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ا�یـــوان الوط�ـــــي ٔ�عضـاء املعوق�ــن إالصطناع�ـة ولواحقهـا

بــدون إعاقــة
من أجل إدماج شامل لفئة ذوي اإلحتياجات الخاصة فــي الحيـاة اإلجتماعيـة والمهنيــة

 
ككل عدد من النرشية طابعا خاصا ألـمسه لدى كتابتي لهذه األسطـر ، غ� أنني هـذه

املرة أترشف بأن أضع ب� أيديكم العدد الثا� من النرشية اإلعالمية بــدون  إعــــاقة ،  

التي تُعد فعًال ُمّميزًا بكافة املقاييس،و لقيت إعجاب الكث� من الفاعليـن فــي مجــال

اإلعاقة و املتعامل� مع الديوان. 

  

 وعليه، يجب أن يكون اإلهت¬م بذوي اإلعاقة نابعا من اإلحساس باملسؤولية اتجاههم

ألن من حقهــم أن يعيشـوا كباقي األشخاص و أن نوفر لهم كل الوسائل و التجهيـزات

 التي تخفف من معاناتهم اليومية، فكل¬ كانت العناية بذوي اإلعاقة جيدة، كل¬ كان 

اندماجهم فـي الحياة اإلجت¬عيـة أسهل و أكثـر.

و ألن خدمة املعاق من أولوياتنا، فقد رشع الديوان يف تجسيد برنامج آفاقه املستقبلية

من خالل بذل املزيد من الجهود لرتقية و تحس� الخدمة العمومية وتسهيل اإلجراءات 

 اإلدارية عن طريق عرصنة اإلدارة ضمـن مشـروع اإلدارة اإللكرتونيـة ، فقد تـم إطالق 

مرشوع إنشاء أرضية رقمية لتلقي طلبــات الـمعاق� و البث فيهـا فـي آجـال وجيـزة، 

 م¬ يسمح بالتكفـل األمثل بـمتطلبات و إنشغاالت الـمعاق� و تخفيـف عنـاء تنقـل

األشخاص من كبار السن و األطفال خصوصا فــي املناطق البعيــدة.ا
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ا

  محمــد مويــدي 
 الـمدير العـــام 



   یــــــوم إعــالمـــــی بالمرکــــز العائلــــی بــن عکنــــــون
  بهدف التعریف بخدمات و أنشطۀ الدیوان .....ا

ا��ــــــ�ث

تحت إرشاف وزيرة العمل و التشغيل و الض¬ن اإلجت¬عي بالنيابة،

 وزيــــرة التـــــضــامــــن واألســــرة وقضــــايـــا  الـــــمـــــرأة، 

السيّـدة كوثـر كريكـو ، نظـّم الديـــوان الوطني ألعضـاء املعوقيــن

اإلصطناعية ولواحقها، يوم إعالمي حول خدماته، و ذلك يوم السبت 

ا 26 سبتمرب 2020 باملركز العائيل بن عكنــون،  ويهدف هذا اليـوم  

إلـى التـعريف بقدرات الديوان فـي مجال التكفل بتجهيز األشخاص  

املعاق� و كيفية االستفادة من خدماته و منتجاته. 

سعى الديوان من خالل هذا اليوم اإلعالمي إلـى تحسيـس املجتمــع

املدنـي و كافة األطراف الفاعلـة يف مجال اإلعاقة بالدور الفّعال الذي 

 يلعبـه الديوان فـي عملية إدمـاج ذوي اإلعاقة يف الحياة  اإلجت¬عية 

و املهنية و كذا تعزيز  عملية التواصل الجواري معهم.

 ك¬ أعلنت السيّدة الوزيرة،خالل فعاليات اليوم اإلعالمي عن إطالق

  مرشوع إنشاء منصـة إلكرتونيـة مشرتكة ب� مصالح وزارة التضامن

 و الديوان والصندوق الوطني للتأمينـات اإلجت¬عية للع¬ل األجراء،

لتلقي طلبـات  من املستفيدين من خدمات الديوان ودراستها والبث

 فيها يف آجال وجيزة.ا 

 هذا وقد طÓنت السيدة الوزيرة األشخاص الـمعاق� الذين عرفــوا تأخـرا

 يف تسلم أجهزتهم، عن وصـول شحنـة من هذه املواد مـن شأنهـا  تغطيـة

 الطلب يف هذا املجال عىل املستوى الوطني،بعد ما عـرف الديـوان تذبذبا

يف عملية التموين باملواد األولية. 

