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بدون إعاقة

وال شـك أن املجالت الـمتخصصة فـي مجـال اإلعاقة قـد شهـدت فـي 

الـسنـوات األخــيــرة تـــحـوالت كبيـــرة  علـى مستــوى الـمعــاييـر 

و التنافس فـي تقـديم الـمعلومات التي تفيـد املعاق يف حياته املهنية 
و اإلجت�عيـــة ، و مـن هــذا الـمنطلـق تـم اصــدار نشـريـة فصليـة 

" بــدون إعاقـة " كــنـشــريـة تهــــدف أن تـكـــون ذات مـستــوى 
يتـمكن فيـــه أغـلبـيـة الــقـراء واألشــخـاص ذوي اإلعـاقــة وغيـرها، 

مـن اإلطـالع علــى ما يــدور فــي عـالـم اإلعــاقـــة.

تعـد الـمجــالّت الـمتـخــصـصة فـي مـــجـال اإلعــاقـة ، مـن أكثـــر 

القنـوات اإلعالمية فـاعلية فـي التواصـــل بيـن األشـخاص ذوي اإلعاقة 

و الفاعلـيـن و النـاشـطيـن فـي مجــال اإلعاقــة ، نظـــرا لإلهــتمــام 

الــذي تـحــظـى بـهـا فـي أوسـاط الـمعاقيـن ، كـونــهـا الـــمـصـدر 

املعلــوما· الـمهم لنـرش اإلنتـاج العلمي الـخاص بقضـايا اإلعــاقـــة.

و فـــي العــدد العــارش مـن هـذه النرشيـة، تطـرقنـا إلـى مـوضــوع 

مهـم ، و الـمتمثل فـي برنــامـج التكوين الذي سطرناه خالل السدايس 

األول من عـام 2022 ، عـبـر كافـة هياكـل الديوان، و الذي من خالله 

نــسعــى إلـى رفـع مـــستـوى الــعمـال الـــتـقنــيـ¾ فـي مـــجـــال 

صنــــاعـــة األعــــضـــاء اإلصطنـــاعيـــة ، والســــــعـي إلـى تقديـم 

خــدمة عموميــة تليـق بتطلعــات الشخـص الـمعــاق.

اإلفتتاحية

www.onaaph.dz



   الحدث
تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية اإلستشارية للوقاية من اإلعاقة

أوناف عضو في اللجنة

أرشفت وزيرة التضامن الوطني

و األسـرة وقـضايـا الـمرأة عـىل 

مراسم التنصيب، حيث أشـارت

أن هــذه اللجنـة تضـم ممثـيل 

عن قطاعـات وهيئـات وطنيـة 

وجمعيات ناشطـة يف الـمجال، 

وذلك طبـقا ألحكـام الـمرسوم 

التنفيذي رقم 17-187 املـؤرخ 

يف 03 جوان 2017 الذي يحدد

كيــفيات الوقاية مـن اإلعاقــة.

و أوضــحـت السيـدة الوزيـرة 

أيـضـا، أن هـذه اللجنـة تتـوىل 

اقـتـــراح تــدابيـر تحسيـسيـة 

وتـوعـوية حـول الوقايــة مــن 

العــوامل الـمـسببة لإلعـاقــة، 

خــاصـــة حــوادث الــمــرور،

للمساهمة فـي التـقليل منـها، 

مـن خـالل وضـع و متــابعــة 

بــرنـامــج قـطاعــي مشتــرك 

بـالتنسـيق مـع الفـاعل¾ علـى 

الـمستوى الـمـحلـي ، ضمــن 

اسرتاتيجيــة وطـنيــة موحـدة 

عنـــوانـــها:

"الوقاية – التكفل – اإلعاقـة".

تـم يــوم اإلثنيــن 19 سـبتمبــر 2022 تنـصيــب أعضـاء اللجنـة الوطنيـة اإلستـشارية 
للوقــاية مـن اإلعاقــة ، لتـساهم في التخفيـــف مـــن األسبـــاب التـــي تـــؤدي 
إلـى حـدوث إعاقـة، سيـما مـن خـالل التحسيس بأهمية الوقاية من حـوادث المـرور.

