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 : الملخص 
تعترب مسألة تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة من أىم اؼبوضوعات اليت تناولتها التشريعات الوطنية و 

الدولية بعناية وإىتمام بالغ منذ القدم ، وسبب يف ذلك يرجع إىل التهميش والتمييز اليت عانت منو ىذه الفئة 
. يف ؾبال الشغل خصوصا

وتركز ىذه الدراسة النظرية إىل التعرف على حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل وفقا للمعاىدات 
واإلتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية،وكذا التسليط الضوء على واقع تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة يف 

اعبزائر من خالل تناول أىم التدابَت التشريعية اؼبستخدمة يف تعزيز فرص إدماج ىذه الفئة يف الوسط 
  اإلجتماعي، وماىي أىم النقاص والصعوبات اليت يعاين منها األشخاص ذوي اإلعاقة يف ؾبال التشغيل؟

 .األشخاص ذوي اإلعاقة، حق يف العمل، التأىيل اؼبهٍت ، نظام اغبصص، نظام اإلشًتاكات اؼبالية: الكلمات المفتاحية
Abstract:  

The issue of the employment of persons with disabilities is one of the most important 

topics that have been dealt with in national and international legislation with great care 

and attention since ancient times, due to the marginalization and discrimination suffered 

by this group in the field of employment in particular. 

This theoretical study focuses on the recognition of the right of persons with 

disabilities to work in accordance with international treaties and conventions and national 

legislation, as well as shedding light on the reality of the employment of persons with 

disabilities in Algeria by addressing the most important legislative measures used to 

promote the integration of this group into the social sector. The disadvantages and 

difficulties experienced by persons with disabilities in employment? 

 

Key words : Persons with disabilities, right to work, vocational rehabilitation, quota 

system, financial contribution system.  
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: مقدمة
 من الظواىر اؼبألوفة الذي اليكاد ؾبتمع ىبلوا منها، إذ حضيت بإىتمام ؾبتمعات 1 تعترب ظاىر اإلعاقة

ومنظمات دولية أين أصبحت يف الوقت الراىن أحد اؼبشكالت اإلجتماعية اليت ترتبط إرتباطا وثيقا وأساسيا 
بقضايا التنمية، بإعتبار أن العنصر البشري ىو دعامة  تطور اجملتمعات يف كل اجملاالت اإلقتصادية واإلجتماعية 

.  2والثقافية والسياسية
إن تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة، من القضايا اؽبامة اليت تعكس مدى إىتمام اجملتمعات بدعم 

ومساندة حقوق ذوي اإلحتياجات اػباصة، وحقيقة األمر أن دمج األشخاص ذوي اإلعاقة يف سوق العمل لو 
مردوده اإلهبايب على صعيد اجملتمع ككل، حيث يتحول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل طاقات منتجة يف حدود 

.     3إمكانتهم ومقدراهتم ويكون ؽبم دور يف بناء اجملتمع
فضال على أن فئة األشخاص ذوي اإلعاقة أصبحت تشكل شروبة اؽبامة يف العامل ، حيث بلغ عددىم ، 

 مليونا 970 و785 باؼبئة من عدد اإلصبايل لسكان العامل، ويًتاوح ذلك مابُت 15وفقا آلخر التقديرات حوايل 
، ويعيش معظمهم يف البلدان النامية حيث يشغل اإلقتصاد غَت رظبي نسبة ىامة من اليد العاملة حبيث 4معوقا

تعد نسبة مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف القوى العاملة منخفضة يف العديد من البلدان، وتشَت إحصاءات 
حديثة بشأن أعضاء منظمة التعاون والتنمية يف اؼبيدان اإلقتصادي إىل أن ما يقل بقليل  عن نصف نسبة 

اإلشخاص اؼبعوقُت البالغُت سن العمل غَت نشطُت إقتصاديا مقارنة بواحد من كل طبسة أشخاص عاديُت بالغُت 
. 5سن العمل

ويف ىذا الصدد سعت جل التشريعات العمالية الدولية والوطنية منذ شبانيات القرن اؼباضي إىل تكريس 
حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل من خالل وضع نظام قانوين متكامل خاص يهدف إىل تعزيز فرص 

. التشغيل يف سوق العمل مفتوح، بإعتباره حقا إنسانيا يكتسبو البشر منذ الوالدة دون أي سبييز خلقي
                                                             

ىي نقص القدرات اغبسية واعبسدية أو الذىنية لدى شخص ألي سبب ككف البصر والصمم والعجز عن اغبركة وصعوبات التعليم  - 1
وإضطرابات النطق والكالم واإلضطرابات السلوكية واإلنفعالية والتوحد وغَتىا من اإلعاقات اليت تستوجب الرعاية والتأىيل اؼبصاب هبا لتمكينو من 

مصطلح يغطي اإلصابة "اإلعتماد على النفس والتكيف نفسيا وإجتماعيا مع ؿبيطو اإلجتماعي، كما عرفت منظمة الصحة العاؼبية اإلعاقة بأهنا 
أنظر، مديرية العامة للتخطيط ".بإعتالل وتقييد اغبركة ومعوقات اؼبشاركة، ويقصد باإلعتالل وجود مشكلة جسدية يف وظائف اعبسم أو بنيتو

. 22، ص 2012، وزارة القوى العاملة، سلطنة عمان، "ربديات ومعاعبات"والدراسات، تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة يف القطاع اػباص 
أنظر، بعزيز حسيبة، اغبماية اإلجتماعية لفئة اؼبعوقُت يف التشريع اعبزائري، ؾبلة الدراسات القانونية والسياسية، جامعة عمار ثليجي األغواط،  - 2

 .306، ص 2018، ، 2، العدد 4اعبزائر، اجمللد 
، وزارة القوى العاملة، سلطنة "ربديات ومعاعبات"أنظر، مديرية العامة للتخطيط والدراسات، تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة يف القطاع اػباص  - 3

 .18، ص 2012عمان، 
 .261، ص 2011أنظر، تقرير عاؼبي حول اإلعاقة، منظمة الصحة العاؼبية والبنك الدويل، -  4
 4، ص 22، الدورة 2012 ديسمرب 17مفوضة األمم اؼبتحدة السامية حقوق اإلنسان،تقرير السنوي للعمل وعمالة األشخاص ذوي اإلعاقة، -  5

 -5. 
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وتكمن أنبية ىذه الدراسة يف تسليط الضوء على حق ىذه الفئة اؼبهمشة يف العمل، حبيث أصبح ىذا 
اؼبوضوع من الطابوىات اؼبسكوت عنها يف ظل معانات األشخاص ذوي اإلعاقة من أبسط اغبقوق اليت كفلها 

. القانون الدويل والوطٍت 
لذلك تأيت ىذه الورقة البحثية لتلقي الضوء على مدى إىتمام التشريعات الدولية والوطنية حبق األشخاص 
ذوي اإلعاقة يف العمل، وكذا اؼبسانبة يف تعريف دبضمون ىذا اغبق من خالل إبراز أىم التدابَت اإلهبابية اليت من 

. شأهنا تعزيز واإلرتقاء حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل
: اإلشكالية

كيف عاعبت التشريعات الدولية والوطنية حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل؟ وماىي أىم التدابَت 
اإلهبابية اؼبتعلقة بتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة؟ 

 هبذا اؼبوضوع سنتبع  منهج الدراسة التحليلية للنصوص القانونية ؼبقاربة ىذه اإلشكالية واإلحاطة أكثر
اؼبنظمة غبق األشخاص ذوي اإلعاقة على ضوء التشريعات الدولية والوطنية، مث  إثراء ىذه الدراسة دبنهج اؼبقارن 

للتوصل إىل أفضل النماذج التشريعة اليت كفلت حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل، وبناءا عليو إرتأينا 
حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل وفقا للمواثيق الدولية  :تقسيمو إىل مبحثُت على الشكل األيت 

.  (اؼببحث الثاين)التدابَت اإلهبابية لتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة . (اؼببحث األول )والتشريعات الوطنية 
 حق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل وفقا للمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية: المبحث األول

      لقد أدت اعبهود اؼببذولة من طرف القانون الدويل وـبتلف التشريعات الداخلية للدول دبا فيها اعبزائر إىل 
إرساء حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل والتشغيل، وذلك بإقرار ؾبموعة من اؼببادئ والتدابَت اؼبتعلقة بتنظيم 
عمالة األشخاص ذوي اإلعاقة وكيفية إدماجهم يف عامل الشغل، وىذا من أجل ضبايتهم من كل أشكال التهميش 