من جهته، أكد وزير الصحة ، السيّـد عبد الرح¬ن  بن  بوزيد  عىل رضورة 

توجيه الجهود نحو تطوير صناعة  األعضاء  اإلصطناعيـة داعيا  إلـى تسخ� 

 كل الـوسائل الرضورية لجعـل الديوان  ×ثابة هيئـة مرجعيـة    تستجيـب 

للمقاييس الدولية فـي مجال التكفل بالـمعاق.ا

لإلشارة،فقد قّدم املدير العام للديوان،السيّد محمد مويدي خالل هذا اليوم

الـذي عرف  أيضا حضور ممثل� عن اليونيسف و صندوق  األمم الـمتحـدة 

 للطفولة بالجزائر و الحركة الجمعوية ، لـمحة عن نشاط الديوان  و كيفيـة 

اإلستفادة من خدماته،وعن اإلنجازات التي قام بها الديوان يف مجال اختصاصه،ا

سمحـت له بتسط� اسرتاتيجية شاملة للرقي بهذه الفئة من الـمجتمع.ا 

و فـي األخ�، تـم عىل  هامـش اليـوم اإلعالمي تنظيــم معــرض للمنتجـات

و الخدمــات التي يقدمــها الديوان، تم من خالل هـذا  الـمعرض  تقديــم

شـروحات حـول املراحل التي تتم فيها عملية تصنيـع األعضـاء اإلصطناعيـة.ا



يف إطار جعل الحوار والتشاور مع الجمعيات الناشطة يف مجال اإلعاقـة

 أداة لـمعالجـة اهت¬مـات  و انشغـاالت األشخـاص ذوي اإلعاقـة ، قام 

 املديـر العـام ، السيّـد محمد مويـدي بعقد لقـاء مـع كـل مـن رئـيس

جمعيــة مرضـى الستومـا لواليـة تيـزي وزو، ورئـيس جمعيـة  التقـوى

للمعقوين لبلدية مفتاح -والية البليدة حضـر فيـه إطارات الديـوان. 

 أكد السيد الـمدير العـام أن هـذا النـوع من اللقاءات التشاوريـة مـع

 مختلف الجمعيات، تعتبـر الفضـاء األمثــل للــحوار والتشـاور لطـرح

االنشغاالت وبحث الحلول ملختلف الـمشاكل الـمطروحـة ذات الصـلة

بـموضوع اإلعــاقـــة .ا 

 

     

ك¬ سمح هذا اللقاء لتــبادل وجهـات النظـر ومناقشـة مختلـف

 االقرتاحـات حول السبل الكفيلة لحل مشاكل املعاقيـن و اتخـاذ 

اإلجراءات الالزمة التي ترتتب عليها تقديم خدمـة عمومية تليـق

بهذه الرشيحة من املجتمع. 

من جهتهـم، قدم ممثلـوا الجمعيتيـن  فـي هذا اللقاء جملة من

االقرتاحـات ورؤيتهـم لكيفيـة العمـل بيـن الديوان و الجمعيـات 

 للتكفل بـمتطلبات املعاقيـن من خدمات و كذا توفيـر األجهـزة 

  الخاصــة بهـم.

 

     

        لقاء مع ممثلی الجمعیۀ الجزائریۀ لمرضى الستوما و جمعیۀ التقوى للمعوقین
        من أجل تجسید تقافۀ التواصل مع الحرکۀ الجمعویۀ..... ا

ا��ــــــ�ث

بعد قرابۀ عامین من الشلل فی ورشات التصنیع ...ا

 عودة النشاط بورشات تصنیع األعضاء اإلصطناعیۀ
 عادت وت�ة تصنيع األعضاء اإلصطناعية  بورشـات أونــاف، بعــد مــا عـرف هــذا 

