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العام إالطار  

ليات مسار مي نظام ٕارساء مرشوع حاكمة و اقة تق إال

اجلديد النظام حمددات  

بار معلية   خ

ل املق املرا

حمتوى العرض

إرساء نظام جديد لتقييم اإلعاقة 



إالطار العام

ات ة السياسة تو اص حبقوق لهنوض املندجمة العموم اقة ضعيةو  يف ش  ٕا
  : مهنا اصة

ات ة السياسة تو اص حبقوق لهنوض املندجمة العموم اقة ضعيةو  يف ش  ٕا
اصة مهنا  : مهنا اصة اقة  اص ذوي إال ش ولية حلقوق  ة ا اصة مهنا:  االتفاق اقة  اص ذوي إال ش ولية حلقوق  ة ا :  االتفاق

مصطلح شمل :1 املادة يف الوارد اجلديد التعريف 
اص« اقة ذوي ش  اهات من يعانون من لك : »إال

ل طوي ٔ  متنعهم قد حسية، ٔو ذهنية ٔو عقلية ٔو بدنية ا
 اكم ةبصور املشاركة من احلواجز خمتلف مع التعامل ى
متع يف وفعا ٓخرن مع املساواة قدم ىل ا    .ا

ة السياسة هذه من السادسة العرضانية الرافعة  تعلقةوامل  العموم
رساء مي ديد نظام ٕ اقة لتق إال
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إالطار القانوين
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ديد  2املادة  ىل تعريف  ديد  2املادة   :من القانون إالطار اليت تنص  ىل تعريف  لبطاقة اخلاصة  23املادة   :من القانون إالطار اليت تنص  :  املتعلقة  لبطاقة اخلاصة  23املادة  :  املتعلقة 

اقة وضعية يف الشخص -  يف اراحنص ٔو قصور يه خشص لك : ٕا
 سواء دامئة، ةبصور احلسية، ٔو النفسية ٔو العقلية ٔو البدنية قدراته
طورة ٔو مستقرة اكنت  من احلواجز خمتلف مع التعامل عند مينعه قد .م

متع يف وفعا اكم بصورة املشاركة ٓخرن مع اةاملساو  قدم ىل ا   .ا

  
ت خشص لك متنح ه تب اق   .اصة بطاقة ارإالط القانون هذا من الثانية املادة ٔحاكم طبقا ٕا
ت البطاقة شلك حيدد هتا ومدة تتضمهنا اليت والبيا  لهيا، احلصول ةومسطر  ورشوط صالح

سلميها املؤه واجلهة .تنظميي بنص ل
يازات احلقوق من ستفادة البطاقة ختول م  إالطار نونالقا هذا يف لهيا املنصوص و

ذة والنصوص   .لتطبيقه املت



ٔساسية  امة  يلكة و د رامج  تقاطع مع 

ل ٕارساء مرشوع عي الس   لالسهتداف، لية(RSU)داملو ج

ٔنظمة رامج عية امحلاية و ارية، الصحية التغطية : ج د ٔنظمة العائلية، التعويضات ج ...التقا

مع ظامن مرشوع عي ا شجيع ج اص اخلاص واملساندة وال ن انتقاء :اقةإ  وضعية يف ٔش د مي نظاممن انطالقا املستف اقة تق  ديدة تدابري وٕادماجإال

مع، ل

مي تطعمي : الصحية خلدمات مرتبط معلومايت نظام مرشوع اص الطيب التق ٔش ن ل ميهم مت ا تا ومعاجلةCIFبـــ اخلاص الرتمزي ودمج تق  لعجز املتعلقة لبيا

دم ،القدرة و

ٔويل والتعلمي الوطنية الرتبية زارةبو  اخلاص مسار نظام ضة ا .والر
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يل  ٕاىل نظام رصف من التحول من نظام طيبمرشوع سميكن  عي  تفا :اج

