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 العولمة
 اإلعاقة حدود وتجاوز 

   
 



 
 :   الجذاذة الفنية

 للمعاقيناالحتفال باليوم الوطني :  اإلطار .1

 العولمة وتجاوز حدود اإلعاقة  : عنوان المشروع .2

 :  األهداف

 حدي اإلعاقة و تجاوزها عبر الوسائط  التي حققتها العولمةت. 1
 الحدود  تخطي كلتمكين المعاق من التواصل مع غيره و   .2
 .بين المراكز  من أجل النهوض بهذه الشريحة من المجتمع تبادل الخبرات و اآلراء . 3

 الفوائد التي حققتها العولمة بالنسبة ألصحاب ذوي االحتياجات الخصوصيةالتعريف ب. 4
 . االستفادة من وسائل االتصال و حسن استغاللها  . 5

 . قين بتوفير الظروف المادية و المعنوية لهمتأهيل المراكز المختصة الستقبال المعا. 6
 .ربط الصلة بين المعاقين في أنحاء العالم ل  إدراج األنترنات في المراكز المختصة. 7

 .التعرف على آخر االكتشافات العلمية و الطبية . 8

 2118فيفري  11 – 9 – 8أيام الجمعة و السبت و األحد  : الزمان .3

 ميدون نزل فنشي القنطرة طالسا:  بجربة سياحيةإحدى المؤسسات ال : المكان .4

 طالسانزل فنشي القنطرة  - : الفضاءات .5

 وفضاءات فرع جربة ميدون مركز الماي لالتحاد التونسي إلعانة األشخاص القاصرين ذهنيا   -                     

 :  المشاركون .6

  ذهنيااألشخاص القاصرين االتحاد التونسي إلعانة :UTAIM ب الوطني المكت  
 ميدون فرع جربة و  

  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

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

  جربة  بجزيرةأطباء الصحة العمومية والمباشرة الحرة. 

  الجمعيات ذات الصبغة االجتماعية  والعاملة في مجال المعاقين. 

 ميذأولياء التال 

  مؤسسات  رؤساءطنون وامو: المتعاطفون. 

 . اللغة العربية  : لغة الملتقى .7

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

 . (الدكتور المنجي بن حمودة) عربية   فرنسية  -                     
 الوريمي                    األستاذة ربيعة: انقليزية عربية -                     
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  2228 فيفري 8الجمعة :اليوم األول 

 
  .بالنزل استقبال الوفود والمشاركين     :03011

  رئيس فرع جربة ميدون مركز الماي الدكتور المنجي بن حمودة  -:الترحيب كلمة  :   04:31

 الدكتور هشام بن نصر رئيس االتحاد التونسي إلعانة االشخاص القاصرين ذهنيا  -
 السيد والي مدنين الدكتور نجيب برك هللا  -

 وزير الشؤون االجتماعية  لسيدة نجاح بالخيرية القروي كاتبة الدولة لدى االسيد        -:االفتتاح      :04:41

 .و التضامن و التونسيين بالخارج                                        

 رئيس بلدية الرئيس الشرفي للجمعية وإسناد رئاسة الملتقى إلى السيد حمدان اللباسي  -                     :15:22
 جربة ميدون                                   

 

 :لجلسة األولىا
 الدكتور هشام بن نصر رئيس المكتب الوطني: رئيس الجلسة. 
 حاد التونسي إلعانة األشخاص تالدكتور معز الخذيري رئيس فرع تستور لال : نائب الرئيس   

 القاصرين ذهنيا                      
 السيد مختار الفرياني رئيس جمعية رعاية فاقدي السمع تستور: مقرر الجلسة 

 

 الدكتور المنجي بن حمودة رئيس الفرع و طبيب الجمعية :  توطــــــــئة  
 "العولمة و اإلعاقة"                         

 
  
 :السيدة نجاة بلغيث  أخصائية نفسانية  : المكتب الوطني:المداخلة األولى   :.15.3 

 ."المعوقين وإدماجهم األشخاصفي رعاية  لوجيا الحديثةأهمية التكنو "                                 

 
 :الدكتور فتحي التوزري أخصائي في األمراض النفسية و العصبية: المداخلة الثانية : 15:52

  التكنولوجيا الحديثة : الخصوصية واالستفادة من العولمة الحتياجات األطفال ذوي"                                
 "كنموذج                                  

 : نادي السنبلة العالمي للصداقة: مداخلة الوفد الليبي:المداخلة الثالثة :   16:12 
 لمي للصداقةاإعالمي بنادي السنبلة الع: األستاذ محمد إرقيعة المرغني  -           
 لمي للصداقةاإعالمي بنادي السنبلة الع : األستاذ محمد عمر بن طالب  -           

 "المعاق و التغيرات االجتماعية المعاصرة"            
 

