنسمانية ،واظتعنو ة لذوي اضتماجمات اطتماهة.
 - 7 – 12ات اع ػماـ بمالرتبيػػة اطتماهػػة صتعيػػع ت ػمات اظتعػػوق  ،وتسػػيعما اظتعػػوق جسػػحل ما ،وجعػػو
ةربياهم سفيحلة براغعماةية ةسهم بفعمالية ا الانعية اتقاعماد ة ،وةسهم ا ر ع سعنو مات اظتعوؽ.
 - 8 – 12ات اعػماـ بمالرتبيػػة اطتماهػػة للعافػػوق و العةػماقرة بماعاةمار ػما ػػرورة سلحة،وإهػػحلار قػوان
ا ذلك واكاشما هم بماخاةػمارات ختعػهم وةػوجههم ةوجيهػما لر ػماً وعلعيػماً لإلسػهماـ ا اناعػماش اتقاعػماد
الوطل.
 - 9 – 12سراجعػ ػػة رتيػ ػػع الاشػ ػػرعمات اطتماهػ ػػة بماإلعماقػ ػػة ،وإدخ ػ ػماؿ حتسػ ػػينمات عل ػ ػ ال ػ ػػعيم
والسلم سنهما لعما اظتعوق  ،واعاةمار ذوي اضتماجػمات علػن سػ اآلخػر بػمالاعاع ص ػوؽ اإلنسػماف ،و ػو
عوغ ا ولو مات ا رتيع اضت وؽ عل سةحلع ال عيم عسري الركا .
 - 17 – 12إقماسػػة جسػػر سعلوسػما بػ ا سمانػػة للععػوق  ،ورتيػػع اظتناعػمات واعتيتػمات اإلسػػالسية
والعماظتية ،واتسافمادة س خ ابم لاحس عو ماع اظتعوق السلةية ،واختماذ قرارات ا ذلك.
 - 11 – 12إبػػحلاع سشػػروعمات براغعماةيػػة لانفيػػذ ما س ػ قةػػو ت ػمات اظتعػػوق تسػػاوالؿ وائػػحل ما
للعنفػذ عنفسػػهم بمالحلرجػة ا وغ وللسػػوؽ اتقاعػماد ة مانيػػة .وكػذلك ةوريػػم اظتعػوق ا اظتراكػػز الػػو
حتاػ ػ ػماج إغ خ ػ ػػحلسمابم ،عو إغ عععػ ػ ػماؿ خفيف ػ ػػة ،كن ػ ػػو اظتلفػ ػ ػمات وا وراؽ واظتراس ػ ػػالت الش ػ ػػفو ة ب ػ ػػحلؿ
اساخحلاـ اعتماةم  ....وسما شمابد ذلك.

الم ارجاع
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المراجع العربية
 ابػ الع ػػوف عةػػحل الرزتػػماف بػ إبػرا يم (ٗ ،)ٜٔٛالكفــاح القــومي ال ياســي ،جٕ ،طٔ،اصتزائر  :اظتؤسسة الوطنية لللاماب.
 اسػػاوارت جػماؾ سػػل ( )ٜٔٚٛةررتػػة :ا غ ػ ي عةػػحل العػػعحل ما ػػحل ،وآخػػر ،إر ــاد اابــاذوي ا طفال ير العاديين ،طٔ ،اظتعللة العربية السعود ة :جماسعة اظتلك سعود.
 بركمات لطفل عزتحل(ٔ ،)ٜٔٛتربيـة الحعـويين فـي الـوطن العربـي ،طٔ ،الر ػماض اظتعللػةالعربية السعود ة :دار اظتر .
 لر زي سوسل ب ابرا م ( ،)ٜٜٔٛالعطو اظتحلرسػية ا اصتزائػر  ،مجلـة الديـاة ،العػحلدا وؿ ،رتعية الرتاث ،ال رار ،اصتزائر.
 داود عز ز لنما ،وآخر(ٓ ،)ٜٜٔمناى البد التربوي ،طٔ ،جماسعة بوحلاد ،العراؽ. د ا سهيو ( ،)ٜٔٚٚالتوراة  :تاري ها و اياتها طٕ ،بريوت ،لةنماف :دار النفمائ . راجػػت عزتػػحل عػػزت( ، )ٜٔٙٛأ ــول علــم الــنف  ،ط ،ٚال ػػما رة ،سعػػر :دار اللاػػمابالعرر للطةماعة والنشر.