النظام احلايل 

اقة  يعمتد - ىل القصور يف حتديد إال

اقة  - ىل الشخص يف وضعية ٕا ركز 

ات الطبية وشبه - يا مي وحتديد لالح الطبية تق

لتايل ضعف استغال - ري فعال و ر اسهتداف  ل واس
ة    املوارد املتا

الت القطاعية  - لتد ت  ش

النظام اجلديد

عية - ج عتبار كذ عوامل املشاركة  ذ بعني  ٔ شخص ل  ي

ل بني احلا الصحية وعوامل احمليط ركز -  ىل التفا

عي - ج ات الطبية و يا مي شامل وحتديد لالح ةتق

لموارد  - رشيد  لتايل  د و جع ومو اسهتداف 

لتقائية - ات  حيقق  بني القطا

إرساء نظام جديد لتقييم اإلعاقة 

د    ٕاطار مفاهميي مست



راسة املقارنة   لصة من ا روس املست التوصيات وا

ويل  ىل الصعيد ا راسة املقارنة  لصة من نتاجئ ا روس املست :  ٔمه التوصيات وا

رتام ٔساسية املبادئ ا ة يف الواردة ا ولية االتفاق    ،ا
ذ اة ملرشوع عتبار بعني ٔ اص وانتظارات الفرد ح ٔش ات حتليل مع ،اقةإ  وضعية يف ا يا   ،احلياة مبرشوع القة ح
ات حتليل يا ح ح مع تدابري وم صادية-السوسيو لوضعية وفقًا ا اص اق ٔش ن ل مي مت ا ذ مع .ٔرسمه ٔو وضعيهتم تق ٔ  لتاكليف عتبار بعني ا

ة اقة، املرتبطة إالضاف ٕال
 ميت ات ق يا عية، املشاركة لتعزز ح هتا مت سواء ج مع تدابري الل من تلب   ال، ٔم احلالية ا
داما ت املعلومات ست ات عن والبيا يا هتا يمت مل اليت ح ه بعد تلب ة،الع السياسات لتوج    موم
د يميني اع فصلني تق مي : م شطة وحمدودية لقصور تق ٔ ة ا ة من الوظيف ٔطباء هبا ويقوم ،ح ة نوم ،ا مي يمت ،ٔخرى ح ودال  تق  دون حتول اليت ق

عية املشاركة خصصون هبا قوموي  ج بة جمال يف م عية املوا   ...والرتبوية ج
مي معلية عن املسؤو اجلهة بني التفريق اقة وضعية يف خشص« صفة ٕاقرارو التق مع تدابري واقرتاح  »ٕا   تدابري و حقوقل الولوج عن واملسؤ  واجلهة ا

مع   .ا
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اقة  مي إال ليات حاكمة مرشوع النظام اجلديد لتق مسار و
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ذ املرشوع مسار تنف

 ة املر التحضريي
)2017(

 ة املر التحضريي
)2017(

داد وثيقة املرشوع   ٕا

داد    إالجرايئ العمل خمطط ٕا
ظمة من بدمع ة م يةالعامل  الص

 مع يتنيشاور ورشتني تنظمب  
 وبعض امجلعيات شباكت

ات ة القطا ةاملعني العموم

ليات احلاكمة  ٕارساء 
)2019-2018(والتدبري 

ليات احلاكمة  ٕارساء 
)2019-2018(والتدبري 

ادة داث جلنة الق ٕا

لجنة  داث ا ٕا
شارية س

ة اخلرباء  مجمو

ع جلنة الت

راسة  ذ ا الثانية  املر:  انطالق تنف
)2020-2021(

راسة  ذ ا الثانية  املر:  انطالق تنف
)2020-2021(

اقة  مي إال ٔدوات تق داد  ث منوذج البح :ٕا
مي العجز و ال رة تق عي، اس قصور، ج

عية  ج مي املشاركة  رة تق   اس

داد مي لنظام التنظميية الهيلكة ٕا اقة تق   : إال
لني خمتلف حيدد ميا معلية يف املتد  واملهام لتق

ليات هبم املنوطة سيق و   ...بةواملوا  الت

ة تنظمي ات من مجمو لقاء ج  اتوا
شاورية   حول يةالتق  املصادقة خبصوص ال
ات راس من املر هذه ونتاجئ خمر    ةا