والتمييز، لذلك سنتطرق يف ىذا اؼببحث إىل حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل وفقا للمواثيق واإلتفاقات 
.  (اؼبطلب الثاين )، مث حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل وفقا للتشريع اعبزائري (اؼبطلب األول )الدولية 

حق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل وفقا للمواثيق واإلتفاقيات الدولية : المطلب األول
لقد كان والزال موضوع العمل وعمالة األشخاص ذوي اإلعاقة من أىم القضايا الدولية اليت حضيت 

بإىتمام بالغ، حيث صدرت عدة صكوك دولية معًتف هبا وؾبسدة يف مواثيق وإتفاقيات دولية وتوصيات تكرس 
، مث اؼبواثيق (الفرع األول )منظمة العمل الدولية : ىذا اغبق، وىذا ماسنبينو من خالل ىذا اؼبطلب فيما يلي

. (الفرع الثالث)، مث إتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة (الفرع الثاين)والعهود الدولية 
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حق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل وفقا منظمة العمل الدولية : الفرع األول 
       إن إىتمام منظمة العمل الدولية بالعمل والعمال ، ضم يف طياتو فئة األشخاص ذوي اإلعاقة بإعتبارىا 
أكثر تعرضا للتمييز والتعسف ، لذلك عمدت اؼبنظمة على سن إتفاقيات وتوصيات لتكريس حق األشخاص 
ذوي اإلعاقة يف التشغيل دون أي سبييز ، وىذا ماذبسد بالفعل من خالل عدة إتفاقيات وتوصيات غبماية ىذه 

: الفئة مهمشة ، لذلك سنتطرق إىل أىم اإلتفاقيات والتوصيات منظمة العمل الدولية حسب ترتيبها التارىبي
      لقد صدرت أوىل اإلعًتافات الدولية حبق األشخاص اؼبعوقُت يف العمل عن منظمة العمل الدولية عام 

 71رقم "تنظيم العمالة يف اإلنتقال من اغبرب إىل السلم" ، حيث أصدرت توصية شاملة وثاقبة بشأن1944
، بغض النظر عن سبب إعاقتهم، مع منحهم الفرصة "فرص العمل للمعوقُت"واليت تقر فيها صراحة بضرورة توفَت 

الكاملة يف إعادة التأىيل والتوجيو اؼبهٍت اؼبتخصص،  والتدريب وإعادة التدريب، واإلستخدام يف العمل اؼبفيد، 
كما أكدت التوصية على أنو هبب أن وبصل اؼبعوقون كلما سنحت الفرصة على التدريب مع سائر العمال يف 

نفس الظروف ونفس األجور، كما دعت إىل ضرورة تكافؤ فرص اإلستخدام وإىل إزباذ تدابَت إهبابية لتعزيز 
 1.إستخدام العمال الذي يعانون من إعاقات خطَتة

إىل الشراكة مع " باؼبعايَت الدنيا للضمان اإلجتماعي" اؼبتعلقة 1952 لسنة 102       كما دعت إتفاقية رقم 
اؼبؤسسات اؼبختلفة واإلدارات اغبكومية من أجل تدعيم الرعاية الطبية لألشخاص اؼبعوقُت، وإىل التعاون مع 

أقسام التأىيل اؼبهٍت، بغرض إعداد األشخاص ذوي اإلعاقة على عمل مناسب، مع السماح ؽبذه اؼبؤسسات 
. 2واإلدارات بضمان تأىيل اؼبهٍت للمعوقُت وىذا من خالل قوانُت ولوائح وطنية تشجع على ذلك

اؼبهٍت  تأىيل وإعادة تأىيل"  اؼبتعلقة ب99 أصدرت منظمة العمل الدولية التوصية  رقم 1955       ويف عام 
واليت شكلت قاعدة عبميع التشريعات الوطنية اؼبتعلقة بالتوجيو اؼبهٍت والتدريب اؼبهٍت وتوظيف " للمعوقُت

اؼبعوقُت، كما أوردت التوصية تعريفا لألشخاص اؼبعوقُت يساوي حاليا من حيث اعبوىر التعريف الذي إعتمدتو 
منظمة العمل الدولية، وإستندت إىل أحكام أساسية فيما ىبص دمج التدريب اؼبهٍت وتكافؤ الفرص واألجر 

اؼبتساوي للعمل اؼبتساوي، كما تضمنت وسائل توسيع فرص اإلستخدام للعمال اؼبعوقُت وذلك بالتعاون الوثيق 
.  3مع منظمات أصحاب العمل والعمال

        
 
 

                                                             
 .4، ص 2004، 1أنظر، آرثر أوريلي، حق األشخاص اؼبعوقُت يف العمل االئق، مكتب العمل الدويل، جنيف، الطبعة  - 1
. 1952 بشأن اؼبعايَت الدنيا للضمان اإلجتماعي، لسنة 102 من إتفاقية رقم 35أنظر، اؼبادة  - 2
 .18أنظر، آرثر أوريلي، اؼبرجع السابق، ص  - 3
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جاءت على نفس اؼبنوال توصيات "التأىيل اؼبهٍت وتشغيل اؼبعاقُت" اػباصة 1983لسنة 159أما إتفاقية 

السابقة، حبيث تناولت دبوجب الفقرة الثانية من اؼبادة األوىل منها على حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التأىيل 
اؼبهٍت لغرض سبكُت الشخص ذوي اإلعاقة من ضمان عمل مناسب والًتقي فيو، ومن مث تعزيز إدماجو أو إعادة 

 منها على حفاظ كل دولة طرف فيها على مبدأ تساوي الفرص 4إدماجو يف اجملتمع، مث تؤكد اإلتفاقية يف اؼبادة 
بُت كل فئات األشخاص ذوي اإلعاقة من جهة، وبُت بقية العمال من جهة أخرى، مع اغبفاظ كذلك على مبدأ 

 2:كما تضمت اإلتفاقية عدة مبادئ أنبها.  1اؼبساواة بُت اعبنسُت يف فرص العمل اؼبتاحة
 .ضرورة قيام كل دولة بوضع سياسة وطنية لتأىيل اؼبعاقُت وتشغيلهم- 
مشول ىذه السياسة لكل أصناف اؼبعاقُت مع مراعات مبدأ تكافؤ الفرص بينهم وبُت العمال العاديُت من - 

 .جهة، واؼبعاقُت من كال اعبنسُت من جهة أخرى
. تقدًن خدمات مناسبة للمعاقُت يف ؾبال التدريب والتكوين والتشغيل- 

 لتحديد  التدابَت 1983 لسنة 186رقم " التأىيل اؼبهٍت والعمالة اؼبعوقُت"        مث جاءت توصية متعلقة ب 
 3: الواجب تطبيقها من دول األطراف من أجل تفعيل برامج التأىيل اؼبهٍت والوظيفي للمعوقُت

تدابَت اؼبالئمة ػبلق فرص عمل يف سوق العمل اؼبفتوح للجميع دبا يف ذلك تقدًن حوافز مالية ألصحاب - 
 .العمل وكذلك إجراء تكييفات مالئمة على أماكن العمل وأدواتو

تقدًن الدعم اغبكومي اؼبناسب للعمل احملمي والتدريب اؼبهٍت والتوجيو اؼبهٍت واػبدمات تشغيل اؼبعوقُت اليت - 
 .تديرىا ىيئات غَت حكومية

 .إزالة اؼبعوقات واغبواجز اؼبادية واؼبعمارية والتواصلية- 
 .إعتماد تدابَت عمل مرنة- 
 .إعفاء اؼبواد واؼبعدات التدريب احملددة واألجهزة اؼبعونة من عبء الضرائب- 

حق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل وفقا للمواثيق والعهود الدولية  :الفرع الثاني 
، 4      أوىل القانون الدويل اؼبعاصر أنبية خاصة لفئة األشخاص ذوي اإلعاقة، ذبلت يف عدة إعالنات، أنبها

 بباريس الذي يقر صراحة أن  اغبق يف العمل 1948 ديسمرب 10اإلعالن العاؼبي غبقوق اإلنسان الصادر يف 
كل فرد يبلك اغبق يف العمل ، ويف حرية يف إختيار عملو، ويف شروظ "حق أساسي من حقوق اإلنسان وبأن 

                                                             
 .60، ص 2015أنظر، سعيد بن ؿبمد دبوز، ضباية األشخاص ذوي اإلعاقة ، مذكرة ماجستَت، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  - 1
أنظر، أظبى خضر، قوانُت العمل وحقوق اإلنسان يف الوطن العريب، حقوق اإلنسان يف الفكر العريب، دراسات يف النصوص، مركز الدراسات  - 2