 رزوؽ عس ػػعحل) ،(ٜٜٔٚموسـ ــوعة علـ ــم الـ ــنف  ،طٕ ،ب ػػريوت ،لةن ػػماف:اظتؤسسػ ػة العربي ػػةللحلراسمات والنشر.
 ال ػ ػزبري ػتعػ ػػحل العػ ػػرر)ٗ ،(ٜٔٛال ـ ــورة الجزائريـ ــة فـ ــي عامهـ ــا ا ول ،طٔ ،قسػ ػػنطينة،اصتزائر :دار الةعث.
 السػػةيعل عػػحلنماف (ٕٓٓٓ) ،معــايون ولي ــوا عــاجزين ،طٔ ،بػػريوت ،لةنػػماف :دار الفلػػراظتعماهر.
 شرؼ إشتماعيو (ٕ ،)ٜٔٛتأىيه الحعويين ،طٔ ،اإلسػلنحلر ة ،سعػر :اظتلاػا اصتػماسعلاضتحل ث.
 طد رح عةحل ال مادر ،وآخروف(ٓ ،)ٜٔٛمعجم علم النف والتدليـه النف ـي ،بػريوت،لةنماف :دار النه ة العربية.
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 عة ػػحلا ،ب ػػحلر ال ػػحل كع ػػماؿ ،وآخ ػػر )ٕٓٓٔ( ،رعاي ــة الحع ــويين س ــحعيا وحركي ــا ،ط،ٜاإلسلنحلر ة ،سعر :اظتلاا اصتماسعل اضتحل ث.
 عةيػ ػػحل سماج ػ ػػحلة الس ػ ػػيحل (ٕٓٓٓ)  ،تعل ـ ــيم ا طف ـ ــال ذوي الداج ـ ــات ال ا ـ ــة ،طٔ،ععماف ،ا ردف :دار هفما للنشر و الاوز ع.
 العػػزة سػػعيحل لسػػل (ٕٓٓٓ) اإلعايــة الدركيــة الد ــية ،طٕ ،ععػػماف ،ا ردف :الػػحلارالعلعية الحلولية للنشر.
 العيسػوي عةحل الرزت (  ،)ٜٜٔٚسيكولوجية اإلعاية الج حية و العقلية ،طٚبريوت ،لةنماف :دار الراةا اصتماسعية.
 قن ػػماف رت ػػماؿ(ٗ ،)ٜٜٔياـ ــايا ودراسـ ــات فـ ــي تـ ــاري الجزائـ ــر الدـ ــدي و الحعا ـ ــراصتزائر :سنشورات اظتاحم الوطل للع ما حل.
 صتنة الاحر ر(ٕ٘ٓٓ) ،ؼتالم اظتو وعمات  ،مجلة العزيحة ،العحلد ٗ ،اصتزائر. الل ماو عزتػحل لسػ  ،و عخػر ) ٕٕٓٓ( ،معجـم الحصـ لدات التربويـة الحعرفـة ،طٕ،ال ما رة :عما اللاا.
 اظتحل ر ػػة العماس ػػة للا ػػماس ال ػػوطل (ٕٗٓٓ) ،ا شػ ػخماص اظتعوق ػػوف ،غتعوع ػػة ق ػ ػوان س ػ ػالجريدة الرسحية الجزائرية ،رتع وت ة ورقلػة ،اصتزائر.
 سوع اظتسيت  ،)ٜٔٚٓ( ،كتاب العهد الجديد  :سرتجم س اليونمانية :أ -اؾتيو لوقما  ،اتهحماح ٖٕ.
ب -اؾتيو ولنما ،اتهحماح  ،ٔٛرتعية اللاماب اظت حلس ا الشرؽ ا د  ،بريوت.