بار معلية ٕاجناز مي ٔدوات اخ  بعام اقةإال تق
ط يطرة وٕاقلمي الر ريل( الق   )يضاملا ٔ

ذ  راسة انطالق تنف ٔ :  ا وىل املر ا
)2019-2020(

ذ  راسة انطالق تنف ٔ :  ا وىل املر ا
)2019-2020(

ات  لسات العمل مع القطا تنظمي 
ة وامجلعيات احلكوم

ا شاورية مع جلنة الق دة عقد لقاءات 
شارية س لجنة  وا

ليات تق تنظمي  مي ورشة دولية حول 
اقة  ر  21و 20إال 2020ينا

ٔنظمة  ة حول  ئق ٕاجناز دراسة مقارنة وو
مي  ويلتق ىل الصعيد ا اقة  إال

ذ مرشوع نظام ت  اريوهات لتنف مي اقرتاح الس ق
اقةاالٕ 



ليات حاكمة املرشوع  

ادة      جلنة الق

ادة جلنة • ني تنظمي :الق لجنة لهذه اج ر 15 يويم ا   مارس 27و ينا
ث 2018  نتقاء اخلاصة املرجعية إالطارات ىل املصادقة متت ح
ب راسات، مك ل

ع تنظمي • رب 26 يوم الثالث ج ث 2019 شت  تقدمي مت ح
مت اليت املهنجية دها س راسة، ٕالجناز اع ا

ع تنظمي• ث 2020 يونيو 17 يوم الرابع ج  تقدمي مت ح
اريوهات ة الس .النظام هذا ٕالرساء املمك

ع تنظمي • ث 2021  مارس 16 يوم اخلامس ج  تقدمي مت ح
  املقرتح، اجلديد النظام هندسة

ع تنظمي•  وضعية تقدمي : 2022 ماي 23 يوم  السادس ج
ذ ٔولية والنتاجئ املرشوع تنف ب لعملية ا   .ارخ

لجنة      ا
شارية س

ع تنظمي • ٔول ج  مت 2019 نونرب 12 بتارخي ا
ت تقدمي ال من   املرشوع، مكو

ع تنظمي •  2019 نونرب 28و 27 يويم الثاين ج
ويل لتصنيف لتعريف خصص  ٔديةلت ا

الوظائف،
ع تنظمي•  2021 يونيو 15 يوم الثالث ج

مي اجلديد النظام حمددات لتقدمي اقة لتق   .إال

عجلنة الت   
ع جلنة• امئ الت ات تنظمي : لمرشوع ا ب مع دورية اج راسا مك  مجيع اختاذ ,تا

ذ الالزمة التدابري شطة لتنف     .املرشوع ٔ
ات 12 عن زيد ما تنظمي مت• لجنة لهذه 2021و 2020 سنة رمس شاورية اج  مع ا

ات ة وزارة مهنا اصة املعنية القطا عية، وامحلاية الص ل  وزارة ج ا   وزارة ية،ا
صادي إالدماج  والتعلمي وطنيةال الرتبية وزارة ،والكفاءات والشغل الصغرى واملقاو ق
ٔويل ضة، ا ...الوطين، التعاون والر

ع جلنة ٕارشاف حتت- ات 6 تنظمي : الت  اج
ة   ،2021 وسنة 2020 سنة رمس رباء مو

 ميلتق العام إالطار حول معل ورشة تنظمي-
اقة م إال ة اخلرب        .2020 ٔكتور 28و 27 ،26 ٔ اء مجمو
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شاورية لقاءات 

عامل/النقاط املدروسة دول  ع لقاء/ج الورشة /ا التارخي
داد شاوري لقاء مي ديد نظام ٕالرساء ٕاجرايئ خمطط ٕال اقة لتق ل خمتلف حيدد إال  املرا

لية والرشوط   .اجلديد النظام ٕارساء ٕالجناح الرضورية الق
شاوري مع شباكت امجلعيات الفاتنظمي   يف جمال لقاء 