 النشاط توقف دام قرابة العام� بسبب تذبذب يف عمليـة التمويـن باملادة األولية.ا

فقـد عمدت إدارة الديـوان إلـــى إطالق خمسـة مناقصات وطنية و دوليـة للحــد

 مـن هذا النقـص املسجـّـل فـــي التمويـن بالـ¬دة األوليـة، حيـث قامـت لجنــة 

الصفقات بـمعالجة مجمل العروض املتعلقة بإقتناء املواد األولية املوجهة لصناعـة

األطراف  التقويـمية بالخصوص و التـي أسفرت علـى إمضـاء عقود مـع مورديــن 

متخصصيـن فـي املجال لـمـدة خمس سنوات القادمــة و وضــع برنامج تـمويـن 

استعجالـي للتكفل بكافة طلبات األشخاص الـمعوقيـن التـي هـي قيـد اإلنتــظار.ا 

 و فـــــي ذات السيـاق ، تـم استـالم خـالل شهر أكتوبــر 2020 الشحنـة األولــى

لل¬دة األولية الخاصة بصناعة األطراف اإلصطناعية بلغت  1170 ُعـّدة  موّجهـــة

لتجهيز 900 معاق كمرحلة أوىل إىل غاية 31 ديسمبــــر 2020 . 

 لإلشارة، قامت مصالح  أوناف باتخاذ كل التداب� الستدراك التـأخر الـمسّجل فـي

تسليم األجهزة الخاصة باملعاق� يف أقصـــى اآلجال وذلك حسب تاريـــخ الطلب.ا



    بغرض التکفل األمثل بمتطلبات األشخاص المعاقین

 من مهام الديوان الوطني ألعضاء املعوق� اإلصطناعية ولواحقهـا

 التكفل ×تطلبات األشخاص املعاق� السي¬ تزويدهم و تجهيزهم

باألعضاء اإلصطناعية الالزمة لهـم.

 يواجـه الديـوان تحديـات و رهانـات جديدة فـي مجال عرصنـة

 وتحديث آليات التسي� والتحول الرقمي ، وسعيا منه لإلستجابـة 

 إلنشغاالت املعاقيـن و مرتفقـي الديوان ، بغـرض ترقية الخدمـة

العموميــة وتــــحسيـــنهــــا ، أطلـق الديـوان  الوطني ألعضـاء

املعوقيـن اإلصطناعية و لواحقها مرشوع إنشاء منصة رقمية عبـر

الـموقع اإللكرتو� للديوان.ا  

 

     

ويسعى الديوان من خالل هذه املنصة إىل جعل املعاق� الفاعـل  

 األسايس واملعادلة األقرب يف  تحس� نوعية الخدمـات واآلداءات 

 املقدمــة.ا 

 

 

     

 لوالیۀ تبسۀ 

 افتتاح مرکز البدائل السمعیۀ

ا

تهدف هذه املنصة إىل تلقي طلبات األشخاص املعاق� و دراستها

 و البث فيها يف آجال وجيزة،  لتخفيف عناء التنقل إىل مصالـــح 

الديوان، ويسمح لهم من تتبع مسار تصنيع األعضاء اإلصطناعيـة

الخاصة بهم. 

 العنـــوان : كناس تبسـة – طريــق عنابــة
 الهـــاتف : 037.48.41.10
الفــــاكس: 037.48.41.10

 إطــــالق مشـــروع إنشــاء منصــۀ إلکترونیــۀ
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يف كل مرة يف إطار نشاط توسعة دائرة انتشار الديوان عرب أرجاء الوطن ،

يجّند الديوان كافة إمكانياته املادية و البرشية للتكفل  األمثل  باألشخاص 

 املعاقيــن بـمختلف أنواعها ودرجاتــها . و عليـه فقد تــم افتتـاح مركـز  

جديد للبدائـل السمعية و يتعلق األمر بـمركز تبسـة الذي فتــح  أبوابــه

للمواطنيـن مطلـع  شهـر أكتوبر الجاري، حيـث يعمل هذا الـمركز علــى 

ا  

 

 

التكفل باألشخاص املعاق� سمعيــا القاطنيـن بوالية تبسة و تخفيف     

عناء تنقـــل األشخاص املسنيــن و األطفـال إلــى الواليات املجاورة. 

لإلشارة مركز البدائل السمعية تبسة تابع إقليميـا للوحـدة الـمركزية 

للبدائـــل السمعيـــة و الـمتواجــد مقرهـــا بــالجزائــر العاصمـة.ا 
  يـمكنكم التواصل و زيـارة الــمركز عبــر العنـوان التالــي: 

ءء