 .343، ص 2002، بَتوت، 1الوحدة العربية، طبعة 
. 22أنظر، آرثر أوريلي، اؼبرجع السابق، ص  - 3
أنظر، مديوس فالح الراشدي، دور القانون الدويل يف موضوع اإلعًتاف حبقوق اإلنسان وإقرارىا وموقف التشريع الكوييت منها، ؾبلة اغبقوق،  - 4

 .231، ص 1993، 4جامعة الكويت، العدد 
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، غَت أنو مايالحظ على اإلعالن أنو قوبل ببعض النقد ألنو 1.."عمل عادلة ومرضية ، ويف اغبماية من البطالة
، لكن يف 2ذباىل اؼبعوقُت إذمل يردوا كفئة منفصلة معرضة إلنتهاك حقوق اإلنسان، وألن اإلعاقة مل ترد كفئة ؿبمية

اغبقيقة قبد أن اإلعالن العاؼبي غبقوق اإلنسان كان موجها عبميع الناس دون أي سبييز دبا فيهم فئة اؼبعوقُت، 
. وبالتايل فإن صبيعهم متساوين يف اغبقوق والكرامة وىذا ما أكدتو اؼبادة األوىل والثانية من اؼبيثاق حقوق اإلنسان

 عهدين أساسُت، األول حول 1966      كما إعتمدت أيضا، اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة يف ديسمرب 
اغبقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والثاين خاص حبقوق اؼبدنية والسياسية ونبا يشكالن إىل جانب اإلعالن 

 من عهد الدويل اػباص للحقوق 6، حبيث تنص اؼبادة 3العاؼبي غبقوق اإلنسان الشرعية الدولية غبقوق اإلنسان
تعًتف الدول األطراف يف ىذا العهد باغبق يف العمل الذي يشمل " اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية على أنو

لكل شخص اغبق يف أن تتاح لو إمكانية كسب رزقو، بعمل ىبتاره أو يقبلو حبرية، وتقوم بإزباذ تدابَت مناسبة 
 من نفس العهد على حق يف التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية وذلك من 7كما تؤكد اؼبادة ".لصون ىذا اغبق

. خالل التساوي يف األجر دون أي سبييز، أن تكون ظروف عمل تكفل السالمة والصحة اؼبهنية
       يف اؼبقابل، قبد العهد الدويل اػباص للحقوق اؼبدنية والسياسية مل يتضمن أحكام خاصة باغبق األشخاص 

عبميع األفراد حقوق " إىل بند عدم التمييز واليت تنص2ذوي اإلعاقة يف عمل، لكنو تطرق يف مضمون اؼبادة 
.." متساوية أمام القانون ووبق ؽبم دون أي سبييز التمتع حبماية متساوية من القانون

حق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل وفقا إلتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة :الفرع الثالث
، إطار القانوين إللتزامات الدول األطراف فيما يتعلق 4        تعترب إتفاقية األمم اؼبتحدة لألشخاص ذوي اإلعاقة

على إلتزام الدول األطراف بإعًتاف حبق "  يف فقرهتا األوىل27حبق اؼبعوقُت يف العمل حيث تنص اؼبادة 
 من اإلعالن 23األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل على قدم مساواة مع األخرين، وتتوسع يف مقتضى اؼبادة 

ة االقتصاديــــــــــــــــــــــ من عهد الدويل اػباص باغبقوق 6العاؼبي غبقوق اإلنسان، وتنتهج نفس هنج الذي إحتوتو اؼبادة 
 ، وتؤكد أن ىذا اغبق يشمل إتاحة الفرصة لألشخاص ذوي اإلعاقة لكسب الرزق يف 5 الثقافية اإلجتماعية و و

                                                             
 . الفقرة األوىل، إعالن العاؼبي غبقوق اإلنسان23أنظر، اؼبادة  - 1

2-Degener and Quin,Human rights and disability, Summary report to the  Office of the UN High Commisioner 

on Human rights, feb, 2000, p. 16. 
. 19أنظر، آرثر أوريلي، اؼبرجع السابق، ص  - 3
، دخلت حيز التنفيذ 13/12/2006أنظر، إتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، إعتمد النص من صبعية العامة لألمم متحدة  - 4

03/05/2008 .
أنظر، تقرير مفوضية األمم اؼبتحدة السامية غبقوق اإلنسان، دراسة مواضعية بشأن عمل وعمالة األشخاص ذوي اإلعاقة، اعبمعية العامة - 5

 . 5، ص 17/12/2012
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عمل ىبتارونو أو يقبلونو حبرية يف سوق عمل وبيئة عمل منفتحتُت أمامهم وشاملتُت ؽبم، ويسهل إلبراطهم 
.  1فيهما، دبا يف ذلك أولئك الذين تصيبهم اإلعاقة خالل العمل

        وقد مشلت إتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة صبلة من إلتزامات على الدول األطراف من أجل سن 
التشريعات والتنظيمات وطنية لتكريس حقوق األشخاص اؼبعوقُت يف العمل واإلدماج واإلندماج اإلجتماعي 

 2:وضبايتو وتعزيزه يف نفس الوقت، وذلك من خالل ؾبموعة من التدابَت واإلجراءات اآلتية
حضر التمييز على أساس اإلعاقة يف صبيع اؼبسائل اؼبتعلقة بالعمل ومنها شروط التوظيف والتعيُت وإستمرار - 

 .العمل والتقدم الوظيفي، وظروف العمل اآلمنة والصحية
ضباية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف ظروف عمل عادية ومالئمة، دبا يف ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجر - 

 .متساوي لقاء القيام بعمل متساوي القيمة
سبكُت األشخاص ذوي اإلعاقة من اغبصول بصورة فعالة على برامج للتوجيو التقٍت واؼبهٍت وخدمات التوظيف - 

 .والتدريب اؼبهٍت اؼبستمر
اغبماية من التحرش واإلنصاف للمظامل وضمان فبارسة حقوقهم العمالية والنقابية على قدم مساواة مع - 

 .اآلخرين
تعزيز العمل اغبر، وتطوير األعمال التعاونية، وضمان الًتتيبات التيسَتية اؼبعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف - 

 .مكان العمل
تكفل الدول األطراف لعدم إخضاع األشخاص ذوي اإلعاقة للرق والعبودية، وضبايتهم على قدم مساواة مع - 

 .اآلخرين من العمل اعبربي والقسري
       وفبا يبدو لنا أن ىذه اإلتفاقية تكاد ربيط حبق يف العمل إحاطة تامة من كافة جوانبو، من إلتزام الدول 

األطراف بتوفَت فرص عمل حقيقية تتفق مع ظروف ىؤالء، على أن يكون اػبيار ؽبم، سواء اإلعاقة كانت 
موجودة قبل اإللنحاق بالعمل اؼبختار أو كانت نتيجة حادث عمل، وذلك مع إزالة كافة أشكال التمييز بينهم 

وبُت األسوياء بدأ من شروط التوظيف والعمل، وبيئة العمل، مع تكافؤ الفرص، خاصة يف األجر الذي هبب أن 
. 3يتساوى يف القيمة مع العمل الذي يقوم الشخص مثل غَته من األسوياء

        
 

                                                             
أنظر، بلعموري نادية، حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل بُت النسب القانونية واإلشًتاكات اؼبالية، ؾبلة نظرة على القانون اإلجتماعي، - 1

 . 65، ص 2017، 7جامعة وىران ؿبمد بن أضبد، العدد 
.  أنظر، إتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، اؼبرجع السابق-  2
 .38،ص 2012، 1، دار النهضة العربية، القاىرة، الطبعة(دراسة مقارنة)رضا عبد اغبليم عبد اجمليد الباري، حقوق ذوي اإلحتياجات اػباصة  - 3
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ىذا عن اؼببادئ الذي تضمنتها إتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة فيما يتعلق حبقهم يف العمل، فماىي نسبة 
 ماي 12ة يف ــــــــــــــــــــــــــاص ذوي اإلعاقـــــــــــع العلم بأن اعبزائر صادقت على إتفاقية األشخــــ؟ م 1تطبيقها يف اعبزائر

. ، فبا هبعلو إلتزاما وطنيا ودوليا على عاتقها يف ؾبال ضباية وترقية األشخاص ذوي اإلعاقة داخل اعبزائر20092
حق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل وفقا للتشريع الجزائري : المطلب الثاني

      لقد أقر اؼبشرع اعبزائري حبق األشخاص اؼبعوقُت يف التشغيل والتمهُت، كغَته من التشريعات اؼبقارنة وذلك 
من أجل إدماجهم يف اغبياة اإلقتصادية واإلجتماعية واإلستفادة يف نفس الوقت من قدراهتم اؼبكنونة، وذلك  

، (الفرع الثاين)، مث التشريعات العمالية (الفرع األول)جبملة من التشريعات الوطنية يف مقدمتها الدستور اعبزائري 
. (الفرع الثالث )مث قانون ضباية األشخاص اؼبعوقُت وترقيتهم 

