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 :   الجذاذة الفنية
 للمعاقيناالحتفال باليوم الوطني :  اإلطار .1

 لدى المعوق ؟  ةماذا عن التربية الجنسي : عنوان المشروع .2

 :  األهداف .3

 بالحياة الجنسية و الغريزية عند المعوق  التعريف  (1
 كيفية تفاعل المعوق مع  التغيرات الفزيولوجية  (2
 فسيته االضطرابات السلوكية لدى المعوق في سن المراهقة و انعكاساتها على ن (3
 الحياة الجنسية عند المعوق و طرق تهذيبها   (4
 االعتداءات الجنسية و آليات الوقاية القانونية  (5
 الجنسية االعتداءاتتوعية األسرة و المجتمع للحماية من  (6
 توعية األسرة قصد تربية الطفل جنسيا  (7

 : الزمان .4

  2006ماي  -7 – 6 – 5أيام الجمعة و السبت و األحد                 

 : المكان .5

 نزل بال آزير جربة ونزل القشتيل جربة: إحدى المؤسسات السياحية                 

 : الفضاءات .6

مركز الماي لالتحاد التونسي لإلعانة  فضاءات فرع جربة ميدون نزل بلم آزير والقشتيل جربة ونزل  (1
   المتخلفين ذهنيا

 :  المشاركون .7

  ياذهناالتحاد التونسي إلعانة المتخلفين UTAIM 

  و العمران البشري  لألسرةالديوان الوطني. 

  بلدية جربة ميدون 

 جمعية رعاية فاقدي السمع ASDA 

 الجمعية التونسية لمساعدة الصم ATAS 

 االتحاد الوطني للمكفوفين . 

 الجمعية العامة للقاصرين عن الحركة العضوية AGIM 

  البصرية  –السمعية  –اإلعاقة الذهنية  –اإلطار التربوي بالمدارس المختصة– 
 . العضوية بمختلف واليات الجمهورية

  بيداغوجيون مرشدون  –مديرون  –معلمون  –كافة اإلطار التربوي بالمدارس العمومية 
 . متفقدون بجربة – .

  جربة  بجزيرةأطباء الصحة العمومية والمباشرة الحرة. 

 عاقين الجمعيات ذات الصبغة االجتماعية  والعاملة في مجال الم. 

 أولياء التالميذ 

  مؤسسات  رؤساءطنون وامو: المتعاطفون. 

 . اللغة العربية  : لغة الملتقى .8

 :الترجمة الفورية بالنسبة للمداخالت األجنبية تقع 
                       (الوريمي واألستاذة نادرة األستاذ توفيق القايد رئيس جمعية متكلمي اللغة األلمانية بجربة)  ألمانية عربية -                     

 . (الدكتور المنجي بن حمودة) فرنسية عربية    -                                              
 األستاذة ربيعة الوريمي: انقليزية عربية -                                              
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 االفتتتاح 
  . بالنزل  والمشاركين استقبال الوفود    : ...3
 . الدكتور المنجي بن حمودة رئيس فرع جربة ميدون مركز الماي -:كلمة الترحيب  -          

  كلمة السيد والي مدنين  -        
 

 : ة إسناد رئاسة الملتقى إلى السيد

  المديرة العامة لديوان األسرة و العمران البشري :  نبيهة قدانة   

 : المداخالت 

 لنكسر حاجز الصمت   (1
 .مراحل النمو و النشاط : الحياة الجنسية عند الطفل  (2
 .مناهج التربية الجنسية  (3
 .االضطرابات النفسية عند الطفل و انعكاساتها السلوكية  (4
 .أنواعه و آثاره و تشخيصه: االعتداء الجنسي عند الطفل (5
 . االعتداءات الجنسية و تأثيرها على شخصية الطفل و نموه  (6
 .يات الوقاية القانونية لحماية الطفل من االعتداءات الجنسية آل (7
 .آليات الحماية و الوقاية داخل المؤسسات التربوية  (8
 .دور األسرة و المجتمع في الحماية و الوقاية من االعتداءات الجنسية  (9

 من أجل بيئة حامية للطفل  (10
 الصحة اإلنجابية لدى المعوق  (11
 هل يتزوج االبن المعاق (12
 .الحياة الغريزية عند الطفل  (13
 ظاهر االعتداءات الجنسية (14
 

 ورشات :  2006ماي  7يوم األحد 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ساهم ماديا و أدبيا في إنجاح هذا الملتقى  نتقدم بالشكر إلى كل من
 تحاد التونسي لإلعانة المتخلفين ذهنيا مع تحيات هيئة فرع جربة ميدون مركز الماي لال



 :األطراف المساهمة  
 

  و التنمية المحلية وزارة الداخلية 

 والية مدنين  -

 .بلدية جربة ميدون  -

  بالخارجوزارة الشؤون االجتماعية و التضامن و التونسيين. 

