
الــجمهوريـة الــجزائـريـة الــديـمقراطية الــشعبيــة

وزارة الــعمــل والـتشغيــل والـضمـــان اإلجت	عــي

الديوان الوطني ألعضاء املعوق اإلصطناعية ولواحقها

 
أعــــــزائــــي القــــــــــرّاء 

 بـكــلِّ فخـــٍر واعتـــزاز، أعلــــن عن صــدور العــدد األول
 من نرشيتنا اإلعالمية الفصلية واملعنونـة « بـدون إعاقـــة»ـ
 فاليوم، كل أبواب التطور الذاتــي واملهنـــي تنفتــــح علــى
 مرصعيـها، لذا فأنا مدرٌك لكافة التحديات الحالية واملستقبلية
 التــي تواجـــه الـــــديوان، فمهمتـنا األولــى، تكمــن  فـــي 
تطويـــر الــــديوان وعرصنــة كـــــــل مياديـــــن نشــاطاته

 مــن خالل تحس الخدمة العمومية تجاه فئــــة املعاقـــيـن 
لـــذلك وعبــــر فريـــق يستند عمله  عىل التكفل  بإنشغاالت

 وإهت	مات املواطن وعىل تبني امل	رسات اإلداريــة العرصية،ت
 من خالل وضع دينامكيـــــــــًة تخلــــق جـــــًوا من الثــــقة

والتعــــــــاون بيـــن كـــــافة عمــال و إطـــارت الديـــــوان.ل

ك	 يعتمــد الديـوان الوطني ألعضـاء املعوقيـــن االصطناعــيــة

 ولواحقهـــــــا، اسرتاتجـيـــــــــــــــــة التطويــر و التحديـــث

 والتــــــــــي جـــاءت ثـــمرة مجهــــوِد العمـــــــال ، إلعطاء

 نـــفـــــس جديـــــــد للخدمـــات الــــمقدمـــة للمعاقيـــن.ن

  

وإنــي أدعــــوا الجميــــع من خـــالل هـذا الـمنبـر لتكثيـــف

الجهود لتقديـــم خدمــات تليــق بـمتطلبات األشخاص املعاق 

 وتـمكنهـم مـن اإلندمـاج فـي الحياة اإلجتمـاعيـة والـمهنيــة.ح 

  
                                          قــراءة طيبــة                         

                               مويـدي محمـد - املدير العام     

بــدون إعاقــة

اإلفـتتاحيـــة

من أجل إدماج شامل لفئة ذوي اإلحتياجات الخاصة يف الحياة اإلجت�عية واملهنية

نرشية إعالمية فصلية
العـــــــــــدد 01 - جويلية 2020



  مـقــــدمة النـشـريــــــــــة اإلخبـاريــــــة
 من خالل اسرتاتيجيـة االتصال الخاصة بالديوان الوطني ألعضاء العوقيـن االصطناعية ولواحقها، ومن أجل Èتيـن عالقات

 هذا األخÍ باملحيط الخارجي والداخيل، قام الديوان بإصدار نرشية إعالمية تحت عنوان : ''بدون إعاقة'' . والتي تعّد جرس تواصل
بينــــه وبيــــــن الع	ل من جهـة، وفئة ذوي اإلعاقــة من جهة أخــرى، حتـى ال تكون اإلعاقـــة سببــا للفشــل فـي الحياة.ت

 ولهذا الغرض، أصدر الديوان الوطني ألعضاء املعوق اإلصطناعية ولواحقها العدد األول من النرشية، هدفها :ت
  * تعزيـز عمليــة التواصل الجواري باألشخــاص ذوي اإلعاقــة 
ت* تـحسيس املجتمع املدÒ بالدور الفعال الذي يلعبه الديوان 

يف مجال إدماج ذوي اإلعاقة يف الحياة االجت	عية، االقتصادية واملهنية 

                                       

                                  

 الديوان الوطني ألعضاء املعوق االصطناعية و لواحقها مؤسسة عمومية
ذات طابـع صناعي و تجاري ، أنشئــت Öوجب املرسوم رقــم:88-27

 الــمؤرخ يف 09 فيفري 1988 ، تحت وصاية وزارة العمل و التشغيل 
و الض	ن اإلجت	عي.ت

 تتمحور املهمة الرئيسية للديوان حول ض	ن تصنيع األعضاء االصطناعية
 املساعدات التقنية عىل امليش، البدائل السمعية و الـمساعدات الصحيـة
 لـذوي االحتياجـات الخاصة و تحقيق وتعزيز جميع الدراسات والبحوث