اقة   إال   2017يوليوز  19و 18  

اقشة تقدمي مي اجلديد النظام حمددات وم اقة لتق   : إال
ت ٔهداف - مي نظام ومكو ذ احلالية الوضعية وكذا التق املربجمة، التدابري خمتلف لتنف
مي لنظام العام إالطار - ٔهداف، : التق مي، معايري ا ل التق مي، مرا  وحاكمة التنظميي الهيلك التق

  .اجلديد النظام
.لالسهتداف ٔخرى ليات مع املقرتح النظام تقاطع -

 
شاوري مع شباكت امجلعيات الفا يف  جمال تنظمي لقاء 

اقة   إال

  
  

ر  19 2021فربا
  

اقشة تقدمي مي اجلديد النظام حملددات احملينة الصيغة وم اقة لتق   إال
شاوري مع شباكت امجلعيات الفا  يف جمال تنظمي لقاء 

اقة  إال
2021يونيو  18

اقشة تقدمي مي اجلديد النظام حملددات احملينة الصيغة وم اقة لتق ٔولية والنتاجئ إال بار لعملية ا شاوري مع شباكت امجلعيات الفا  خ  يف جمال تنظمي لقاء 
اقة  إال

2022يونيو  17

ذ مسار تقدمي مي اجلديد النظام وحمددات املرشوع تنف اقة لتق شاوري مع   بارخ  ومعلية إال لس الوطين حلقوق تنظمي لقاء  سان  ا إال 2022يونيو  26



اقة  مي إال حمددات النظام املقرتح لتق



ELÉMENTS DE CADRAGE

مع  عتبار تنظمي : تدابري ا ذ بعني  ٔ لطلبالعرض وا

اقة  مي إال الغاية من نظام تق

 ٔ اقة  مي إال :لبلورة نظام تق

 لهيا يف القانالولوج مع املنصوص   رمق ون إالطارٕاىل مجيع تدابري ا
عية،  الرتبية( 13-97 ج ة، امحلاية  دماج املهين، والتعلمي، الص

ات ، ...)الولوج

 اص ٔش ات ا يا اقةحتليل اح القانون  ري الواردة يف يف وضعية ٕا
   ،  إالطار

ات  يا ح ٔن  ش دام املعلومات اليت مت مجعها  مت است ليت مل تمي اس
هتا ه السياسات العتلب ة، لتوج لية موم   .ريهالتوف املستق

اقرار الصفة 

اقرار الصفة 
دمات  ل تقدمي 

طق العرض( )  م

اقرار الصفة
ابة  ست و
ات يا لٕالح

طق الطلب( )م
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:  الهدف العام 
 جتعزز اقة من املشاركة  اص يف وضعية ٕا ٔش مع هبدف متكني ا دمات ا لحقوق وٕاىل خمتلف  اكم والفعاالولوج  .  عية ا

ٔهداف اخلاصة  :  ا
 اقة«ٕاقرار صفة ،»خشص يف وضعية ٕا
 ود اليت حتول دون مي الق اقة،م تق اص يف وضعية ٕا ٔش شاركة ا
 ،اقة اص يف وضعية ٕا ٔش ات ا يا حتديد الح
اقة اص يف وضعية ٕا ش ات  يا ىل اح ة بناء  ه وبلورة السياسات العموم .  توج

المحددات األساسية لإلطار المنهجي 
اقة  مي إال ٔهداف النظام اجلديد لتق



اقة  معايري ٕاقرار صفة خشص يف وضعية ٕا

اقةإ  يف وضعيةخشص  صفة ٕالقرارمعايري   3

عية وجود ج ىل املشاركة  ود  ، ق

 ضطراب ت حصيةٔو  مرتبط  ، اضطرا

 زيد عن .شهًرا 12ملدة 

مي  دم القدرة مضن معلية يمت تق اقة، لكن وجودهالعجز و مي إال اقة امتق ٔن الشخص يف وضعية ٕا شلك تلقايئ  .ال يعين 
اقة يمت  الل ٕاقرار صفة خشص يف وضعية ٕا مي من  كون مرتبطة مبشلك حصتق ٔن  عية، واليت جيب  ج ود املشاركة  . سنةٔكرث من لفرتة متتد ي ق



