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بالمركــز   2021 12 فبرايــر  يــوم الجمعــة  البرنامــج   يتــم  إطــاق  هــذا 

بمراكــش. الســادس  محمــد  الجامعــي  االستشــفائي 

معطيات عامة ومبررات البرنامج
يعتبــر الســمع مــن أهــم الحــواس الخمــس التــي يتمكن اإلنســان بواســطتها 
مــن ســماع األصــوات وتمييزهــا، وتعلــم النطــق والتواصــل مــع العالــم 
ــا  ــق حتم ــن النط ــن م ــن يتمك ــم فل ــو أص ــان وه ــد اإلنس ــإذا ول ــي، ف الخارج
لعــدم قدرتــه علــى اكتســاب أي مخــزون لغــوي. كمــا يصعــب عليــه التأقلــم 
مــع بيئتــه الخارجيــة، والقيــام بــأدواره ووظائفــه األساســية فــي الحيــاة مــا 

ــه العــاج والتأهيــل المناســبين. ــم يقــدم ل ل

ــا.  ــا أو كلًي ــمع جزئًي ــى الس ــدرة عل ــدم الق ــو ع ــمع، ه ــد الس ــم أو فق الصم
قــد يكــون خلقًيــا يولــد بــه الشــخص أو مكتســًبا فــي أي وقــت مــن العمــر،  
ــن  ــمع ع ــدان الس ــم فق ــد ينج ــا. وق ــن أو كلتيهم ــدى األذني ــي إح ــدث ف يح
أســباب وراثيــة، ومضاعفــات عنــد الــوالدة، وأمــراض معينــة معديــة، وبعــض 
أنــواع التهابــات األذن المزمنــة، غيــر أن األشــخاص الذيــن يعانــون مــن فقــدان 
الســمع يمكنهــم االســتفادة مــن معينــات الســمع، وزرع القوقعــة وغيرهــا 
ْطــق وتأهيــل  َمــٌة للنُّ مــن األجهــزة المســاعدة، وأيضــًا مــن الُمعاَلَجــٌة الُمَقوِّ

الســمع وســائر الخدمــات ذات الصلــة.

الكشــف والتدخــل المبكــران همــا أهــم عامــل فيمــا يتعلــق بالتقليــل إلــى 
ــر فقــدان الســمع علــى نمــو الطفــل واكتســابه اللغــوي  ــى حــّد مــن أث أدن
ــن  ــن المصابي ــال م ــار األطف ــع وصغ ــبة للرض ــة. وبالنس ــه التعليمي وإنجازات
ــال  ــن خ ــران م ــاج المبك ــف والع ــؤدي الكش ــن أن ي ــمع، ُيمك ــدان الس بفق
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ــة  ــة والتعليمي ــل اللغوي ــين الحصائ ــى تحس ــع إل ــمع الرض ــص س ــج فح برام
ــل.  للطف

فعلــى الصعيــد العالمــي تعانــي نســبة تتجــاوز %5 مــن ســكان العالــم – 466 
ــن  ــا م ــمع )432 مليون ــة بالس ــية مرتبط ــة حس ــن إعاق ــخص – م ــون ش ملي
البالغيــن و34 مليونــًا مــن األطفــال(. وتشــير التقديــرات إلــى أنــه بحلــول عــام 
ــرة  ــن كل عش ــد م ــخص - أو واح ــون ش ــن 900 ملي ــر م ــيعاني أكث 2050 س

أشــخاص مــن هــذا النــوع مــن اإلعاقــة.

وحســب البحــث الوطنــي الثانــي لإلعاقــة بالمغــرب، فــإن نســبة انتشــار 
2.264.672 شــخص.   6.8 % أي   : اإلعاقــة علــى المســتوى الوطنــي هــو 

وتبلغ نسبة انتشار اإلعاقة حسب السن: 

أقل من 15 سنة : 1.8 %  •
ما بين 15 و59 سنة : 4.8 %  •
60 سنة فما فوق: 33.7 %  •

وفيمــا يخــص توزيــع األشــخاص فــي وضعيــة اإلعاقة حســب الفئــات العمرية 
: فإن 

أقل من 15 سنة : %6.7  ) حوالي 147400 طفل(؛     •
ما بين 15 و59 سنة : 45.5 %؛  •

60 سنة فما فوق: 47.8 %  •

فيمــا تبلــغ نســبة العجــز الوظيفــي المرتبــط بالســمع إلــى 22,1% مــن 
مجمــوع األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة مــن متوســطة إلــى عميقــة جــدا.