و عليـه فـإن مـن ب¾ النـقـاط 

الــمتـرتـبــة ضمــن مــخطط 

اللـجــنـة هـو تنــظيـم أبواب 

مفتــوحـة عىل وسائل اإلعـالم 

فـي مـــجـال التــحــــسيــس 

و الــتــوعيــة مـن مــخـاطــر 

حــوادث الــمــرور. 

إضافة إلـى القيـام بالتحقيقات 

الــميدانـيـة حـــول اإلعاقــات 

النـاجمة عن حـوادث الـمـرور 

مـن قبـل الخــاليـا الجواريـــة 

التابعة لقطاع التضامن الوطني 

الـمنترشة عرب الرتاب الوطــني. 

و كـذا تنظيـم دورات تكوينيـة

حـــول اإلسعافات األوليــة فـي 

حـوادث الـمـرور بـالتــنسيــق 

مع أخصائي¾ خاصـــة الح�يـة

الـمدنيـة و مــصــالـح الصحـة.

و عىل هامش تــنصيـب هــذه 

اللـجنـة ، تـم تــنظيـم معـرض 

لـمـختلف الفاعلـ¾ فـي مجـال

اإلعـاقـة عىل رأسـهــم الديـوان 

الـوطنـي ألعضــاء الـمعــوقـ¾ 

اإلصــــطنـاعيـــة و لــواحقهــا 

والصندوق الوطنـي للتأميـنـات 

اإلجـتـمـاعيــــة  " كنــاس ".

و لــدى زيــارة السيدة الوزيرة  

لجناح الديـوان تـم تقـديم كـل 

الرشوحات الالزمة حـول عملية 

التـكفـل بالـمعاق¾ وتجهيزهـم 

بكل الـمستلزمات الـخاصة بهم، 

والتعريـف بكل املنـتجات التـي 

يضعها ويوزعها الديــوان لهاتـه 

الفئة من املجتمع والتي بدورها 

تســاهـم فـي عمليـة إدماجهم 

الــمهنــــي و اإلجتــــمــاعـي.



  الحدث
من أجل تحسین الخدمات ونوعیۀ األجهزة

تنظیم

دورات تکوینیۀ 
للعمال التقنیین 

وتـدخل هـذه الــدورات التكوينية ضمن مخطط عمل الديوان املتعلق بتطويـر 

وتحس¾ املنتجات املصنعة عرب الورشات التابعة للديوان والتأهيل التقني للع�ل 

حيث تم تسطÛ برنامـج تدريبي خالل السدايس األول عرب كافة وحـدات اإلنتاج.

      المدير العام للمعهد الوطني للتكوين العالي في الشبه الطبي
         في زيارة لمركز تركيب وصيانة البدائل السمعية - بوروبة

استقبل السيد محمد مويدي، املدير العام للديوان الوطني ألعضــاء املعوقـيـن 

االصطناعية و لواحقها ، مدير الـمعهد الوطنـي للتكـوين العـالــي فـي الشبـه 

الطبي واملفتش البيداغوجي لـذات املعهد، فـي زيارة قادتهم إلـى مركز صيانة 

و تركيــب البدائـل السمعيـة لألشخـاص ذوي اإلعاقـة السمعيـة، للتعرف عىل

عملية تركيب وصيانة البدائل السمعية.

ك� تجدر اإلشارة أن الهدف من هـذه الزيـارة ، هـو التحـضيـر لربنامـج إعـادة 

التأهيل العلمي والتكوين للع�ل التقني¾ التابع¾ للديوان وهذا بالتـنسيق مع 

املعهـد الوطنـي للتكويـن العالـي فـي الشبــه الطبــي.