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«وصل هذا البحث إلى المجمة بتارين  2006/5/29وصدرت الموافقة عمى نشره بتارين »2007/11/21
الممحق رقم 1

التدقيق في تاري  14مارس  آذار من كه سنة يوم عيد وطني للحعوق الجزائري

عه ػػةا ب ػػذ وؿ وةع ػػا كة ػػري عن ػػحلسما قػ ػرعت ا اصتر ػػحلة الرشتي ػػة الع ػػحلد ٖٗ ا ال ػ ػمانوف اظت ػػذكور
سػماب ما اظتػمادة  ، ٖٚنعػهما كعػما لػػل  :عاػ ٗٔ سػمارس  آذار سػ كػػو سػػنة وسػما وطنيػما للشػػخغ
اظتعوؽ ل حل سةن ا علعػل سنػذ عف كاةػا س ػماتً قةػو ؿتػو ٕٓ سػنة س ػا ا سسػودة قةػو نشػرا عػماـ
 ٜٜٔٛحت ػ ػػا عنػ ػ ػواف ( العط ػ ػػو اظتحلرس ػ ػػية ا اصتزائ ػ ػػر  /دراس ػ ػػة ا عه ػ ػػوؿ العط ػ ػػو الوربي ػ ػػة وج ػ ػػذور ما
وغما ماب ػما) ،عف ة ػمار ػػذا اليػػوـ بمالػػذات ػػو ة ػمار عيػػحل لليهػػود و ػػو ذكػػرى الفػػور و اشػػا ا
ذ ػل لعلػػل عسػرتجع يػػد ذكػرى سػ الػػذكرمات الوطنيػة عػ الاػمار  ،لػػم ةسػعفل الػػذاكرة ،رجعػػا إغ
بعػػا اظتراجػػع عمههػما كاػماب اللفػماح ال ػػوسل و السيماسػػل  /اصتػػز الهبػماو للعػػؤرخ عةػػحل الرزتػماف بػ إب ػرا يم
بػ الع ػػوفٗ ، ٜٔٛوآخػػر صتعػماؿ قنػماف ٗ ٜٜٔق ػما ما ودراسػمات ا ةػمار اصتزائػػر اضتػػحل ث واظتعماهػػر،
و مالػػث شعػػحل العػػرر ال ػزبريي ٗ ٜٔٛالهبػػورة اصتزائر ػػة ا عماسه ػما ا وغ .لػػم ععهبػػر عل ػ شػػل ػػذكر ا
الاػمار نفسػػد ،إت سػما ذكػػر ا اظترجػػع ا وؿ حتػػا عنػواف اظتػؤدتر العاػػيم لةػماب الةيػماف و اضتر ػػة ص
 ،ٕٜٛعػم يػد اللماةػا بماخاعػمار جلسػمات اظتؤدتر،سنهػما قولػد  :عف علةػماب الةيػماف و اضتر ػة اجاععػوا
ا سحل ن ػػة اصتزائ ػػر ب ػػحلار جر ػػحلة اظتس ػماواة ون ػمادي اظتولود ػػة ا جلس ػػة إعالسي ػػة ع ػماـ ٕ ٗ-ٖ-س ػمارس 
آذار٘ٗ ٜٔعػػرلوف ب ػػيف بي ػماف الش ػػعا اصتزائ ػػري ،اشػػرر ػػوـ ٓٔ ا ػػر -ش ػةماط ٖٗ ،ٜٔو ال ػػذي
قػػحلـ للحلوسػػة الفرنسػػية ػػوـ ٗٓ ع ر ػػو – نيسػماف ٖٗ ،ٜٔسػمازاؿ ال ماعػػحلة ا سماسػػية ععػماعتم ،و ػػذكر
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اظت ػؤدتر ب ػػيف ػػذا الةي ػماف ك ػماف ق ػػحل ق ػػرر س ػما ػػي كعة ػمادئ  ...ا ص ٖٔٓ ،وذك ػػر ا ه ػػفحة عخ ػػرى
( )ٖٓٙعف اظتلاػػا اظتركػػزي ع ةػػا عنػػد بف ػػو الرقمابػػة السيماسػػية ػػاعل س ػ نشػػر نعػػوص الةي ػماف
وسلعلػػد وةوزعهػما ليلفػػا الناػػر .وع ػماؼ :وقػػحل عػػزـ عف طلػػا سػ السػػلطة العماسػػة عف ةعطيػػد رخعػػة
لطةع الو مائن الهبالث ....اظتذكورة ععالا ونشر ما و ذكر ةمار النشر بمال ةو.