حق األشخاص المعوقين في العمل وفقا للدستور  : الفرع األول
       يشكل الدستور اعبزائري أىم التشريعات الوطنية اؼبعنية حبماية حقوق اإلنسان واغبريات العامة لألفراد 

بإعتباره أظبى القوانُت، وؼبا كان األشخاص اؼبعوقُت ىم فئة التقل عن األفراد العاديُت فإن الضمانات القانونية 
 كان 20163 من دستور 69اليت يقرىا الدستور اعبزائري ىي نفسها دون أي سبييز، لذلك قبد مضمون اؼبادة 

مع ضمان كافة اغبقوق " لكل اؼبواطنيُت اغبق يف العمل"عاما دون أي زبصيص ؽبذه الفئة حبيث تنص على أنو
اغبق يف اغبماية والنظافة واألمن أثناء العمل ، اغبق يف الراحة ، اغبق يف التمهُت ، اغبق "اللصيقة هبذا اغبق من 
".  يف الضمان اإلجتماعي

 جاءت أكثر تدقيقا عن اؼبادة السابقة فيما ىبص اغبماية 2016 من دستور 72يف حُت قبد اؼبادة 
تعمل الدولة على تسهيل إستفادة الفئات " الدستورية غبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل حبيث تنص على أنو

". الضعيفة ذات اإلحتياجات اػباصة من اغبقوق اؼبعًتف هبا عبميع اؼبواطنُت وإدماجها يف اغبياة اإلجتماعية
ذبدر بنا اإلشارة، أن اؼبؤسس الدستوري أغفل حقوق األشخاص اؼبعوقُت يف تعديالتو اؼبتعددة للدستور 

منذ اإلستقالل، لكنو تدارك األمر يف التعديل األخَت حبيث أضفى ضمانات دستورية أكرب عن سابقتها من أجل 
. تأىيل فئة اؼبعوقُت وإدماجها يف الوسط اإلجتماعي

 
 
 

                                                             
1- Rapport initial sur la mise en œuvre de la convention internationale relative aux droits des handicapées, 

République Algérien Démocratique et Populaire, Version actualisée le 16/12/2014.  
 دبوجب 2006 ديسمرب 13صادق اعبزائر على إتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة اؼبعتمدة من طرف اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة بنتاريخ -  2

. 31/05/2009 بتاريخ 33، واؼبنشور يف اعبريدة الرظبية العدد 2009 ماي 12 اؼبؤرخ يف 09/188اؼبرسوم الرئاسي رقم 
. 2016 مارس 07 بتاريخ 14، اعبريدة الرظبية العدد 2016 مارس6 اؼبؤرخ يف 2016  متضمن تعديل دستور 01-16قانون  - 3
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حق األشخاص المعوقين في العمل وفقا للتشريعات العمالية : الفرع الثاني

       خصت التشريعات العمالية يف اعبزائر فئة األشخاص ذوي اإلعاقة بأحكام خاصة تتناسب وطبيعة إعاقتهم 
ودرجتها، مع نصها صراحة على تساويهم من حيث اؼببدأ مع غَتىم من العمال اآلخرين فيما يتعلق باغبقوق 

. دون أدىن سبييز1والواجبات العامة
، حبقوق اؼبعوقُت يف التشغيل كأول تشريع عمايل يف اعبزائر بعد 122-78       لقد أقر القانون األساسي للعامل

يستفيد األشخاص اؼبعوقون الذين ال يبكن ؽبم العمل يف ظروف عادية "  على47اإلستقالل حبيث نص يف اؼبادة 
من التشغيل يف أعمال تالئمهم، وعند اإلقتضاء يف معامل مأمونة، كما يستفيدون من اغبق يف تكوين زبصصي 

 اؼبتعلق بالشروط واألحكام اػباصة 15/05/1982 اؼبؤرخ يف 82/180، مث جاء مرسوم "وفقا للشروط احملدد 
. بتشغيل العمال اؼبعوقُت وإعادة تأىيلهم اؼبهٍت، تطبيقا للمادة السالفة من القانون األساسي للعامل

       وقد حدد اؼبرسوم اؼبتعلق بتشغيل العمال اؼبعوقُت وإعادة تأىيلهم اؼبهٍت اؼبشار إليو سابقا ؾبموعة من 
: اإلجراءات والتدابَت من أنبها

زبصيص مناصب عمل خاصة ومتميزة يف كل مؤسسة مستخدمة ضمن ـبطط التوظيف اؼبعمول بو يف ىذه - 
 .اؼبؤسسة دبا يتناسب وكل حالة من حاالت اإلعاقة

 .إدخال اإلصالحات اليت سبكن من زيادة مردودية ىؤالء العمال وربسُت مستواىم اؼبهٍت- 
زبصيص أوقات عمل خاصة هبذه الفئة من العمال عند ضرورة السيما بالنسبة ؼبنهم يف طور نقاىة، الذين مل - 

 .يتكيفوا بعد مع مناصب عملهم، والذين التسمح ؽبم طبيعة إعاقتهم بالعمل ؼبدة تساوي مدة العمل القانونية
الًتخيص بالغياب لألشخاص ذوي اإلعاقة بناءا على رأي الطبيب اؼبعاجل، واإلستفادة من عطل اػباصة من - 

 .أجل إعادة التأىيل وإجراء اؼبعاينات الطبية
 .3إنشاء تعاونيات إلنتاج واػبدمات لفائدة العمال اؼبعوقُت- 
إلتزام اؽبيئات اؼبستخدمة بإرسال كشوف دورية ؼبفتشية العمل اؼبختصة إقليميا ربمل أظباء اؼبعوقُت العاملُت - 

 .ومناصب الشغل اؼبعينة ؽبم
و من خالل ىذه التدابَت نستنج أن اؼبشرع اعبزائري كان حريصا على إزالة اغبواجر اليت كانت عائق أمام 

.  األشخاص اؼبعوقُت سواء تعلق األمر بناحية التوظيف والتأىيل أو التسهيالت متعلقة دبناصب عمل اؼبعاقُت

                                                             
، 1أنظر، أضبية سليمان، التنظيم القانوين لعالقات العمل يف التشريع اعبزائري، عالقة العمل الفردية، ديوان اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، الطبعة -  1

. 138، ص 1992
. ، اؼبتضمن القانون األساسي العام للعامل1978 أوت 5 اؼبوافق ل 1398 رمضان 1، اؼبؤرخ يف 78/12القانون رقم -  2
 .67أنظر، بلعموري نادية، اؼبرجع السابق، ص - 3
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على نفس اؼبنوال - اعباري تطبيقو حاليا -  اؼبتعلق بعالقات العمل90/11       يف نفس السياق، جاء قانون 
وجوب قيام " منو على16يف إرساء حقوق األشخاص اؼبعوقُت يف العمل والتأىيل اؼبهٍت، فقد نصت اؼبادة 

". اؼبؤسسات اؼبستخدمة بتخصيص مناصب عمل لألشخاص ذوي اإلعاقة وفق كيفيات ربدد عن طريق التنظيم
 اؼبعدل واؼبتمم اؼبتعلق بالتمهُت، قد تنصت على أنو للمعوقُت 81/07 من قانون 15        يف حُت قبد اؼبادة 

بدنيا اؼبعًتف هبم طبيا، ؽبم اغبق يف التمهُت طبقا ألحكام ىذا القانون والتشريع معمول هبما، كما يبكن 
للمؤسسة اؼبستخدمة أن تستقبل اؼبمتهنُت معوقُت إذا كانت تتوفر على مناصب تتناسب وظروف اؼبعوق وتضيف 

.  دبنح حوافز خاصة لكل مستخدم يتكفل بتمهُت معوقُت بدنيا21الفقرة الثانية من اؼبادة 
ىذا عن حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل وفقا للتشريعات العمالة، فماىو اعبديد الذي جاء بو 

 1 اؼبتعلق حبماية األشخاص اؼبعوقُت وترقيتهم ؟09-02قانون 
حق األشخاص المعوقين في العمل وفقا لقانون حماية األشخاص المعوقين وترقيتهم :الفرع الثالث

لألشخاص ذوي اإلعاقة ؼبواجهة ـبتلف اإلنتهاكات اليت تتعرض " األمن القانوين"      يف سبيل ذبسيد مفهوم 
 2002 ماي 08  اؼبؤرخ يف 02/09ؽبا ىذه الفئة من التهميش والتمييز يف شىت اجملاالت ، صدر قانون 