زيارة ممثلي وزارة الصناعة الصيدالنية و الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية 
               لوحدة إنتاج األعضاء االصطناعية بن عكنون - الجزائر العاصمة

فـي إطار برنامج مخطط عمل الديوان 2022 واملـتعلق بالـمطابقة لـمنتجاتــه 

املنصوص عليها يف التنظيم الساري املفعول، قام ممثيل كل مـن وزارة الصنـاعة 

الصيدالنية و الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية يوم  28  جويـلية 2022 بزيارة 

إىل وحدة إنتاج األعضاء االصطناعية بن عكنـون ، لإلطالع علـى عملـية تصنيـع 

األعضاء االصطناعية واملنتجات التي يوفرها الديــوان لألشخـاص ذوي اإلعـاقـة. 

خالل الزيارة تم تقديم كل الرشوحات الالزمة حول املراحل التي Ýر بها صناعة 

كـل منتجات الديوان ، و قد أبـدى الـوفـد إعـجـابه بـمدى التحـكـم فـي هـذا 

اإلختـصــاص مـن الصناعـة.

نظم الديـوان الوطـني خـالل السداسي األول مـن سنـة 
2022 دورات تــكـويـنيــة لـفائــدة العمــال التقنييـن، 
تـحـــت إشــراف نـخبـــة مـن الـتقنييـــن الـمختصين في 
مجال صناعة األطراف االصطناعية و األحذية التجبيرية.



الحوكمة و التنظيم

وزير العمل يلتقي بإطارات الديوان
بــتاريخ 12 سبتمبـر 2022 ، عـقـد وزيـر

العمل والتـشغيل و الضمـان اإلجت�عــي

بـــمقـر الـــوزارة إجتمــاع مـع إطـارات 

الديوان الوطنـي ألعــضـاء الــمـعوقيــن 

اإلصـطــناعـيــة و لــواحـــقــهـــــــا.

دار اللِّقاء حول مخرجات مكتب التدقيق

حـول الـحوكمـة و الـتنظيـم املنجز خالل

اجتماع مجلس إدارة الديوان
اجتمع مجلس إدارة الديوان الوطني ألعضاء املعوق¾

 االصـطناعيـة و لواحقـهـا يـوم 29 سبـتمبــر 2022 ، 

بـمقــر الـمديريـــة العــامــة للـــديـــوان. 

وقد Ýحور جدول أع�ل املجلس حول النقاط التالية:

 -  تنصيـب أعضــاء الــمجلس الجديــد.

 -  عــرض حصـيلــة نشاطـات الديــوان.

-   مناقشة املشاريع املستقبلية للديوان .

لـتــسـويــق مـنــتجاتـه و خــدمـاتــه. 

ك� شدد أيضا عىل إنشاء منصـة رقـميـة

تعالـج عرائــض األشخـاص ذوي اإلعاقـة،

لتخفيف عناء التنقل إىل مصالح الديـوان

و اإلتصال عبـر الهاتـف، هذه الـمنصــة 

تعمــل علـى تحسـ¾ نوعيـة الخدمـات 

و األداءات الـمقدمـــة.

الـسداسـي األول للـسنــة الـــجــاريـة.

حيث أسدى السيد الوزيـر، جملـة مـن 

التعليمــات تتعلــق بإعــادة التنظيــم 

الـداخـلـي للديــوان ، علـى أن يـكـون 

الديـوان مؤسسـة تنافسيـة فـي السوق

الـجزائريـــة لــضـمــان استمـراريتـــه، 

و البحث عـن عالقـات تجاريـة جديـدة

تطوير جهاز الكرسي المتحرك الكهربائي

تظاهرات

أطلـق الديـوان الوطني ألعـضـاء الـمعــوقـ¾ اإلصطنــاعيـة و لواحقـهــا 

       مشـروع لتصنيـع كرسـي متحـرك كـهربائــي بــأيــدي جزائريــة.

            حيـث قــام الفريـــق التقنـي للــديـوان الـمتكــون مــن 

                مـهنــدسيــن فــي الــميـكانـيك و اإللكتــرونــــيـك 

،âبتصميم النموذج األول للكريس املتحرك الكهربا                  

                    عـلـــى أن يـتــــم إطـــالق عـــمـليـــــة 

                     الـتــصنيـــع خـالل الســـداســي األول 

                    مـــــن سنـــــــــــة  2023.
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