بينع ػما ذكػػر اظتؤلػػم ا ة ػمار آخػػر :ال ػمانوف ا سماسػػل لة ػماب الةي ػماف و اضتر ػػة الػػو عر ػػا س ػواد
قمانونػػد للعع ػمادقة عليػػد س ػ ا ع ػما ا اجاع ػماع با ػمار ٗٔ س ػمارس  آذار ٗٗ ، ٜٔوقػػحلسا لػػحلار
وت ة (ععمالة قسنطينة ) وـ ٗٓ ع رو  نيسماف ٗٗ ٜٔبواسطة رلمات عةماس...ا (ص)ٕٛٚ
وقػػحل عكػػحل ػػذا الا ػمار رت ػماؿ قن ػماف (ٗ / )ٜٜٔص  ٜٔٛاظتو ػػوع و الا ػمار  .بينع ػما ػتعػػحل العػػرر
ال ػزبريي (ٗ )ٜٔٛا ص ٘ ٙا سؤلفػػة اظتػػذكور ،ذكػػر ذلػػك الا ػمار ٗٔ س ػمارس  آذار ٗٗ ٜٔػػو
ةمار لايسي رتعية علةماب الةيػماف .إف عسهبػماؿ ةلػك الاػوار و ا لػحلاث سهعػة جػحلا ا ةػمار اصتزائػر،
و دتهب ػػو سنعطف ػمات لماشت ػػة ؿت ػػو سس ػػرية العع ػػو الن ػمايل ال ػػوطل ،و إر ماه ػمات ل ػػوتدة الهب ػػورة الاحرر ػػة،
ولل ػ ػ لػ ػػي عت ػ ػما ارةة ػ ػماط سنط ػ ػػل عو ة ػ ػمار ل عو ػ ػماا بماإلعماقػ ػػة سهبػ ػػو ارةة ػ ػماط علػ ػػحلاث  ٓٛس ػ ػماي 
ع ػمار٘ٗ ٜٔاظتؤظتػػة جػػحلاً للشػػعا اصتزائػري واظتخز ػػة لالسػػاععمار الفرنسػػل الةليػحل ،و الػػو عسػػفرت عػ ٘ٗ
علػػم شهيحل،لسػػا الروا ػمات الش ػمائعة ،و ػػل لماد ػػة سشػػهورة شػػهرة الن ػمار عل ػ علػػم  ،وا ةعػػورنما عف
حتحل ػػحل ذلػػك اليػػوـ عنس ػا وعلػػزـ ليلػػوف وس ػما وطني ػما ا كػػو ع ػماـ ظتعػػوقل اصتزائػػر ،عس ػما ػػوـٗٔ س ػمارس 
آذار ،لي س ةمار نما وت آتسنما وت اعػو بنػما وطنيػماً و ت د نيػما ،إ ػما ػو سحلسػوس علينػما سػ ليػث ت
نحلري  ،كا سراجعاد ،و و وـ عيحل لليهود و ن سما ةذكرا اظتراجع الامار ية .
و عليد ذف عنسا وـ تعاةػمارا وسػماً وطنيػما للععػوق ا اصتزائػر سػ كػو سػنة ػو  ٓٛسػماي  ع ػمار
س ػ كػػو سػػنة (و لػػي ٗٔ س ػمارس  آذار اظتععػػوؿ بػػد و ػػو ػػوـ غػػري سنماسػػا ) كع ػما سػػنة تل ػما .
وذل ػػك إلي ػ ػما ل ػػذكرى اظتيس ػ ػماة و ا الا ػ ػمار ل للش ػػعا اصتزائ ػػري ،وةينية ػ ػماً ووخ ػ ػزا لل ػػعري الفرنس ػػل،
واسػػاععمارا اضت ػػري ،وةػػذكرياً لل يػػو ال ػمادـ وةعػػو راً ظت ػما ةركاػػد لماد ػػة والػػحلة ػػو ،س ػ آتؼ اصترل ػ
واظتعطػوب واظتشػػرد واظتعػػوق عػػحلا الشػػهحلا الةػمال عػػحلد م عل ػ اظتشػػهور ٘ٗ علػػم شػػهيحل وك ػماف س ػ
اظتفرتض عف لوف ذا اليوـ عيحلاً وطنيماًكعيحل عوؿ نو ع وغريا .