من حيث الكمية والنوعية يف هذا املجال.ك

ك	 يبذل  الديوان  جهد كبيـر يف مجال الخدمــة العموميــة، مـن خـالل

 االهداف املسطرة له،غÍ أن هذا الجهد متعلق بطبيعة املنتجات املصنعة
واملوزعة ملختلف األشخاص املعوق حسب اختالف درجة إعاقتهم.ن

حيث تساهم هذه املنتجات الـموزعة من طرف الديوان فـي إدماج الفئة

املعاقة يف الحياة االجت	عية واملهنية بشكل مستمر.م 

 

إضافة الـى ذلك يعتمد الديوان فـي اسرتاتيجيته عىل م	رسة السياسة

 الجواريـة  من أجـل التقـرب و التواصل أكثــر من  الشخص  املعــاق،م 

من خالل  فتح مراكـــز و فروع جوارية يف كامل الرتاب الوطني خاصة

يف املناطـق النائيــة، إضافة إلـى تطبيق سياسة امله	ت التقنية الطبية
للمعوقيــن.م 

لهذا الغرض يتوزع الديوان حول :ن 

      * هياكل مركزية 

     * مركز وطني للمساعدات التقنية عىل امليش    
      * وحدة مركزية للبدائل السمعية   

و    * 111وحدة إنتاج لألجهزة التجبÍية     

و    * وحدت إلنتاج املساعدات التقنية عىل امليش    

 
م    * 14 مركز إنتاج لألجهزة التجبÍية 

ف   * 35 فرع جواري للتوزيع  

ف   * 29 فرع للبدائل السمعية  

ملحة عن الديوان الوطني ألعضـاء املعوقيــن اإلصطناعيـــة و لواحقهــا
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شبكة الديوان

 * 03دار مرىض رسطان األمعاء الغليضة

مركز البدائل السمعية 06 *



                       

إن مجمل االتفاقيات التي تربط الديوان Öختلف صناديق الض	ن االجت	عي،ن                  

 تسهل لألشخـاص الـمعاقيـن وذوي الـحقـوق إجراءات االستفادة من مختلف 

خدماتنـا ومنتجاتنــا، وهذا بعد أن يتـم توجيههم من طرف الطبيب املعالـج.ت

                 *  إذا كنت مؤمن اجت�عيا *
 املطلوب من الشخص املعاق:ن

 ب1 - بعد أن تحرض وصفة طبية من طبيبك املعالج، يتم فحصك  من طرف  

 طبيب مختــص من الديوان رفقة تقني يف األعضاء االصطناعية، حيـث يقوم

هذا األخيـــر بتسليمك وصفــة يحــدد فيها نــوعية  (األطراف االصطنــاعية

املساعدات التقنيـة عىل املشــي، الــمساعدات السمعية ، املساعدات التقنية

 الصحيــة.  

ا    2 -  يسلــم لك الديــوان تقديــر مرفقا بطلب شـهادة التكفــل.ه 

ا    3 - التــوجــه مبــاشـرة إلـى صنـدوق الض	ن االجت	عي (الـمؤمن من 

  طرفــه) للحصول عىل شهادة التكفل مصحوبا بالوثائق التاليــة:ر 

التقدير      -     الوصفة الطبية      -      بطاقة الشفاء           

ا     4 - الرجوع إىل الديوان مرفقا بشهادة التكفل من أجل :ت

ا   * صنع األطراف اإلصطناعية الالزمة، 

ا   * استالم الكريس املتحرك أو املساعدات التقنية عىل امليش الالزمة، 

ا   * استالم البدائل السمعية، 

    * استالم املساعدات التقنية الصحية.ب  

 

 