المحددات األساسية لإلطار المنهجي 

مع دمات ا  :لالستفادة من 

اقة وضعية يف خشص« صفة ىل احلصول   ،»ٕا

ة ىل التوفر ط ن ل تنق عي الس د ج مع، تدابري من لالستفادة املو ا

رشيعية لنصوص طبقا معينة، دمات من لالستفادة لالستحقاق ٔخرى معايري ٕاضافة اخلدمات ملقديم ميكن   .العمل هبا اجلارية ال

ستحقاق معايري 



اقة وضعية يف خشص صفة ٕاقرار سنوات، 5 ملدة صاحل اخلدمات وخمتلف لحقوق والولوج ٕا

مي اقة لوضعيات ديد تق ،خرىٔ  خلدمات ؤ  احلقوق هذهل  الولوج معلية حتيني مع ،سنوات 5 لك إال

اقة وضعية يف خشص صفة ٕاقرار سبة احلياة مدى ٕا ةامل العجز حلاالت ل ٔثري لها واليت زم شطة ٔداء ىل الشخص قدرة ىل بري ت ٔ .همةامل  ياتيةحل ا ا
مع تدابري ٕاىل الولوج يظل         مي اضًعا ا ات ديد لتق يا   .سنوات 5 لك لٕالح

اقة«مراجعة دورية لـ معلية ٕاقرار  »  صفة خشص يف وضعية ٕا



ELÉMENTS DE CADRAGE
مي ت معلية التق ني   : مكو ٔساسي ىل مكونني  ٔبعاد ويعمتد  عدد ا مي م تق

مي : 1 املكون : الطيب اجلانب تق
  ،دم القدرة مي العجز و تق
ٔهيل دمات الت ات من اخلدمات الطبية و يا ح     .الوظيفي  حتديد 

اقة لتعزز املشاركة :  2املكون  اص يف وضعية ٕا ٔش ات ا يا اقة وحتديد اح مي وضعيات إال :  تق
 مي ود اليت حتول دون املشاركة،تق الق
 مي عية، تق ج لمشاركة  حواجز  ٔو  رسة  عوامل م العوامل الشخصية واحمليط، 
 مي اقةدة تق ،وضعيات إال
مي الوضعية السوسيو صادية، -تق ٕاق
مي ات تق يا عية املشاركة مع ح اص ج ٔش اقة وضعية يف ل ذا ٕا ط ةن عتبار بعني ٔ ل تنق  الس

عي د ج عي، البحث ٔو املو ج
 اقةحتديد اص يف وضعية ٕا ٔش ت وٕانتظارات ا ٔولو .   مشاريع و



صاحب الطلب 

الطبيب المعالجوحدات تقييم وضعيات اإلعاقة  
تقييم العجز وعدم القدرة 

اللجنة الطبية اإلقليمية 
ىل امللف الطيب دم   /املصادقة  ىل وجود العجز و املصادقة 

ٔ ) ملدة ال تقل عن سنة(القدرة  ادة الت ٔهيل وٕا دمات الت هيلو

تقييم المشاركة 
االجتماعية 

تحديد عملية االستحقاق 
لصفة شخص في وضعية 

اقتراح تدابير  /إعاقة 
الدعم والمساندة

اللجنة االقليمية المتعددة التخصصات
والولوج للحقوق  وإحالته للسلطة الحكومية  الوصية التخاذ القرار بشأنه » صفة شخص في وضعية إعاقة«إبداء الرأي  بخصوص 

 إخبار بإقرار صفة شخص
شرح  /في وضعية إعاقة  

ن شرح مسطرة تقديم الطعو
اإلداري  في حالة عدم 

الموافقة على القرار

تقديم الطعن في القرار خروج الجواب على الطعن

السلطة الحكومية المكلفة باإلعاقة
البث في الطعون، منح البطاقة الخاصة باإلعاقة 

إدارة النظام والموارد المرتبطة به/تدبير قاعدة بيانات األشخاص حاملي بطاقات اإلعاقة

استقبال وتوجيه 
االشخاص في 

وضعية 
والقيام /إعاقة

بالمهام اإلدارية 
األخرى 

إرساء نظام جديد لتقييم اإلعاقة 
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مي  مسطرة التق