 خالتامناقشة المد:   16:32

 اختتام الجلسة األولى:  17:32
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  2228فيفري 9السبت : اليوم الثاني 

 

 :الحصة الصباحية 

 
    مشرف عام التربية و الثقافة اإلسالمية بدائرة  الدكتور رشيد الطباخ :رئيس الجلسة -

          0اإلشراف التربوي بسلطنة عمان                       
 الدكتور فتحي التوزري :يســنائب الرئ -
 السيدة نجاة بلغيث  :قررــــــــــــالم -

  السيد محمد عاشور حراثي رئيس فرع المكناسي                      
 

 :رع جربة ميدونمدرسة كريستوفر شولر األلمانية و ف : المداخلة األولى: 8:31

 مدير المدرسة: السيد يوقن هامرشالك  -                               

 المدير البيداغوجي للفرع: السيد مكرم القرقني  -                               

 لخارجيةنائبة رئيس الفرع و رئيسة لجنة العالقات ا: اآلنسة ربيعة الوريمي -                               

 :الحوار  العربي األوروبي في المجال التربوي الخاص بالمعاقين "                            

 العولمة و مدى تطبيق التكنولوجيا الحديثة بالمدارس المختصة                             

  " وكريستوفر شولر األلمانية كمثال فرع جربة ميدون                            

 

  :المكتب اإلقليمي للدول العربية/ منظمة العمل الدولية  : المداخلة الثانية:  1::8

 :  المدير اإلقليمي الدكتور يوسف القريوتي                            

 "العولمة و الحق في العمل الالئق باألشخاص المعوقين"                             

 

 اختصاصي في األمراض النفسية الدكتور شمس الدين حمودة : المداخلة الثالثة : 9:01

 الدكتور نوفل قدور مختص في األمراض النفسية الخاصة باألطفال                            

 0"التوحد كمثال: مدى تطبيق التعليمات الدولية في مجال التربية المختصة"                            

 

   :عضو البرلمان و رئيس منظمة التربية و األسرة يوسف بالغةاألستاذ : المداخلة الرابعة 9:31

 0"العولمة و اإلدماج المدرسي "                            

 

 :مركز سيتي للتدريب و الدراسات في اإلعاقة جمعية كاريتاس مصرمداخلة : المداخلة الخامسة  1::9

 "صعوبات تشغيل ذوي اإلعاقة المؤهلين "  :منير فخري  : الدكتور                                  

 
 قهوة و استراحة 01:01

 

 :نقاش المداخالت  01:31

 

 اختتام الجلسة األولى 03:11
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 :الحصة المسائية 

 
 .الدكتور شمس الدين حمودة :رئيس الجلسة
    ش رئيسة جمعية أهالي و أصدقاء األشخاصالدكتورة رهام  فندي عمي  :نائب الرئيس

 .باألردنالمعاقين                    

 إدارة نادي السنبلة العالمي  األستاذ صالح الدين القشاط رئيس مجلس  :المــــــــــقرر

 .للصداقة                    
 

 حتواء الشامل ورئيس االتااد   نائب رئيس منظمة االالدكتور موسى شرف الدين :  المداخلة األولى: 11::0

 :اللبناني لجمعيات اإلعاقة العقلية و رئيس جمعية أصدقاء المعاقين                                  

 "أبعادها وربطها باألهداف األلفية للتنمية: العولمة  "                                

 

 أستاذ جامعي بجامعة طرابلس  صطفى مفتاح الشقماني م السيد: مداخلة  :الثانية  ةالمداخل ::0::0

  في التوافق النفسي و االجتماعي  لدور وسائل التكنولوجيا و االتصا"                              

 "لدى األطفال ذوي االحتياجات الخاصة و تنمية مفهوم الذات لديهم                                 
                               

   ألستاذ منصف بن عزالدين كاتب عام  جمعية صوت األصم التونسية ا :المداخلة الثالثة  :01:01

 .7تــ وصاافي بقناة                               

 "العولمة تفتح باب األمل"                              

 قهوة واستراحة: 01:31
 

 :العولمة و اإلدماج المهني( بلدية جربة ميدون) يد مامد الصغيرالس: المداخلة الرابعة  :01011
 "0جذاذة خاصة بتجربة فرع جربة ميدون في العمل البلدي"                              

 

  نقاش المداخالت : :01:0

 

 0انتهاء الحصة المسائية:  08:11

 

 

 سهرة فنية :  00011
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  2228 فيفري 12األحد : الثالثم اليو

 
 

  :إشراف:الورشة األولى           : 9:22
  الدكتور موسى شرف الدين -
 الدكتور خالد المهتار -

 ."توظيف العولمة لخلق مواطن شغل للمعوقين": قاعة أ 
 :إشراف : الورشة الثانية            

 شمس الدين حمودة الدكتور  -
 الدكتور نوفل قدور -

 األشخاص ذوي     بين وظيف العولمة لتمتين العالقة ت": قاعة ب
 ".االحتياجات الخصوصية                                  

 مدير مشروع شركة فيفي كوم المختصة في          حسن شايب :  الورشة الثالثة      
 جات           لذوي االحتيا تالتكنولوجيا و المعلومات و االتصاال                         
 الخاصة                          

Quelles chances pour les personnes sourdes et handicapées avec 
les nouvelles technologies  .    