                 *  إذا كنت غ� مؤمن اجت�عيا *     
              

ي    1 - يقوم طبيب مختص بفحصك، يسلمك بعد ذلك شهادة طبية يحدد   

.فيها نوع اإلعاقة            
5

 ع    2 - عليك التوجـه إىل مصلحة الشـؤون االجت	عية التابعـة  للبلديـة  أو 

 مديريــة النشاط االجت	عي التابعة ملقر إقامتك، مرفقا بـملف طبـي كامـل

 للحصول عىل بطاقة الــمعوق وبطاقــة الشفـاء

2

بـمجــرد حصولك عىل بطاقـة الشفـاء ، ما عليــك ســوى اتبــاع الخطــوات

من 1 إلــى 4 الـمذكـورة سابقا.5

*ب                  * بدون شهادة التكفل  * 2                  

يتحمل املريض أو الشخص املعاق دفع مبلغ الجهاز املطلوب ، وتتم عملية

 إقتناء منتجاتنا وفًقا للمراحل السالفة الذكر (املراحل 1-2 و 4) مع إلزامية

إحضار وصفة الطبيب املعالج.ن

 

 

كيـــف تستفيـــد من خدماتنـــا و أجهزتنـــا

 



www.onaaph.dz

فـي إطار جعل الحوار والتشاور مع الجمعيات الناشطـة فـي مجــال

اإلعاقـة أداة ملعالجة اهت	مات و انشغاالت األشخـاص ذوي اإلعاقــة

قام املدير العام، السيد محمد مويدي بتاريخ 14 جويلية 2020 بعقد

لقاء مع رئيسـة الفيديرالية الجزائــرية لألشخـاص املعاق حركيا حرض

فيـه إطارات الديـوان و ممثليـن عن الفيدارليـة.ن

 
 أكـد السيـد الـمدير العام أن هذا النـوع مـن اللقاءات التشاوريـة
مـع مختــلف الــجمعيات، تعتبـر الفضـاء األمثـل للحوار والتشاور

لــطرح االنـشغاالت وبـحث الـحلول لـمختلف الـمشاكل املطروحة 

ذات الصلة Öوضوع اإلعاقة.ك 

كمــا سمح هـذا اللقاء  لتبادل وجهات النـظر ب الطرف ومناقشة

مختلف االقرتاحات حول السبل الكفيلــة  لحـل  مشاكـل املعاقيــن

و اتـخاذ اإلجراءات الالزمة التـي ترتتب عليها تقديم خدمة عمومية 
تليق بهذه الرشيحة من املجتمع.م 

 لقـاء مع الجمعيات الناشطة يف مجال اإلعاقــة

 مـن جهتهــا، قدمـت رئيسة الفيدرالية الجزائريـة لألشخـاص املعاق
حركيـا يف هذا اللقاء جملة مـن االقتـراحات ورؤيتهـم لكيفيـة العمـل

ب مختلف الجمعيات املنطوية تحت لواء الفيدرالية للتكفل Öتطلبات

  املعاقيـن من خدمات و كدا توفÍ األجهزة الخاصة بهم.م
 ك	 تـم رفع بعض االنشغاالت تتعلق باألليـات والطرق التي ستمـكن
 كـل من أونـاف و الفيديراليـة إلعادة بعث نشاط  اللجان االستشارية

الخاصة بربìاج عمل بروتوكول االتفاق ب الهيئت.م

   نشاطاتنــا فـي مجال التكفل باألشخاص ذوي اإلعاقة

يتكفل الديوان ما يقارب 653.991 مؤمن اجت	عي معظمهم من

األشخاص ذوي اإلعاقة موزع ك	 ييل:1  

 

 األعضاء االصطناعية: 405.400  ملف     

 املساعدات التقنية: 109.385 ملف 

 املساعدات السمعية: 115.952 ملف 

املساعدات الصحية: 23.254 ملف 

فـي الفرتة املمتدة من الفاتح جانفي إىل 31 ماي 2020 تم توزيــع

املنتجات ك	 ييل : ت 

  
ت

*األعضـاء االصطناعيــة: تــم توزيع 22.560  عضو اصطناعــي.ن   
 (أخذيـة التجب�يـة - أطراف إصطناعية - مثبتتـات تجب�يـة).

*املساعدات التقنية عىل امليش: تم توزيع 2.098 مساعد تقنـي

( كرايس متحركة، دراجة ذات محرك ). 

*الـمساعدات السمعيـــة: تـــم توزيــع 4.968 بديل سمعــي.ن

*الـمساعدات الصحيــة:  تم توزيع 624.900  مساعد صحــي   

( أكياس طبية ).

ب  خالل السدايس األول من سنة 2020، سجلـت خليـة اإلصغـاء للديــوان حوالـي    

 إ    4.243 إتصـال معظمهـا متعلقــة بكيفية اإلجـراءات لإلستفـادة مـن خدماتنـا.غ