و6.4 % مــن األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة مــن خفيفــة إلــى عميقــة جــدا، 
ــن  ــون م ــنة يعان ــن 15 س ــل م ــة أق ــة العمري ــن الفئ ــدون ضم ــن يوج والذي
صعوبــات فــي الســمع ) 6780 طفــل(.  فيمــا خمــس هــؤالء األطفــال 

ــل(. ــي )1356 طف ــمع أي حوال ــي الس ــرة ف ــة كبي ــم صعوب لديه

ــي  ــرب بحوال ــم بالمغ ــة الصم ــدون بإعاق ــن يول ــال الذي ــدد األطف ــدر ع ويق
ــة  ــة القوقع ــى زراع ــم عل ــد منه ــاج العدي ــف ع ــنويا، يتوق ــل س 600 طف
ــؤدي  ــذا، و ي ــر. ه ــم األس ــبة لمعظ ــة بالنس ــد مكلف ــي تع ــة الت اإللكتروني
هــذا الوضــع الصحــي إلــى انحصــار كبيــر فــي القــدرات التواصليــة ذات التأثيــر 
ــة والتطــور العاطفــي والنفســي  الســلبي علــى مســار التنشــئة االجتماعي
للطفــل. وقــد تمتــد هــذه التأثيــرات إلىــى محيطــه القريــب كاآلبــاء واإلخــوة. 
ــي  ــرة ف ــات كبي ــمعية صعوب ــة س ــة إعاق ــي وضعي ــخاص ف ــد األش ــا يج كم

ــي.  ــاج المهن االندم

وارتباطــا بهــذا الموضــوع، عملــت وزارة التضامــن والتنميــة االجتماعيــة 
والمســاواة واألســرة علــى توفيــر الســماعات الطبيــة لألطفــال واألشــخاص 
ــا  ــي يقدمه ــات الت ــار الخدم ــي إط ــك ف ــمعية، وذل ــة س ــة إعاق ــي وضعي ف
صنــدوق دعــم التماســك االجتماعــي. كمــا تعمــل وزارة الصحــة أيضــا علــى 
توفيــر الســماعات الطبيــة لألطفــال واألشــخاص فــي وضعية إعاقة ســمعية 
مــن خــال برنامــج الكشــف و التكفــل باإلعاقــة الســمعية. إال أن العديــد مــن 
هــؤالء وخاصــة األطفــال الذيــن يولــدون فاقــدي الســمع يحتاجــون إلــى زرع 

القوقعــة باعتبارهــا حــا وحيــدا المتــاك حاســة الســمع وتعلــم النطــق. 

ومــن أجــل تمكيــن األطفــال المنحدريــن مــن األســر الفقيــرة مــن زرع 
القوقعــة، وفــي إطــار تجربــة نموذجيــة، تــم إدراج اقتنــاء القوقعــة ضمــن 
خدمــات صنــدوق دعــم التماســك االجتماعــي الخاصــة باألشــخاص فــي 
وضعيــة إعاقــة فــي شــقه المتعلــق باقتنــاء األجهــزة الخاصة والمســاعدات 

ــة.  التقني
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ــز  ــي المراك ــة ف ــات زرع القوقع ــم عملي ــة، فتت ــد وزارة الصح ــى صعي ــا عل أم
االستشــفائية الجامعيــة المؤهلــة لذلــك ومــا يصاحبهــا مــن مواكبــة طبيــة 

ْطــق وتأهيــل الســمع قبــل و بعــد الــزرع.   ــٌة للنُّ َم و خدمــات تأهيليــة مَقوِّ