ك ػماف س ػ اضتلعػػة والع ػواب والع ػػو ال ػراجت واظتػػحلبر عف هػػحلر ا ػػذا الا ػمار  ٓٛس ػماي  ع ػمار
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قمانون ػماً والػػحلاً اعلػػن ب ػماظتعوق و ػػو ق ػمانوف رقػػم ٕٓ ٜٓ-اظتػػؤرخ ا  ٓٛس ػماي  ع ػمار ٕٕٓٓ اعلػػن
صعما ػػة ا شػخماص اظتعػػوق وةػػوقياهم سػ بػ  ٜٔقمانونػماً اعلػػن ػػم ،وكػماف بػػودي لػػو عف كػػو ال ػوان
اظتاعل ػػة ب ػماظتعوق ت ةع ػػحلر إت ا ػػذا الا ػمار  ،لر ػػع سعنو ػمابم وز ػمادة ػػرلاهم ا عي ػػحل م و ػػوسهم
الوطل.

الممحق رقم 2

مأساة يوم  08ماي  أيار 1945

جنمابة اقػرتاح اليػوـ الةػحل و  ٓٛسػماي سػ كػو عػماـ لػوف عيػحلا وطنيػما للععػوق اصتزائػر ػذنل عود عف
عذكػػر ة ػمار ػػذا اليػػوـ بماظتنماسػػةة للاػػذكري ،وإف كنػػا لسػػا ساخعع ػما ا الا ػمار  ،ولل ػ اظتػػؤرخ ػػم
الذ اححل وف عند ،حل ذكر اظتؤرخ ابػ الع ػوف عةػحل الػرزت بػ إبػرا يم (ٗ )ٜٔٛو ػو عػم ع ػواؿ
ذلػػك اليػػوـ ق ػمائال ( :ػػو ؿ الش ػماذيل سلػػل  :فػػل ػػذا اليػػوـ – ػػوـ الهب ػماس س ػماي  ع ػمار٘ٗ– ٜٔ
خرجػػا رتػػوع الش ػةماف والفاي ػماف و اللهػػوؿ والشػػيوخ ساا ػما ر ا اظتػػحلف وال ػػرى اصتزائر ػػة ،وخماهػػة ا
سػػحلف سػػطيم ،وخراطػػة ،و قماظتػػة  ،ووادي زنػما  ،وةةسػػة و  ...نشػػحلوف عغػماو اضتر ػػة ،و رةلػػوف عنماشػػيحل
اتسػػا الؿ وسػما كػمانوا انػػوف عف اللهبػػري سػنهم سػػوؼ ت رجػػع إغ ذو ػػد و ع لػػد ،وعف الػػردى ػػو سػػنهم
بماظتره ػماد  ،وذلػػك بينػػد دتػػا س ػماعمات قالئػػو عل ػ خػػروجهم س ػ دور ػػم لػػق ةةػػحللا اضت ػماؿ س ػ
ساػما رات سػػلعية إغ سعػمارؾ داسيػة دارت رلما ػما ا نػواح كهبػرية سػ ال طػػر اصتزائػري وراح ػػحياهما عكهبػػر
سػ ستسػػة و عربعػ علػم شػػهيحل (ٓٓٓ ) ٗ٘.وعشػرات آتؼ السػ نما و اظتعا لػ دوف عف ػػعم
سػ ب ػػل سػ بعػحل م – سػ قلػػة سػ اظتنما ػل – ػػال ػػطلعوف .بيعةػما الرسػمالة الاحرر ػػة اظت حلسػػة ،عو
سالينوف للعحلو اصتمائر والوماها اظتساةحل)( .اب الع وف ،ٜٔٛٗ،جٕ ،صٕ.)ٖٜ
و ػػذكر ا ص ٖٗ٘ ػػذا اضت ي ػػة ( و ة ػرتاوح الا ػػحل رات اصتزائر ػػة ب ػ ٓٓٓ ٗ٘.إغ ٓٓٓٔٓٓ.
قاي ػػو .عس ػما الا ػػحل رات ا جنةي ػػة اخال ػػم ع ما ،ةع ػهما ػػرتب س ػ إلع ػما الفرنس ػػي  .وة ػػحل ر م ت
ا ماوز العشرة آتؼ وبع هما ػرتب سػ إلعػما اصتزائػر و ػل ا الومالػا ةػرتاوح سػماب ٓٓٓ٘ٓ.