 .ؤون االجتماعية بوالية مدنين اإلدارة الجهوية للش - -

 .لالتحاد التونسي إلعانة المتخلفين ذهنيا المكتب الوطني -

 .فرع جربة ميدون مركز الماي لالتحاد التونسي إلعانة المتخلفين ذهنيا -

  وزارة الصحة العمومية 

 المندوبية الجهوية بمدنين : الديوان الوطني لألسرة و العمران البشري  -

 :ضيوف الشرف    
 

  التنمية المحلية  والداخلية وزارة : 

 .مدنين  والية*               

 .بلدية جربة ميدون*                 

 و التضامن و التونسيين بالخارج وزارة الشؤون االجتماعية: 

 بمدنين  الجتماعيبمعية قسم النهوض ا و التضامن و التونسيين بالخارج اإلدارة الجهوية للشؤون االجتماعية*                

 .المكتب الوطني لالتحاد التونسي إلعانة المتخلفين ذهنيا *                

 التضامن تونس: جمعية تأهيل و إدماج المعاقين *               

 معهد النهوض بالمعاقين تونس*               

 صندوق األمم المتحدة للسكان*                

 وزارة الصحة العمومية  

 اإلدارة الجهوية للصحة العمومية بمدنين*               

 المندوبية الجهوية بمدنين : الديوان الوطني لألسرة و العمران البشري *               

  وزارة التربية و التعليم و الثقافة 

 .منظمة اليونسكو*               

 اإلدارة الجهوية للتربية والتعليم *               

  المنظمات و الجمعيات:  

 .منظمة اليونيسيف* 

 منظمة التربية و األسرة* 

 المنظمة الوطنية للتربية و العلم و الثقافة* 
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 الجمعيات الخارجية -      

  المتوأم مع مركز التربية المختصة بالماياإلعانة على التشغيل بكستلنو لوالز بموبليي مركز 

 متوأمة مع مركز التربية المختصة بالمايالاأللمانية  شولررمدرسة كريستوف. 

  ة العقلية بجمهورية مصر العربية مركز سيتي للتدريب والدراسات في اإلعاقكاريتاس مصر  

 التربيةإحدى المؤسسات الدولية العاملة في مجال الثقافة و  نادي السنبلة العالمي للصداقة     

 ةبطرابلس الجماهيري م المتحدة اليونسكوو عضو منظمة األم اإلنسانيةالعلوم و العالقات  و

 .مع مركز التربية المختصة بالماي المتوأم

 االتحاد اللبناني لجمعيات اإلعاقة العقلية  و جمعية أصدقاء المعاقين بلبنان. 

 المتوأمة مع مركز التربية المختصة بالماي الجمعية الموريتانية لترقية المعاقين عقليا 

  للمعوقين بالدار البيضاءالمغاربية   بيتيجمعية. 

  الرياض : برامج خدمات التربية الخاصة. 

  جمعية أولياء أمور المعاقين ، الشارقة دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

  الدوحة قطر : معهد النور للمكفوفين. 

  و التضامن الوطني جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية  التشغيل وزارة. 

  السودان : القدرات الفكرية و الحركية و التخاطب جمعية بسمة لتنمية. 

   ( األردن ) مركز نازك الحريري الخيري  للتربية الخاصة 

  االتحاد الوطني لجمعيات المعاقين في اليمن . 

  الكويت : الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين. 

  الجمعية العمانية للمعاقين 

  لجمهورية العربية السورية ا: جمعية الرجاء لذوي االحتياجات الخاصة. 

  البحرين : معهد األمل و مركز األمل للرعاية المبكرة. 

  ( األردن ) جمعية أهالي و أصدقاء األشخاص المعاقين 
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