واؼبتعلق حبماية األشخاص اؼبعوقُت وترقيتهم ليؤكد حرص اؼبشرع اعبزائري على تكريس حق األشخاص اؼبعوقُت يف 
العمل والتمهُت وذلك من خالل الفصل الرابع من القانون واؼبعنون باإلدماج واإلندماج اإلجتماعيان والذي ينص 

. صراحة على حق األشخاص اؼبعوقُت يف التشغيل كغَتىم من األفراد اآلخرين
 من خالل عدة مواد متفرقة صبلة من الضمانات التشريعية ؽبذه الشروبة يف ما ىبص 02/09ولقد حدد القانون 

: التشغيل والتمهُت واليت تتمثل فيما يلي
عدم التمييز على أساس اإلعاقة يف ماىبص صبيع اؼبسائل اؼبتعلقة بالتشغيل، دبا يف ذلك شروط التوظيف - 

 .والتعيُت والتثبيت وإستمرار العمل والتساوي يف األجر لقاء العمل اؼبساوي القيمة
 .ال هبوز إقصاء أي مًتشح بسبب إعاقتو من اؼبسابقة أو إختبار مهٍت يتيح اإللتحاق بوظيفة عمومية أو غَتىا- 
إلتزام كل مستخدم بإعادة تصنيف أي عامل أو موظف أصيب بإعاقة مهما كان سببها، بعد فًتة إعادة - 

 .تدريب من أجل إعادة تويل منصب آخر لديو
 باؼبئة على األقل من مناصب العمل لألشخاص اؼبعوقُت اؼبعًتف ؽبم 1إلتزام كل مستخدم بتخصيص نسبة - 

 . ديسمرب من السنة اؼبنصرمة31بصفة العامل على أساس العدد اإلصبايل لألشخاص اؼبأجورين احملدد يف 
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يف حالة إستحالة زبصيص مناصب العمل لألشخاص اؼبعوقُت يتعُت على مستخدم دفع إشًتاك سنوي تساوي - 

 من اؼبرسوم 4قيمتو حال مناصب العمل اؼبخصصة يف مبلغ السنوي لألجر الوطٍت اؼبضمون طبقا للمادة 
. 14/214التنفيذي 

التدابير اإليجابية المتعلقة بتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة  : المبحث الثاني
على الرغم من اعبهود اؼببذولة من اجملتمع الدويل يف تكريس حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل، إال 

أن واقع إدماجهم داخل سوق عمل مفتوح إعًتضتو ؾبموعة من العقبات والصعوبات والتحديات، فبا دفع منظمة 
العمل الدولية وإتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إىل تبٍت ؾبموعة من التدابَت التشريعية والتحفيزية اليت من 

شأهنا تعزير فرص وحظوظ األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل والتشغيل، لذلك سنتطرق يف ىذا اؼببحث إىل أىم 
، مث التدابَت التحفيزية لتشغيل (اؼبطلب األول)التدابَت التشريعية اؼبتعلقة بتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة 

. (اؼبطلب الثاين )األشخاص ذوي اإلعاقـــــــــــــــــــــــــــــــــة 
التدابير التشريعية المتعلقة بتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة : المطلب األول

 من أىم التدابَت التشريعية Contribution""ِِواإلشًتاكات اؼبالية"Système-Quota"      يعترب نظام اغبصص 
الضرورية اليت تبنتها منظمة العمل الدولية من أجل تعزيز عمالة األشخاص ذوي اإلعاقة، لذلك سنتطرق من 

، مث اإلشًتاكات اؼبالية أو ضريبة (الفرع األول )نظام اغبصص أو النسب اؼبئوية اؼبقتطعة : خالل ىذا اؼبطلب إىل
. (الفرع الثاين )الدعم 

نظام الحصص في تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة : الفرع األول
يعترب نظام اغبصص أو النسب اؼبئوية اؼبقتطعة من أىم الربامج شيوعا يف تعزير فرص تشغيل األشخاص 

ذوي اإلعاقة، لذلك قبد أن أبرز التشريعات الدولية قد تبنت ىذا النظام كوسيلة إلدماج األشخاص اؼبعوقُت 
داخل سوق العمل مفتوح وذلك بتعزيز فرص التشغيل والقضاء على نسب البطالة اليت الزمت ىذه الفئة 

. (ثانيا)وما موقف اؼبشرع اعبزائري منو؟  (أوال)اؼبهمشة، فماىي الطبيعة القانونية لنظام اغبصص؟ 
الطبيعة القانونية لنظام الحصص أو النسب المئوية في تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة : أوال

لقد أقرت إتفاقية األمم اؼبتحدة لألشخاص ذوي اإلعاقة على نظام اغبصص أو النسب اؼبئوية اؼبقتطعة 
بأن مايتخذ من تدابَت خاصة لتسريع ربقيق " حبيث تقضي 4 فقرة 5بصورة غَت مباشرة وذلك دبوجب اؼبادة 

، فنظام النسب اؼبئوية إذا ىو تدبَت خاص اليبس والىبل واليضيق من "اؼبساواة ال يعد شكال من أشكال التمييز
 لسنة 109،كما أكدت ذلك إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 1نطاق حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل

التعترب التدابَت اإلهبابية اػباصة اليت تستهدف ربقيق اؼبساواة الفعلية يف الفرص " على أنو4 يف اؼبادة 1983
". واؼبعاملة بُت العمال اؼبعوقُت وغَتىم من العمال دبثابة تدابَت سبييزية ضد غَتىم من العمال
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نظام الذي يلتزم من خاللو أرباب " و اؼبقصود ىنا من نظام اغبصص أو النسب اؼبئوية اؼبقتطعة ىو 
العمل سواء يف القطاع العام أو القطاع اػباص الذين يتجاوز عدد عماؽبم عددا معينا بتشغيل األشخاص ذوي 

".  اإلعاقة بنسبة مئوية ؿبدد بقوة القانون
 1: إىل مباذج أساسية ثالثة1996و قد قسمت أنظمة اغبصص سنة 

 حبيث الهبرب أصحاب العمل على توظيف نسبة ؿبددة من العمال اؼبعوقُت نظام الحصص من دون عقوبة -1
 ".قانون توظيف اؼبعوقُت" دبوجب 1986ولكن يوصون بذلك، قد أعتمد ىذا النظام يف ىولندا سنة 

 وىي عبارة عن خطة حصص متمثلة يف وظائف ؿبجوزة لألشخاص :نطام الحصص من دون عقوبة فعلية -2
 من 3 عامال بتشغيل 20اؼبعوقُت حبيث يفرض على أصحاب العمل يف القطاع اػباص الذين يشغلون مايزيد عن 

قانون "  ربت مسمى1944العمال اؼبعوقُت اؼبسجلُت، و قد أستخدم ىذا النموذج يف اؼبملكة اؼبتحدة سنة 
. 2 1982 لسنة 49، و صبهورية مصر العربية دبوجب القانون رقم "اإلستخدام

 وىو يعٍت ربديد حصة معينة وفرض ضريبة أو غرامة مالية على أصحاب :نظام الحصص المرفق بعقوبة -3
العمل الذين ال يلتزمون بالنسب احملددة، على أن يوظف اؼببلغ يف صندوق لدعم إلستخدام األشخاص ذوي 

. اإلعاقة، وحبسب واديغتون فإن نظام ضريبة للدعم يشكل أكثر اغبصص إستقطابا يف العامل
 3":نظام اغبصص الصارمة ونظام اغبصص اؼبرنة:"كما ينقسم نظام اغبصص أو النسب اؼبئوية إىل نوعُت

وتتمثل يف التدابَت أو برامج التشغيل اليت يعامل فيها الشخص اؼبعاق معاملة : نظام الحصص الصارمة- 1
تفضيلية، فيشغل فيها بغض النظر عن إكتسابو للمؤىالت اليت يستوجبها منصب الشغل، دبعٌت أنو يشغل ىذا 

. اؼبنصب حىت ولو كان أقل تأىيال من بقية اؼبًتشحُت لنفس اؼبنصب يف اؼبؤسسة
 يعامل الشخص اؼبعاق فيها دبوجب ىذا النظام كغَته من األشخاص العاديُت، حبيث :نظام الحصص المرنة- 2

اليبكنو أن يشغل أي منصب عمل إال إذا توفرت لديو اؼبؤىالت واؼبهارات اليت تؤىلو ؽبذا اؼبنصب، ودبعى أصح 
. أنو اليعامل معاملة تفضيلية بل هبب أن تكون لو مؤىالت متساوية على األقل ألي مًتشح آخر

 
 
 

                                                             
1  -waddington, Reassessing the employment of people with disabilities in euroupe: from Oouta to anti-

discrimination laws, comparative labour law journal, Vol.18,No.62,PP.101. 
 عامال فأكثر وتسري عليهم أوامر 50على أصحاب األعمال الذين يستخدمون " على أنو1982 لسنة 49 من قانون رقم 9نصت اؼبادة  - 2

