
 األشخاص المعاقين لصالح المعتمدة السياسات حول مذكرة
 19فيروس الكوفيد ةإطار مواجه في 

 
أثار جائحة   مواجهة من أجل  اإلعاقة ذوي األشخاص لصالح تلسياساا إطار  في

 :ي والتدابير، وه  البرامج من جملة االجتماعية الشؤونقطاع  ذ، اتخ19الكوفيد

 :الصحية الخدمات استمرارية في مجال

شخص   2000 للتكفل بعالجات 2020 بريل ا  في صحي  تأمين اتفاقيةبتوقيع  القطاع  امق
 .قمعا

  وضمان من الولوج إلى العالجات  اإلعاقة ذوي ألشخاصا الصحي التأمين هذا سيمكن
 . ااستمراريته

  مع نهاية  بطاقة 2000 طباعةسيمكن من  االمعاقين، م ةبإصدار بطاقالقطاع  أكما بد
2020 . 

  والتعليم  والنقل الصحة في مجال وفوائد خدماتهذه البطاقة يمنح صاحبها إن امتالك 
 . والتوظيف  والتكوين

القطاع   نالمتعددة، فإ اإلعاقات ذوي ألطفالا وتغذيةفي إطار التكفل المستمر بعالجات 
 .متعددة إعاقات   ذوي أطفال 110ألسر  نقدية تحويالت  يمنح

 

 اقين: استمرارية تعليم األطفال المع في مجال

  إغالق بعد التعليم  استمرارية لضمان المتخذة من طرف قطاع التهذيب اإلجراءاتفي إطار
  المعوقون تموضع فيهم ن ، بم19من فيروس كوفيد التالميذ لحماية  كإجراء المدارس
المعاقين منهم حركيا  ةالمعاقين، خاص لتالميذا اه من فاداست بعد عن لتعليمل  برنامج

 . وبصريا 
  للتالميذ بعد عن  تعليمبتقديم  قيناالمع األطفال نمركز تكوي خالل نالقطاع، م قام كما

 . اإلشارة بلغات بالوات سا مجموعة بواسطة الصم
 . بريلكتابة ا بطريقة 19حول الكوفيدمختلف وسائل الدعم في مجال التحسيس  تم نسخه

 .المدارس قإغال بعد  منازلهم في المحجرين المعاقين  ذأسر التالمي على   يةأغذ توزيعتم 
 

اإلجراءات المتخذة  من واالستفادةالمحلي  مجتمعه في العيش في المعاق حق في مجال
 :19في إطار الكوفيد

  خالل من قًاامع شخًصا  3800 سيشمل للدمج  برنامًجا القطاع  ق ، أطل2020 أبريل  في
 .سهلة وبشروط فوائد بدون تسدد قروض شكل على مشاريعل تموي

  تقديممن  لتمكين الشباب المعاقين ذوي الشهادات منصة  إنشاء  م البرنامج، ت هذا في إطار 
 . 19الكوفيد  ضد  الحماية تدابير   في إطار بعد  عن طلباتهم

  أكثر  على 19ودعائم التحسيس ضد الكوفيد الواقية الكمامات من افالآ القطاع وزع كما
 . المعاقين األشخاص لجمعيات الوطني التحادتابعة لجمعية   50 من
 المعاقين.  األشخاص وجمعيات إدارة لصالح  والتطهير التنظيف مواد توزيعتم 

  التليفزيونية  األخبارنشرة  خالل اإلشارة لغةن عن طريق مترجميقام القطاع بتكليف 
 . 19حول الكوفيد قيم بها التي  التحسيس أنشطة جميع لك أثناءكذو



 

 التوصيـــــــات:

 المحتاجين  قيناالمعخاص األش جميعل الصحي التأمين تعميم ▪
 المتعددة تذوي اإلعاقا األطفال جميععلى  المالية التحويالت تعميم ▪
 لمعلوماتلل وصوال لتسهيل اإلشارة لغةفي مجال  المترجمين نالمزيد م تكوين ▪

 .19يدفوالك حول
  للشباب  العمل فرص لتسهيل المعاقين  لألشخاص المالئم المهني التكوين  تعزيز ▪

 قيناالمع
 أجل من 19حول الكوفيد يلبرا بطريقة  والتحسيس  المعلوماتوسائل  جميع نسخ ▪

 المعلومات  إلى  وصولتمكين األشخاص المعاقين بصريا من ال
 األشخاصمن  خدماتال لتقريب مجتمعية تأهيل إعادة برامج إنشاء تشجيع ▪

 . حيث يعيشون المحلي المستوى على  المعاقين
  وتوفير  والتعامل معها الطارئة  الحاالت الستقبال مجانية هاتفية أرقام وضع ▪

 . 19حول الكوفيد المعاقين لألشخاص الالزمة المعلومات

 

 