ELÉMENTS DE CADRAGE
اقة مي إال ٔدوات تق

ب املعاجل مع حضور صاحب الطلب: 1 املكون ذج من طرف الطب تعبئة ال
 عن صاحب الطلب،  علوماتمبطاقة
شخيص العجز،  منوذج اص ب
رة ة اس ود الوظيف مي الق ،تق
ات  منوذج يا مي اح دمات  الطويلاملدى ىل من اخلدمات الصحية تق ٔهيل و ٔه الت ادة الت .  يلوٕا

ذج من طرف : 2 املكون اقة مع تعبئة ال مي إال دات تق الطلبصاحب حضور و
عي ، منوذج حبث اج
،شطة ٔ مي ا اصة بتق رة  اس
ة واليت حتول دون املشارك لب مي احلواجز املرتبطة  رة لتق ة،اس
 رة ات لتعزز املشاركة اس يا ح مي  عية،تق ج
 مع واملساندةمنوذج اقة واقرتاح تدابري ل مي وضعيات إال .تق



ELÉMENTS DE CADRAGE
اقة  مي إال بطاقة املعلومات: ٔدوات تق

عي صاحب الطلب بطاقة املعلومات عن  ام ببحث اج :  والق
  

مت رات ملء س ال امللكف املوظف طرف من س دات ى الستق مي و اقة وضعيات تق    : الل من الرتايب الصعيد ىل إال

 ،حتديد املعلومات عن صاحب الطلب
،اقة ة املرتبطة بوضعيات إال حتديد التاكليف املادية إالضاف
 ه مي وضعيات توج عي لتق ج د  ٔمر ٕاىل املسا اقةاملعين  .  إال



ELÉMENTS DE CADRAGE
اقة  مي إال مي اجلانب الطيب  : ٔدوات تق تق

ٔول مي الطيب : املكون ا التق

ب املهمة هبذه سيقوم   : الل من املعاجل الطب

 ٔمراض ويل ل ت الصحية مع حتديد الرموز املقاب لها يف التصنيف ا ضطرا رز  ٔ شخيص الطيب  ، (CIM)ال
 ويل دة العجز وحتديد نوعية القصور والرموز املقاب لها يف التصنيف ا ة  مي در ٔداءتق ل
ٔداء ويل ل ىل التصنيف ا دا  شطة اع ٔ ة من ا ام مبجمو لق اص  ش مي مدى قدرة  تق
 جلانب الطيب مي عوامل احمليط املرتبطة  ويل تق ىل التصنيف ا دا  ٔداءاع ل
 ات من يا ح مي  ٔمدتق ٔهيل الطوي ا ادة الت ٔهيل وٕا .  دمات الت

لكف  لجنة الطبية إالقلميية وس ميىل نتاجئ هذا ملصادقة ا .   التق

مت ٔدية الوظائف من م وس ويل لت ٔمراض والتصنيف ا ويل ل سيطة وسميكن استعامل رموز التصنيف ا رة معدة بلغة  ىل اس د  ع ىل الصعيد قار بعد ذ   ت  نة البيا
ويل .     ا



ELÉMENTS DE CADRAGE
اقة  مي إال عية : ٔدوات تق ج انب املشاركة  مي  تق

عية    : املكون الثاين ج مع املشاركة  ات  يا ح اقة وحتليل  مي وضعيات إال تق

د سيقوم عي مسا دات من اج مي و اقة تق   : الل من املهمة هبذه الرتايب الصعيد ىل إال

 ،ياراهتم اقة واخ اص يف وضعية ٕا ش حتديد مشاريع وتطلعات 
 اقة يف مي وضعيات إال ٔداء» املشاركة«جماالت (جماالت  8تق ويل ل ) :  لتصنيف ا

التواصل،  -1
ات،  -2 عتناء 
احلياة املزنلية -3
ٓخر،  -4 ل مع ا العالقات والتفا
االت احلياتية الكربى -5 التعلمي، / ا
االت احلياتية الكربى  -6 الشغل، / ا
االت احلياتية الكربى  -7 صادي، / ا ق اجلانب 
متعية واملدنية -8 .   احلياة ا