باؼبئة من ؾبموع العمال يف  5قانون العمل، إستخدام اؼبعوقُت الذين ترشحهم ؽبم مكاتب القوى العاملة من واقع سجل اؼبعوقُت لديها، وذلك بنسبة 
". اؼبنشأة اؼبراد إلتحاق هبا

.  13 أنظر، تقرير مفوضية األمم اؼبتحدة السامية غبقوق اإلنسان، اؼبرجع السابق، ص 3-
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 دولة يف العامل 18لإلشارة فقط، أن اؼبفوضية األروبية أعدت تقرير شامل حول وضعية نظام اغبصص يف 

والذي تبُت من خاللو فشل نظام اغبصص يف تعزيز فرص عمل وعمالة األشخاص ذوي اإلعاقة وذلك راجع 
ألسباب عديدة، فبا دفع بعض الدول إىل سعي لتخلي عنو وحبث عن تدابَت أخرى لدعم العمالة الفعلية 

.  لألشخاص ذوي اإلعاقة أو تعزيز تشريعات مكافحة لكل أشكال التمييز ضد ىذه الفئة
موقف المشرع الجزائري من نظام الحصص في تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة : ثانيا

لقد تبٌت اؼبشرع اعبزائري نظام اغبصص  أو النسب اؼبئوية اؼبقتطعة كوسيلة إستثنائية من أجل تعزيز إدماج 
األشخاص ذوي اإلعاقة وذلك دبنح فرص عمل ؽبذه الفئة يف القطاع العام واػباص، وىو ماذكرتو الفقرة األوىل 

 اؼبتعلق حبماية األشخاص اؼبعوقُت وترقيتهم واليت تلزم كل مستخدم أن ىبصص 09-02 من قانون 27من اؼبادة 
 . باؼبئة على األقل من مناصب العمل لألشخاص اؼبعوقُت اؼبعًتف ؽبم بصفة العامل1نسبة 

بضبط كيفيات اؼبتعلقة بتخصيص مناصب العمل "  متعلق214-14مث جاء اؼبرسوم التنفيذي رقم 
اؼبعًتف ؽبم بصفة "وربديد اإلشًتاك اؼبايل ومنح اإلعانات قصد التهيئة وذبهيز مناصب العمل لألشخاص اؼبعوقُت

 السالف الذكر، حبيث حدد اؼبشرع كيفيات زبصيص 09-02 من قانون 27العامل، وذلك تطبيقا لنص اؼبادة 
 اليت 3 باؼبئة من مناصب العمل لألشخاص اؼبعوقُت اؼبعًتف ؽبم بصفة العامل وذلك من خالل اؼبادة 1نسبة 
وبدد مناصب العمل اليت ىبصصها كل مستخدم للعمال اؼبعوقُت على أساس العدد اإلصبايل لألشخاص " تنص

 باؼبئة وربسب حسب الوحدة 1 ديسمرب من السنة اؼبنصرمة والذي تطبق عليو نسبة 31اؼبأجورين احملدد يف 
". الدنيا

و يبدو من خالل اؼبواد السابقة، أن النسبة اؼبقرر قد إعتمدهتا الدولة بناءا على ماربوزه من إحصائيات 
 باؼبئة، وىو مامل توافق عليو اعبمعيات اؼبهتمة برعاية أفراد 5كون نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة يف اعبزائر حوايل 

 باؼبئة يف نظر اؼبهتمُت بعمل وعمالة األشخاص ذوي اإلعاقة 1ىذه الفئة وضباية حقهم يف العمل، كما أن نسبة 
ال تزال ضئيلة، حبيث اليبكن أن تليب حاجيات ىذه الفئة، خصوصا إذا أخذنا بعُت اإلعتبار أهنا أكرب أقلية على 

. 1 باؼبئة من إصبايل عدد السكان15الصعيد الدويل والوطٍت حبيث تبلغ نسبة حوايل 
اؼبالحظ على نظام اغبصص أو النسب اؼبئوية الذي إعتمده اؼبشرع اعبزائري كوسيلة إستثنائية لتكريس  و

حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل أنو اغبد األدىن الذي الينبغي النزول عنو، غَت أن ىذا اغبق أصبح مرتبطا 
إرتباطا وثيقا هبذه النسبة اؼبئوية وكأهنا ىي جوىر اغبق ونطاقو، فإذا ماربققت، إعترب اغبق وكأنو قد سبت كفالتو، 

ضف إىل ذلك أن ىذه النسبة تتماشى . 2وربقق دبوجب ذلك إلتزام الدولة بتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة
ونظام الورشات واؼبؤسسات الكبَتة، أما اؼبتوسطة والصغَتة فنادرا ما تشغل مئة عامل أو أكثر، بالتايل فحظ 
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األشخاص ذوي اإلعاقة من العمل ضئيل جدا لدرجة اإلستحالة، خاصة إذا مل يكن لدى صاحب اؼبنشأة أو 
. 1اؼبؤسسة وعي خبطر اإلعاقة، ودبا يتمتع بو األشخاص ذوي اإلعاقة من قدرات ىائلة

مث إن اؼبعروف على نظام اغبصص أن النسب اؼبقتطعة لتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة تكون ضمن 
إسًتاتيجية تدرهبية هبدف إدماج اؼبعاقُت يف سوق عمل مفتوح، وىذا ما تبناه اؼبشرع الفرنسي يف شكل زيادات 

 5، مث 1989 باؼبئة سنة 4، إىل 1988 باؼبئة سنة 3تدرهبية يف معدل توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة من 
 باؼبئة ىي اغبصة اإلجبارية اليت فرضت على أصحاب العمل 6 أصبحت 1991، مث سنة 1990باؼبئة يف سنة 

، عكس اؼبشرع اعبزائري الذي إكتفى بتحديد نسبة اغبصص اؼبقتطعة 2تعلق األمر بالقطاع العام أو اػباصسواء 
كحد أدىن، وبذلك يكون قد منح السلطة التقديرية ألرباب العمل من أجل  ( باؼبئة1)اليت الهبوز النزول عنها 

  3.ربديد النسب اؼبئوية اؼبقتطعة لتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة
كما يعاب على اؼبشرع اعبزائري أنو حُت تناول نظام اغبصص أو النسب اؼبئوية اؼبقتطعة يف مرسوم 

 سالف الذكر، مل يستهدف فئة ؿبددة من األشخاص ذوي اإلعاقة عكس بعض التشريعات 214-14التنفيذي 
 قد إستهدف يف نظام اغبصص اؼبعاقُت على 2001اؼبقارنة األخرى، فمثال قبد اؼبشرع األؼباين يف قانون التأىيل 

، يف حُت قبد بعض 4حسب نوع اإلعاقة ودرجتها حبيث أن اؼبعاق إعاقة شديدة ىو أوىل من اؼبعاقُت اآلخرين
التشريعات األخرى إستهدف فئات معينة من األشخاص ذوي اإلعاقة على أساس الكفاءة اؼبعاق مثال أو سن 

اؼبعاق، لذلك كان يستوجب على اؼبشرع اعبزائري أن يستهدف فئات ؿبددة بعينها ويف الغالب ىي اليت تعاين من 
. التهميش واإلقصاء يف اغبصول على منصب عمل الئق

 
 
 

                                                             
. 65أنظر، سعيد بن ؿبمد دبوز، ضباية األشخاص ذوي اإلعاقة، اؼبرجع السابق، ص - 1

2  - voir,  Art 5212-1 et 5212-2 C. t.  du Code du travail, l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés 

(OETH) pour les entreprises à établissements multiples s’applique établissement par établissement.  
 1)إن اؼبشرع اعبزائري حُت فتح اجملال ألصحاب العمل يف ربديد نسب اؼبئوية اؼبقتطعة لتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة وقيدىم باغبد األدىن  - 3

، يكون قد تنازل عن صالحياتو التشريعية ألنو يف حالة غياب تدخل القانون ال يبكننا اإلرتقاء بنسبة تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة يف  (باؼبئة
.   باؼبئة إال إذا أرغموا على ذلك بقوة القانون1اعبزائر، ألن أصحاب العمل لن يوظفوا اؼبعاقُت بنسب تفوق 

: لقد إستهدف التشريع األؼباين يف نظام اغبصص األشخاص ذوي اإلعاقة البالغة يف شكل فئات- 4
اؼبعاقُت الذين وبتاجون دائما رعاية خاصة لإلنطالق بالعمل؛ ):اؼبعاقُت الذين تتأثر حياهتم العملية بسبب طبيعة إعاقتهم وحجمها: الفئة األولى -