                    

 

 توصيات الملتقى      :  12:22
 

 اختتام الملتقى وتوديع المشاركين      :  11:32

 
 

 (تسوق و زيارة متحف قاللة) خاصة بالضيوف  :       15:22
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 :األطراف المساهمة 

  و التنمية المحلية وزارة الداخلية 

 والية مدنين  -

 .بلدية جربة ميدون  -

  بالخارجوزارة الشؤون االجتماعية و التضامن و التونسيين. 

 .اإلدارة الجهوية للشؤون االجتماعية بوالية مدنين  -

 وطني المكتب ال -

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

 :ضيوف الشرف    
 

  التنمية المحلية  الداخلية ووزارة : 

 .مدنين  والية*               

 .بلدية جربة ميدون*                 

 و التضامن و التونسيين بالخارج وزارة الشؤون االجتماعية: 

  بمعية قسم النهوض االجتماعي و التضامن و التونسيين بالخارج اإلدارة الجهوية للشؤون االجتماعية*                

 .بمدنين                

 .المكتب الوطني لالتحاد التونسي إلعانة المتخلفين ذهنيا *                

 . معهد النهوض بالمعاقين تونس*               

  وزارة الفالحة 

 زارة الصحة العمومية و 

 . المندوبية الجهوية بمدنين : الديوان الوطني لألسرة و العمران البشري *   

 ل االتصا تكنولوجيات وزارة 

  وزارة التربية و التعليم و الثقافة 

 .منظمة اليونسكو*               

 اإلدارة الجهوية للتربية والتعليم *               

 المنظمات و الجمعيات  : 

o  منظمة اليونسكو 

o  منظمة األلكسو 

o  منظمة االسيسكو 

o منظمة اليونيسيف. 

o منظمة اإلعاقة العالمية 
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o منظمة التربية و األسرة 

o المنظمة الوطنية للتربية و العلم و الثقافة 

o   منظمة االحتواء الشامل 

o بيروت لبنان   - منظمة العمل الدولية 

o بيروت لبنان   - منظمة التأهيل الدولي 

o  المملكة العربية السعودية –الرياض  -الهيئة الدولية للتقنية و الوصول بالمنطقة العربية 

o  منظمة كتيرا االستشارية  لألطفال و األسرة لندن . 

o المنظمة العربية للمعاقين بيروت                                                  

  الجمعيات : 

o  بالمايالمتوأم مع مركز التربية لنو لوالز بموبليي اإلعانة على التشغيل بكستمركز 

o المتوأمة مع مركز التربية المختصة بالماياأللمانية  شولررمدرسة كريستوف. 

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

o التربيةملة في مجال الثقافة و إحدى المؤسسات الدولية العا نادي السنبلة العالمي للصداقة  

o المتوأم ةبطرابلس الجماهيري و عضو منظمة األمم المتحدة اليونسكو اإلنسانيةالعلوم و العالقات  و 

 .مركز التربية المختصة بالماي   مع     

o و االتااد اللبناني لجمعيات اإلعاقة العقلية  جمعية أصدقاء المعاقين بلبنان. 

o  المتوأمة مع مركز التربية المختصة بالماي لترقية المعاقين عقلياالجمعية الموريتانية 

o   معهد التربية الفكرية مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية 

o  ( األردن ) جمعية أهالي و أصدقاء األشخاص المعاقين 

o الجمعية السودانية لمكافاة األلغام األرضية 

o لبارينمعهد األمل و مركز األمل للرعاية المبكرة مملكة ا 

o  الجمعية الكويتية للمعاقين 

o مركز رعاية و تأهيل المعاقين وزارة التنمية االجتماعية سلطنة عمان 

o الجمعية الخليجية لإلعاقة الكويت 

o   جمعية الرجاء لذوي االحتياجات الخاصة الجمهورية العربية السورية 

o  مركز شفلح لذوي االحتياجات الخاصة دولة قطر 

o العلوم و تنمية المجتمع مؤسسة قطر للتربية و 

o  الرياض السعودية  –مجموعة قرطبة 

o االتااد الوطني لجمعيات المعاقين في اليمين 

o اية الطفل المعاق بشعبية طرابلسجمعية رع. 
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