إغ ٓٓٓ ٚٓ.ػػذكر رتػ ػماؿ قنػ ػماف عف ذل ػػك الي ػػوـ  ( :اعهب ػػو ا ك ػػوف ٓٛسػ ػماى  ع ػ ػمار عت ػػذا الس ػػنة
٘ٗ ٜٔو اليوـ الذي و عا عنػد اضتػرب العماظتيػة الهبمانيػة عوزار ػما رشتيػما ،وظتػما كمانػا اتلافػماتت رشتيػة
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وشػػعةية شػماركا يهػما رتيػػع اظتناعػمات و اعتيتػمات ...ا ) (قنػماف ،ٜٜٔٗ،ص .) ٕٖٓ .و ا لػػحلاث
بماخاع ػ ػمار  :قي ػػو عنه ػ ػما عهن ػ ػما سلي ػػحلة س ػػحلبرة وخحل ع ػػة س ػ ػ رنس ػ ػما لالنا ػ ػماـ س ػ ػ اظتط ػ ػمالة بماتسػ ػػا الؿ
واس ػػاخحلسا يه ػما الط ػمائرات ،ػػحل ط ػمار الطي ػماروف الفرنس ػػيوف الذتمائ ػػة (ٖٓٓ ) س ػرة ا الي ػػوـ الوال ػػحل
داسا اضتعلػة ةسػعة ( ) ٜٓع ػماـ ،سسػاععل ال ماذ ػمات ا سرليػة الهب يلػة واظتاوسػطة ،وسػو ا عػحلد سػ
ال ػػرى وال ػػحلواو ر بػ ػما رض ،مث طػ ػمارت الطػ ػمائرات اظت ماةل ػػة الفرنس ػػية ال طماني ػػة الع ػػنع خل ػػم ال ماذ ػ ػمات
ا سرليػػة ةسػػحن الس ػلماف اعت ػمارب س ػ اظتن ػمازؿ الػػو حتطعػػا وةرسػػل ال نمابػػو عل ػ اظتخ ػماب العمار ػػة ا
اصتةماؿ  /ص ٖٗ٘ ).
إف وهػػم ةلػػك ا ػماـ ت ةلفيه ػما اتلػػحلات و الػػحلواو  ،وإف ع ػواؿ الوػػحلر اتسػػاععماري ،و واجػػع
ال اػ ػػو و الػ ػػحلسمار و ؼتلفماب ػ ػما س ػ ػ اإلعماق ػ ػمات و ا سػ ػػراض النفسػ ػػية ،بما سػ ػػلحة الفرنسػ ػػية وا سرليػ ػػة و
ال طمانيػػة بزبمانيػػة عسػماكر م اضتماقػػحلة وآتبػػم و سػػحلسرابم ا ةلػػك ا ػماـ اظتيس ػماو ة ػػل عشػػحل وع ا ػع س ػ
عف ةوهم بمالللعمات و العةمارات الواقعيػة اضتسماسػة ،والعواطػم الشػماعرة اظتلاهةػة ،ولػذلك بػحلت عمهيػة
ةةحل و ذلك الامار ذا الامار  ٓٛسماي  ع مار كيوـ وطل للععوق اصتزائر .