العمال الذين يفرضون على صاحب العمل عند إستخدامهم نفقات خاصة شبو دائمة بسبب إعاقتهم؛ اؼبعاقُت الذين اليستطعون إال القيام بعمل 
 باؼبئة على األقل بسبب خلل عقلي أو نفسي أو 50منخفض اإلنتاجية بشكل شبو دائم بسبب إعاقتهم؛ اؼبعاقُت الذين تكون نسبة إعاقتهم 
. (إمكانية تعرضهم إىل نوبات؛ اؼبعاقُت الذين مل يتموا التدريب اؼبهٍت بسبب خطورة اإلعاقة

 .70أنظر، آرثر أوريلي، اؼبرجع السابق، ص. اؼبصابون بإعاقة بالغة الذين بلغوا اػبمسُت من العمر: الفئة الثانية -
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 باؼبئة اليت حددىا اؼبشرع اعبزائري كحد أدىن لتشغيل األشخاص 1أما فيما ىبص كيفية حساب نسبة 

 باؼبئة يتم 1 سالف الذكر على أنو نسبة 214-14 من اؼبرسوم التنفيذي 3ذوي اإلعاقة، فقد نصت اؼبادة 
 وليس unité""، فبا يعٍت أن عملية اغبساب تكون على أساس الوحدة ''الوحدة الدنيا''إحتساهبا على أساس 

على أساس فردي، لكن يف اغبقيقة أن الوحدة الدنيا اليت قصدىا اؼبشرع اعبزائري تعادل عامل معاق واحد فقط 
يف كل األحوال دون النظر للعدد مناصب العمل اؼبفتوحة، عكس ماذىب إليو اؼبشرع الفرنسي الذي إعترب أن 

الوحدة قد تساوي عامل أو عامل ونصف أو عاملُت ونصف، لذلك على اؼبشرع اعبزائري إعادة النظر يف نسبة 
. اغبصص وكيفية حساهبا ألهنا ؾبحفة يف حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف اعبزائر

اإلشتراكات المالية كبديل عن تخصيص مناصب عمل لألشخاص ذوي اإلعاقة : الفرع الثاني
ويعرف كذلك بنظام ضريبة الدعم وىي عبارة عن ضرائب أو غرامات تفرض على أصحاب العمل يف 

حالة عدم إحًتام النسب القانونية لنظام اغبصص يف تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة، حبيث تودع األموال اليت مت 
". صندوق اإلدماج اؼبهٍت لألشخاص ذوي اإلعاقة"جبايتها دبوجب إشًتاكات مالية لدى

فإن نظام اإلشًتاكات اؼبالية أو نظام ضريبة الدعم يشكل أكثر أنظمة شيوعا وجاذبية " وادينغتون"طبقا ل
من اإلستخدام الفعلي للمعوقُت عرب أنظمة اغبصص، حبيث تشَت أغلب الدراسات أن نظام ضريبة الدعم أكثر 
فعالية من نظام اغبصص ألن أصحاب العمل غالبا ما يدفعون إشًتاكات مالية عوض تشغيل األشخاص ذوي 

اإلعاقة، لذلك يبقى السؤال مطروح ىل يبكن إعتبار نظام اإلشًتاكات اؼبالية ىو البديل الفعلي لتعزيز فرص 
تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة ؟  

 من 2 فقرة 27وقد أقر اؼبشرع اعبزائري، بنظام اإلشًتاكات اؼبالية أو نظام ضريبة الدعم من خالل اؼبادة 
 باؼبئة على األقل من مناصب العمل لألشخاص اؼبعوقُت 1أنو عند إستحالة زبصيص نسبة  " 09-02قانون 

اؼبعًتف ؽبم بصفة العامل، يتعُت على اؼبستخدم دفع إشًتاك مايل يرصد يف حساب صندوق خاص بتمويل 
، وصدر لغرض ربديد قيمة ىذه اإلشًتاكات اؼبالية اؼبرسوم التنفيذي "نشاط ضباية األشخاص اؼبعوقُت وترقيتهم

يتعُت على اؼبستخدم يف حالة ما مل ىبصص مناصب عمل "  ينص4 سالف الذكر ودبوجب اؼبادة 14-214
لصاحل األشخاص اؼبعوقُت، دفع إشًتاك مايل سنوي تساوي قيمتو اغباصل عدد مناصب العمل اؼبخصصة، 

 ".يف اؼببلغ السنوي لألجر الوطٍت األدىن اؼبضمون... احملددة
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، (100)ويقل عن اؼبائة  (20)مث يتعُت على كل مستخدم الذي يفوق عدد عمالو اإلصبايل العشرين 
، على أن يدفع 1اؼببلغ السنوي لألجر الوطٍت األدىن اؼبضمون (2/3)دفع إشًتاك مايل سنوي يساوي ثلثي 

الصندوق اػباص للتضامن " الذي عنوانو 302-069اإلشًتاك اؼبايل يف حساب التخصيص اػباص رقم
. 2"الوطٍت

كما يتعُت على اؼبستخدم أن يرسل إىل اؼبديرية اؼبكلفة بالتشغيل واؼبديرية اؼبكلفة بالنشاط اإلجتماعي 
أو اإلشعار بنحويل /اؼبختصتُت إقليميا، يف هناية كل سنة مالية قائمة مفصلة لألشخاص اؼبعوقُت العاملُت و

. 3اإلشًتاك اؼبايل اؼبدفوع يف الصندوق اػباص للتضامن الوطٍت
لعل السؤال الذي يثار بشأن ىذه اإلشًتاكات، يتمثل يف سلطة اؼبستخدم يف اإلختيار بُت دفعها وبُت 

 باؼبئة من مناصب العمل على األقل لألشخاص  ذوي اإلعاقة؟ ويبدو من إستقراء اؼبواد السابقة 1زبصيص نسبة 
أن سلطة اؼبستخدم مقيدة يف ذلك، حبيث يلتزم اؼبستخدم بتخصيص مناصب عمل لألشخاص اؼبعوقُت إال إذا 

إستحال ذلك، غَت أن اؼبشرع مل وبدد طبيعة ىذه اإلستحالة وترك للمستخدم السلطة التقديرية يف إثارهتا لإلمتناع 
.  4اإلمتناع عن تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة، كما يضاف إىل ذلك صعوبة إثبات ىذا

واؼبالحظ أيضا فبا سبق أن اؼبشرع اعبزائري مل يستحدث صندوق خاص باإلدماج اؼبهٍت لألشخاص ذوي 
اإلعاقة، وإكتفى فقط بصندوق التضامن الوطٍت، عكس اؼبشرع الفرنسي الذي أنشأ صندوق خاص بإدماج 

 ىدفو AGEFIPH''''بالوكالة اؼبشًتكة إلدارة صناديق دمج اؼبعوقُت "األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل يسمى
. ربصيل اإلشًتاكات أرباب العمل الذين مل يلتزموا بنظام اغبصص لتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة

التدابير التحفيزية المتعلقة بتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة : المطلب الثاني
يف إطار تعزيز فرص تشغيل األشخاص اؼبعوقُت يف العامل، حرصت منظمة العمل الدولية على إرساء 

ؾبموعة من التدابَت اإلهبابية والتحفيزية اؼبالئمة اليت من شأهنا خلق فرص لتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة يف 
سوق عمل مفتوح وذلك من خالل تسهيالت سبنح ألرباب العمل من أجل إدماج وتشغيل األشخاص ذوي 

اإلعاقة من جهة وقوانُت تشريعية من جهة أخرى ، لذلك سنتطرق إىل أىم التدابَت التحفيزية لتشغيل األشخاص 
، مث أىم التدابَت التحفيزية لتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة (الفرع األول)ذوي اإلعاقة وفقا للمنظمة العمل الدولية

. (الفرع الثاين)وفقا للتشريع اعبزائري 
 
 

                                                             
  . 214-14من اؼبرسوم التنفيذي  4/2أنظر، اؼبادة  - 1
   . 214-14من اؼبرسوم التنفيذي  05أنظر، اؼبادة  - 2
 .214-14 من اؼبرسوم التنفيذي 06أنظر، اؼبادة -  3
. 78أنظر، بلعموري نادية، اؼبرجع السابق، ص  - 4
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أهم التدابير التحفيزية لتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة وفقا لمنظمة العمل الدولية : الفرع األول

لقد نصت منظمة العمل الدولية على ؾبموعة من التدابَت التحفيزية لتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة 
حبيث تلتزم من خالؽبا الدول األطراف على تفعيلها يف إطار تشريعي وتنظيمي ػبلق فرص عمل يف سوق عمل 