ويأتــي البرنامــج الوطنــي لــزرع القوقعــات اإللكترونيــة لفائــدة األطفــال 
ذوي إعاقــة الصمــم »برنامــج نســمع« فــي إطــار تحســين التقائيــة وتكامــل 
والمســاواة  االجتماعيــة  والتنميــة  التضامــن  وزارة  وتدخــات  مجهــودات 
واألســرة، ووزارة الصحــة، ومؤسســة لــا أســماء لألطفــال الصــم، ومؤسســة 
ــك للنهــوض بحقــوق األطفــال فــي  ــن، وذل التعــاون الوطنــي وفاعليــن آخري
وضعيــة اإلعاقــة الســمعية والصوتيــة ببادنــا ودعــم اندماجهــم االجتماعــي، 
خاصــة مــن خــال تمكينهــم مــن القــدرة علــى الســمع والتواصــل والتمــدرس 
واالندمــاج فــي المجتمــع، وتخفيــف األعبــاء الماليــة المرتبطــة بعمليــة 

ــرهم. ــي ألس ــمعي والصوت ــض الس ــات التروي ــة وعملي ــة القوقع زراع

الخبرات المعبأة
يتطلب زرع القوقعة وكذلك األجهزة الطبية المساعدة على السمع عدة 

خدمات طبية وشبه طبية أهمها:
تعزيز الكشف المبكر عن الحاالت عبر الفحص السريري و   •

فحوصات بيوطبية؛
االستقبال ومعالجة الملف الطبي؛  •

فحوصات ما قبل الجراحة؛  •
القيام بالعمليات الجراحية الازمة لزرع القوقعة بالمراكز   •

االستشفائية المؤهلة لمثل هذه العمليات؛
ْطق و تأهيل السمع؛ َمٌة للنُّ الخدمات التأهيلية الُمَقوِّ  •

تتبع الحالة الصحية للمستفيدين وفق ما تستدعيه الضوابط   •
العلمية والطبية في كل ما يتعلق بإعادة تأهيل السمع 

والنطق وحسب ما تستدعيه كل حالة على حدة.

لــدى  تتوفــر  دقيقــة  اختصاصــات  هــي  والمــوارد،  العمليــات  هــذه  كل 
ذات  الجهويــة  المصالــح  و  والمراكــز  لذلــك  المؤهلــة  المستشــفيات 
االختصــاص، والتــي تقــوم فــي إطــار هــذا البرنامــج بتوفيــر القوقعــات 
و  المتابعــة  كذلــك  و  الســمع  علــى  المســاعدة  واألجهــزة  اإللكترونيــة 

األســر. مواكبــة 

ــد  ــره هللا، القائ ــادس، نص ــد الس ــك محم ــة المل ــب الجال ــل صاح ــد تفض وق
ــح  ــة بمن ــلحة الملكي ــوات المس ــة للق ــرب العام ــس أركان الح ــى ورئي األعل
ــز  ــع المراك ــب م ــى جن ــا إل ــكري جنب ــب العس ــراط الط ــامي النخ ــه الس إذن

ــج.  ــذا البرنام ــل ه ــي تنزي ــة ف ــفائية الجامعي االستش

اإلطار المؤسساتي لالستهداف
تتم عمليات االستهداف وفق المراحل التالية:

ــف  ــن مختل ــا بي ــق عليه ــطرة المتف ــق المس ــات وف ــي الطلب ــم تلق يت  •
الشــركاء؛

ــن  ــتفادة م ــا لاس ــب منه ــار األنس ــات واختي ــع الطلب ــة جمي ــم دراس تت  •
ــذا  ــة وك ــة االجتماعي ــن والحال ــر الس ــب معايي ــة حس ــة زرع القوقع عملي
ــروط  ــددة لش ــة المح ــط الطبي ــق الضواب ــح، وف ــي للمرش ــف الطب المل

االســتحقاق؛

لــدى  الصيدليــة  مصالــح  الــى  وإرســالها  القوقعــات  اقتنــاء  يتــم   •
الشــريكة؛ الصحيــة  المؤسســات  و  المستشــفيات 

ــة  ــات الصحي ــفيات والمؤسس ــى المستش ــتفيدين إل ــح المس ــث لوائ بع  •
الشــريكة؛

التنسيق حول اللوائح النهائية للمستفيدين؛  •
برمجة العمليات بتنسيق مع المراكز االستشفائية؛  •
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برمجة التدخات الشبه الطبية و خدمات التقويم ما بعد االستفادة؛  •
مواكبة أسر األطفال.  •