ELÉMENTS DE CADRAGE
ٔساسيون: الهيلكة التنظميية لون ا الفا

ٔول   مي : املكون ا دم القدرة العجز تق :  و

ٔطباء املعاجلون ، ا
ان الطبية إالقلميية ل .  ا

مي : املكون الثاين  اقة تق :وضعيات إال

عية والتمنية التضامن لوزارة الرتابية املصاحل   ٔرسة،وا واملساواة ج
املهين، والتكون الوطنية الرتبية وزارة
دماج الشغل وزارة املهين، و
عي العمل ٔقسام ٔقالمي، لعامالت التابعة ج وا
اص ٕارشاك ميكن متون مورد ٔش اص مجعيات ٕاىل ي ٔش اقة وضعية يف ا   .ٕا

اقة  مي إال جنع لتق ال الرتايب  :  إالقلمي هو ا



اقة  مي إال ٔدوات تق بار  اخ



بار  خ ٔهداف معلية 

24/10/2022

 استعامل سهو مدى ىل الوقوف•
ٔدوات  لرمقيةا املنصة الل من معلياتيا ا

العملية، لهذه خصيصا املعدة
ٔسئ فهم مدى• ل من ا  امللكفني ق

مي اص وكذا لتق ٔش وبني،املستج ا
ٔسئ جودة• مالءمهتا، ومدى ا
، طرح طريقة ىل الوقوف• ٔسئ  ا
رة،اس لك ٕالكامل الالزم الوقتمعرفة•
رمزي حتديد سهومدى معرفة•  واعٔن و

.القصور

بار1/ مي ٔدوات ٕاخ  اقةإال تق
ة   املقرت

ت حتديد•  امللكف هتوا ٔن ميكن اليت الصعو
مي، ان لتق ل ان الطبية، ا ل مي قلمييةاالٕ  ا  لتق
اقة، دات إال مي و اقة، تق ٔطباء إال   ،ا

ق• الت ام تدق  ليات من لية لك وتد
احلاكمة

بار• .ليات خمتلف بني التواصل سهو اخ

بار /2 ليات يالتنظمي الهيلك اخ  و
ة احلاكمة   املقرت

26
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بار  ت معلية إالخ مكو

1

2

3

4



إجراء 
لالتحليل والتعدياالختبار

سير االختبار

اختيار العينات

تعبئة الجهات الفاعلة

المقيّمين وأعضاء اللجن تدريب

100%

100%

100%

2022 2022فبراير ومارس   ابريل  

اقة مي إال ٔدوات ونظام تق بار ا روتوول اخ

100%50%

  بالرباط 2021يوليوز



29

بار  املسطرة املتبعة يف معلية إالخ



اقة مي إال ٔدوات ونظام تق بار ا روتوول اخ

المقيّمين وأعضاء اللجن تدريب 100%

فبرابر وفاتح مارس  28مشارك على مدى  يومي  34إقليم الرباطمارس  3و  2مشارك على مدى يومي  25إقليم القنيطرة



اقة مي إال ٔدوات ونظام تق بار ا روتوول اخ

أبريل 20و19مشارك على مدى  يومي  84إقليم الرباطأبريل 27و  26على مدى يومي مشارك  90إقليم القنيطرة

إجراء االختبار 100%



ل املق  املرا

شاور سيق وال ع والت الت
24/10/2022

داد وتنف ذ ٕا
كو  مج  يين ر
لفائدة 
لني  ىل املتد

ٔقال مي صعيد ا
ة منوذج ا

ٔقالمي  ٕانتاج البطاقة يف ا
ة منوذج ا

 تصممي وتزنيل
النظام املعلومايت 

لتدبري النظام

ذ خم داد وتنف طط ٕا
لتواصل 

س حول  والتحس
ميالنظام اجلديد لت   ق

اقة .إال

ىل الن ص املصادقة 
 التنظميي اخلاص
اقة ببطاقة إال

ليات  ٕارساء 
ىل  مي  التق

املستوى الرتايب
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