 1:مفتوح، لذلك سنتطرق إىل أبرز ىذه التدابَت فيما بلي
 يشكل دعم األجور لتغطية النقص يف اإلنتاجية أكثر أشكال الدعم اؼبايل إنتشارا من تلك :الدعم المالي

: اؼبخصصة ألصحاب العمل لتشجيعهم على توظيف العمال اؼبعوقُت، ومن أىم ىذه وسائل
 ىبات لتغطية تكاليف التدريب- 
 .ىبات إضافية إلستكمال التدريب سبنح إلدخال التغيَتات على أماكن العمل واإلجهزة الضرورية- 
 .ىبات إضافية ؿبجوزة لتوظيف اؼبساعدين الشخصيُت ؼبن وبتاجهم من اؼبعوقُت- 
 .ىبات إبقاء على العمال الذين يصابون بإعاقة خالل العمل- 
 .إئتمانات ضريبية خاصة بكل عامل معوق جديد- 
 .ىبات لتغطية تكلفة تكييف مكان العمل- 
. خصومات على أعباء الضمان اإلجتماعي اػباص بالعمال اؼبعوقُت- 

يعترب من أىم أشكال الدعم غَت مادي اؼبتعلق بالعمل واإلستخدام وذلك دبساعدة  : الدعم التقني والفردي
اؼبعاقُت يف اغبصول على رخصة سوق خاصة وكذا التدريب على العمل لتسهيل اإلنتقال إىل عامل الشغل، والدعم 

التايل للتوظيف، باإلضافة إىل كل التسهيالت اليت تساعد اؼبعاقُت على التكيف مع مكان العمل، واػبدمات 
اؼبدافعة، ومنح ىبات لتأمُت اؼبساعدة الشخصية، اؼبساعدة التقنية، وكذا تأمُت تلك اؼبساعدات اؼبباشرة مثل 

.  اؼبساعدة على إستعمال اغباسوب
تعترب التشريعات اؼبناىضة لتمييز اػبلقي أىم التدابَت احملددة لتعزيز إستخدام : التشريعات المكافحة للتمييز

اؼبعوقُت داخل سوق عمل مفتوح، حبيث وبق من خالؽبا لكل األشخاص ذوي اإلعاقة يف التنافس على العمل 
بناءا على كفائتهم وجدارهتم ؼبنصب العمل، شريطة أن أال سبارس بيئة العمل اليت يتنافسون فيها أي سبييز حبقهم 

.  بسبب إعاقتهم
أهم التدابير التحفيزية لتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة وفقا التشريع الجزائري : الفرع الثاني

حرصا من اؼبشرع اعبزائري على ذبسيد حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل وتشجيعا ألصحاب العمل 
 من 28على تطبيق النصوص القانونية اؼبتعلقة بتخصيص مناصب العمل ؽبذه الفئة من اؼبواطنُت نصت اؼبادة 

 ا يف ذلك ــ على إستفادة اؼبستخدم الذي يقوم بتهيئة وذبهيز مناصب العمل لألشخاص اؼبعوقُت مب09-02قانون 
 

                                                             
 .69-68أنظر، آرثر أوريلي، اؼبرجع السابق، ص  - 1
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التجهيزات، من تدابَت ربفيزية حسب اغبالة، كما يبكن أن يتلقى إعانات يف إطار اإلتفاقيات اليت تربمها الدولة 
 ليوضح 214-14واعبماعات اإلقليمية وىيئات الضمان اإلجتماعي، وتطبيقا ؽبذه اؼبادة صدر اؼبرسوم التنفيذي 

، وذلك من خالل 1أحكام تطبيق ىذه التدابَت ربفيزية مقابل زبصيص مناصب عمل لألشخاص ذوي اإلعاقة
: مايلي

. هتيئة ؿبيط العمل لتسهيل الوصول للعمل بكل أشكالو- 
. تكييف مناصب العمل- 
. وضع ذبهيزات جديد خاصة- 
. 2التكوين اػباص- 
 .3أن تكون هتيئة وذبهيز مناصب العمل متناسبة مع نوع اإلعاقة ودرجتها بالتنسيق مع طبيب العمل- 

وزبضع اإلستفادة من اإلعانات اؼبذكورة يف أحكام اؼبرسوم إىل إيداع ملف تقٍت مايل من طرف اؼبستخدم 
لدى مديرية الوالئية اؼبكلفة بالنشاط اإلجتماعي اؼبختصة إقليميا، كما وبدد تشكيل اؼبلف التقٍت اؼبايل وكيفيات 
. 4دراستو بقرار مشًتك بُت وزير اؼبكلف بالتضامن الوطٍت ووزير اؼبالية ووزير العمل والتشغيل والضمان اإلجتماعي

 من 163 احملدد لكيفيات تطبيق اؼبادة 1997 نوفمرب 11 اؼبؤرخ يف 425-97كما جاء اؼبرسوم رقم 
 واؼبتعلق بتخفيض حصة 1996 واؼبتضمن قانون اؼبالية لسنة 1995 ديسمرب 30 اؼبؤرخ يف 27-95األمر رقم 

اإلشًتاك صاحب العمل يف الضمان اإلجتماعي بالنسبة للمستخدمُت الذين يشغلون األشخاص اؼبعوقُت ، إذ 
 باؼبئة  50تنص على إستفادة كل صاحب عمل يوظف أو يشغل أشخاصا ذوي اإلعاقة من زبفيضات بنسبة 

من حصة صاحب العمل اؼبتعلقة باإلشًتاكات يف الضمان اإلجتماعي عن كل شخص معاق يتم توظيفو أو 
. 5تشغيلو

 
 
 
 
 
 

                                                             
.  74 أنظر، بلعموري نادية، اؼبرجع السابق، ص - 1
    . 214-14من اؼبرسوم التنفيذي  08أنظر، اؼبادة -  2
    . 214-14من اؼبرسوم التنفيذي  09 أنظر، اؼبادة - 3
.  214-14من اؼبرسوم التنفيذي  10أنظر، اؼبادة -  4
. 19، ص 1997 اؼبؤرخ يف نوفمرب 75اعبريدة الرظبية، العدد أنظر، -  5
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 :الخاتمة

 بالرغم من كل الضمانات التشريعية اليت أقرىا اؼبشرع اعبزائري يف عمل وعمالة األشخاص ذوي اإلعاقة 
واليت هتدف إىل إدماج وإندماج اإلجتماعيان بإعتباره إلتزاما دوليا، إال أهنا يف حقيقة األمر غَت مطبقة على أرض 
الواقع سواء تعلق األمر يف القطاع العام أو القطاع اػباص، حبيث أصبحت اليوم فئة ذوي اإلعاقة يطالبون بأبسط 

 كغَتىم من اؼبواطنُت ، ناىيك عن البيئة التميزية و اجملحفة وعدم 1"اغبق يف العمل"حقوقهم الدستورية وىو 
. التنافسية اليت يشهدىا سوق العمل يف اعبزائر إذباه ىذه الفئة اؼبهمشة

: التوصيات
: يف ضوء نتائج ىذه الدراسة ومناقشتها، يبكن إقًتاح التوصيات التالية

بغية تقييم وضعية ىذه الفئة وؿباولة " حول األشخاص ذوي اإلعاقة وحقهم يف العمل"دعوة إىل ندوة وطنية - 
 .بعث سياسات وـبططات حقيقية إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف سوق العمل

 باؼبئة، وكذا تعديل  كيفية حساب 7إعادة النظر يف النسبة اؼبقررة لتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة ورفعها إىل - 
 .ىذه النسبة

تكليف وكاالت التشغيل دبسك سجل اػباص بطاليب العمل من األشخاص ذوي اإلعاقة وتوجيههم كبو - 
 .2مؤسسات اؼبستخدمة وفقا للمناصب اؼبعروضة

تقدًن الدعم واإلرشاد ألصحاب العمل من قبل وزارة العمل والتشغيل دبا يف ذلك اؼبقًتحات احملددة واؼبمكنة - 
بشأن تعديل بيئة العمل لتصبح مالئمة لألشخاص ذوي اإلعاقة مع شرح وتوضيح مضامُت القوانُت اؼبتعلقة 

 .3حبقوق ىؤالء األشخاص يف تساوي الفرص وعدم التمييز
إهباد أليات عمل مشًتكة يتم من خالؽبا التعاون بُت أصحاب العمل وزارة العمل والتشغيل والضمان - 

اإلجتماعي ، وزارة التضامن وقضايا األسرة من أجل توفَت فرص عمل لألشخاص ذوي اإلعاقة تتناسب مع 
 .قدراهتم وإىتماهتم

 .تفعيل خاصية األولوية يف التوظيف يف بطاقة اؼبعاق - 
 . منح الفرصة الكاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف إعادة التأىيل والتوجو اؼبهٍت، التدريب وإعادة التدريب - 
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