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الممحق رقم 3

نبااذة تاريخيااة عاان جااذور اليااوم المحاادد لالحتفااال باااليوم الااوطني لممعااوقين 14
مارس  آذار

عاػ ػ ػػذا الي ػػوـ ا الاػ ػمار سػ ػ عش ػػيـ ا ػ ػماـ عن ػػحل بع ػػا ال ػػحل مانمات و ا قػ ػواـ .و خماه ػػة الف ػػرس
واظتسػػيحي عيػػحل الفعػػت عنػػحل اظتسػػيحي سػرةةو بعيػػحل الفعػػت اليهػػودي ،و سػػع عنػػحل م بماسػػم آخ ػر
و ػػو عيػػحل – الفػػور  -الػػذي وقعػػا يػػد ػتماكعػػة السػػيحل اظتسػػيت وهػػلةد كعػما ػػذكر ذلػػك لر ػػزي سوسػ
( : )ٜٜٔٛف سػ عػمادة اظتلػك اليهػػودي ،و ػل عػمادة قحلميػة عنػػحل م ا كػو زسػماف ة رةػما عف طلػػن عتػػم
ا ذلك العيحل –عيػحل الفعػت اليهػودي -علػحل اظتسػ ون سػ ال الػة واللعػوص ،بنػما علػ ط وسػهم،
و لػػوف إطػػالؽ الس ػ بن ػما عل ػ اضتػػظ ،كع ػما وقػػع للسػػيحل اظتسػػيت ،وقػػحل نػػغ عل ػ ذلػػك ،ا إؾتيػػو
ولن ػما /اإله ػحماح ،ٔٛصٓٗٔ) ليػػث ق ػماؿ اظتلػػك اليهػػودي عس ػماـ الووغ ػما  ،والشػػعا اليهػػودي ع ن ػما
ػتماكعػػة عيس ػ عليػػد السػػالـ ،س ػما لػػل  :عن ػما لسػػا عجػػحل يػػد علػػة والػػحلة ،وللػػم ع ػمادة عف عطلػػن للػػم
والحلاً ا الفعت -و ػو عيػحل ةػذكمار خػروجهم سػ سعػر ،و ػو ةعر ػا سػت بمالع انيػة وسعنػماا  :اجايػماز
وعةػػور عو ؾت ػماة (اظتن ػػحل  ،ص ٘ )٘ٛع رت ػػحلوف عف عطلػػن للػػم سلػػك اليهػػود ؟ ( قماعت ػما اسػػاهزا بماظتسػػيت
اظتػػاهم زوراً بينػػد ر ػػحل عف لػػوف سلل ػماً علػػيهم) عػػرخوا رتػػيعهم ق ػمائل  :لػػي ػػذا – عػػل اظتسػػيت –
قةػػو بمارب ػماس عطل ػػد  ،وك ػماف بمارب ػماس ػػذا لع ػماً – عػػل اتػػرـ طلػػن س ػرالة ب ػرا – وا إؾتيػػو لوق ػما
عرخوا قمائل  :عهلةد ،عهلةد – عل اظتسػيت – ػماؿ عتػم ،مالهبػة :ػيي شػر ععػو ػذا ؟ إو عجػحل
جػػو انػػة ،وقاػػو الػػذي
يػػد علػػة للعػػوت ،ينػما عتدبػػد وعطل ػػد  ....ػػيطلن عتػػم الػػذي طػػرح ا الس ػ
طلةوا ،و عسلم عتم سوع ظتشيتاهم (إؾتيو لوقما  /اإلهحماح ٖٕ ،ص .)ٖٔٛ :
و ػذكر سػهيو د ػػا :عسػما عهػو ػػذا العيػحل اليهػودي وسنماسػػةاد هػو ذكػرى – ػػور – الػذي عؾتػما يػػد
– سردك ػماي – عو سردخ ػماي الش ػػعا اليه ػػودي س ػ اإلب ػمادة  ،وسل ػػر ال ػػوزر الفمارس ػػل – ماس ػماف -و ػػذا
العيػػحل عو الػػذكرى ةع ػمادؼ كػػو سػػنة ٗٔ ٔ٘-س ػ شػػهر س ػمارس  آذار ،و ماس ػماف ػػو الػػوزر للعلػػك
الفمارسػػل -الشػػورش اإلستيػػل -و ػػو عػػحلو لليهػػود ،وقػػحل اناعػػروا عليػػد وقال ػوا س ػ الف ػرس ٓٓٓٚ٘.
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ستسة وسةع علفما ...،علوا ذلك ا اليػوـ الهبمالػث عشػر سػ سػمارس  آذار  ،واسػرتالوا ا اليػوـ الرابػع
عشػػر(ٗٔ)سنػػد وجعل ػوا ػػوـ وليعػػة و ػػرح ،وعس ػما اليهػػود ا –شوش ػ  -ػػذهنم اسا ػرالوا ا اليػػوـ اطت ػماس
عشػػر(٘ٔ)سنػػد ،وجعلػػوا ػػوـ وليعػػة و ػػرح( د ػأٜٚٚ ،ص ٗ )ٜوالاف ػماعتم ا العيػػحل ميهبػػو ذكػػرى
ال اػو الا ليػػحلي للعولػػود ا وؿ اظتعػػري .وعةػػرؾ ا ع خػػري ػػحلا اظتنماسػػةة س ػ غػػري ةعليػػن ليعا ػ ولياػػحلبر
س عراد ذلك(لرزئٜٜٛص.)ٔٓٚ-ٔٓٙ.
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