حكامة البرنامج
ــن  ــد م ــي للعدي ــتهدافه التدريج ــي واس ــده الوطن ــج، ولبع ــذا البرنام إن ه
يتطلــب تظافــر جهــود جميــع  أســر فقيــرة،  المنحدريــن مــن  األطفــال 
المتدخليــن إلنجــاز االلتزامــات وتحقيــق األهــداف المســطرة فــي إطــار 
اتفاقيــة شــراكة يتــم بموجبهــا إحــداث آليــات للحكامــة والتتبــع ، ستســهر 
علــى ضمــان حســن نجــاح البرنامــج  وســتضم فــي عضويتهــا ممثلــي 

القطاعــات والمؤسســات المعنيــة. وتتكــون هــذه اآلليــات مــن: 

لجنة القيادة:
تضم في عضويتها كل من:

وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة؛  •
وزارة الصحة؛  •

مؤسسة لا أسماء لألطفال الصم؛  •
التعاون الوطني؛  •

مع إمكانية إضافة مؤسسات مانحة أخرى.  •

ــن  ــج م ــى البرنام ــام عل ــراف الع ــة اإلش ــة مهم ــذه اللجن ــتتولى ه وس
خــال المصادقــة علــى عمليــة التخطيــط والمصادقــة علــى برامــج العمل 
وتقاريــر األنشــطة.  وكــذا المصادقــة علــى دليــل المســاطر المحــدد 

ــن. ــن المعتمدي ــار المهنيي ــتحقاق واختي ــروط االس لش

وحدة تسيير البرنامج :

تضم :

▪منسق وطني للبرنامج؛  •

▪مسؤول مالي؛  •
▪مكلف بالتتبع العملياتي.  •

ســيناط لهــذه الوحــدة: إدارة الطلبــات مــن خــال قاعــدة بيانــات مرقمنــة؛ 
ــام  ــفائية، و القي ــز االستش ــع المراك ــات م ــة للعملي ــة معلوماتي وبرمج
ــات المرتبطــة باإلنفــاق وإدارة عقــود الشــراء وعقــود الخدمــات  بالعملي
الخاصــة بمختصــي تقويــم النطــق  وإعــداد تقاريــر مختلــف أنشــطة 
البرنامــج، مــع وضــع نظــام مراقبــة للتتبــع والتقييــم، طبقــا لدليــل 

ــرض.  ــذا  الغ ــد له ــاطر الع المس

سيكون مقر هذه الوحدة في مؤسسة لا أسماء للصم.

وحدات التنسيق الجهوي:

تتكون من ممثلي: 

المراكز االستشفائية الجامعية؛  •
منسقيات التعاون الوطني؛  •

المديريات الجهوية لوزارة الصحة  •
مؤسسة لا أسماء لألطفال الصم.  •

وستتولى اإلشراف الترابي على العملية من خال: 

تسجيل الطلبات وإعداد قائمة المستفيدين،   •

اختيار المستفيدين حسب شروط االستحقاق وفق المساطر   •
الموضوعة، وتتبع تنفيذ برمجة العمليات الطبية بتنسيق مع 

المراكز االستشفائية، 

▪تتبع التدخات ما بعد االستفادة من خدمة زرع القوقعة وذلك   •
بتواصل مع األسر والمراكز المعنية، 

تتبع تنفيذ كل الخدمات المتعلقة بإعادة التأهيل الوظيفي   •
من خال برنامج حصص تقويم النطق مع المهنيين المختصين 

المقدمة في إطار هذه االتفاقية للمستفيدين.
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الشركاء

وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة؛  •
وزارة الصحة؛  •

مؤسسة لا أسماء لألطفال الصم؛  •
مؤسسة التعاون الوطني؛  •

المستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط؛  •
المراكز االستشفائية الجامعية؛  •

والخاصــة  العموميــة  المؤسســات  بعــض  الداعمــة:  المؤسســات   •
المجــال. فــي  العاملــة  والجمعيــات 



بدعم من :

البرنامج الوطني 
لزرع القوقعات اإللكترونية لفائدة

األطفال ذوي إعاقة الصمم


