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 میدون بلدیة جربة                                      االتحاد التونسي إلعانة األشخاص
میدون                                                                       فرع جربة ذھنیا القاصرین

                                                                   
                 

                                                                         
  

  المكتب الوطني لالتحاد التونسي  و رع جربة میدونفینظم 
  إلعانة األشخاص القاصرین ذھنیا

  واإلدارة الجھویة  للشؤون االجتماعیة  
  
  

 السید وزیر الشؤون االجتماعیة تحت إشراف 
  

  

   
  

  2012فیفري  05و 04و 03 أیام الجمعة والسبت واألحد 
  

    المرادي جربة منزل بنزل 
  
  
  

    
 
 

  
  
  

  اإلعاقة و اإلعالم 
 المعوق في وسائل اإلعالمحظ 
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  للمعاقيناالحتفال باليوم الوطني :  اإلطار.1
 حظ المعوق في وسائل اإلعالم : اإلعاقة و اإلعالم :  عنوان المشروع.2
 2012فيفري 05 – 04 – 03أيام الجمعة و السبت و األحد :  الزمان.3
 المرادي جربة منزل نزل : إحدى المؤسسات السياحية بجربة :  المكان.4
 المرادي جربة منزل نزل  -:  الفضاءات.5
  أھداف المشروع .6
  الجوھري للمشروع كغيره من األسوياء  باعتباره التوجهاإلعالم إقرار حق المعاق  في. 
  التخطيط لوضع سياسات إعالمية لخدمة المعوق 
  إيقاظ الوعي الوطني لتحقيق غد بال إعاقة من خالل التوعية بأسبابھا و سبل الوقاية منھا 
   المساھمة في جعل المعوق إنسانا متكيفا  منسجما مع أفراد المجتمع متواصال معه 
  نشر األخبار الخاصة بأنشطة مراكز و جمعيات و أندية المعاقين 
 اإلعاقة في  ن مختصين يتكوين إعالمي 
 :المحاور7

 ھم مع قضايا ھاكيفية تعاملودور وسائل األعالم في تغيير نظرة المجتمع لألشخاص المعوقين  .1
وسائل التواصل المناسبة لتسھيل وصول المادة اإلعالمية تكييف تفعيل دور اإلعالم و  .2

 . لألشخاص ذوي اإلعاقة
 .أھمية اإلعالم في عملية التوعية بمشاكل اإلعاقة و طرق التكيف معھا خاصة بالنسبة لألسرة  .3
 وسائل اإلعالم و دورھا في خدمة قضايا األشخاص المعاقين  .4
 التعريف و التركيز على دور الجمعيات و المراكز التي تعنى بالمعاقين و التعريف بالخدمات .5
 .لھؤالء األشخاص و البرامج  التي تقدمھا       

 توظيف وسائل األعالم في التعريف بقدرات المعاقين و إبداعاتھم و إبالئھم االھتمام الكافي   .6
 :  المشاركون8

  ميدون فرع جربة و  المكتب الوطني ذھنيااألشخاص القاصرين االتحاد التونسي إلعانة 
  بلدية جربة ميدون 
  بوالية مدنين اإلدارة الجھوية للشؤون االجتماعية 
  جمعية رعاية فاقدي السمع 
  الجمعية التونسية لمساعدة الصم 
 االتحاد الوطني للمكفوفين . 
 الجمعية العامة للقاصرين عن الحركة العضوية  
  العضوية  –البصرية  –السمعية  –اإلعاقة الذھنية  –اإلطار التربوي بالمدارس المختصة

  . بمختلف واليات الجمھورية
  بيداغوجيون مرشدون  –مديرون  –معلمون  –كافة اإلطار التربوي بالمدارس العمومية 

  .متفقدون بجربة 
  أطباء الصحة العمومية والمباشرة الحرة بجزيرة جربة. 
  الجمعيات ذات الصبغة االجتماعية  والعاملة في مجال المعاقين. 
  مؤسسات  رؤساءطنون وامو: المتعاطفون. 
  التالميذأولياء 

 
 
 

 عشرالرابع الملتقى العلمي الدولي  مشروع

 الجذاذة الفنیة



 
3 

 :الفئة المستھدفة .9
 األشخاص ذوو اإلعاقة و أسرھم  
 باحثون ومختصون 
 المجتمع بشكل عام 
  اإلعالميون و الصحافة المسموعة و المرئية و المكتوبة 

 .اللغة العربية : لغة الملتقى.10
  :بالنسبة للمداخالت األجنبية تقع الترجمة الفورية                        

  )األستاذة نادرة  الوريمي (عربية ألمانية  .1
  ) .الدكتور المنجي بن حمودة( فرنسية عربية   .2
 )األستاذة ربيعة الوريمي(انقليزية عربية  .3
 السيد منصف بن عز الدين : لغة اإلشارة .4

 : األطراف المساھمة.11
  وزارة الداخلية:  

  والية مدنين 
  بلدية جربة ميدون.  

  وزارة الشؤون االجتماعية: 
  االتحاد التونسي إلعانة األشخاص القاصرين ذھينا 
  فرع جربة ميدون لالتحاد التونسي إلعانة األشخاص القاصرين ذھنيا  
  اإلدارة الجھوية للشؤون االجتماعية  بوالية مدنين. 

  وزارة الشباب و الرياضة و التربية البدنية 
  وزارة تكنولوجيات االتصال:  
 ران البشري الديوان الوطني لألسرة و العم  

 : ضيوف الشرف.12
  وزارة الداخلية :  

 .والية مدنين *                 
  .بلدية جربة ميدون*                  
  وزارة الشباب و الرياضة و التربية البدنية *                
  وزارة الثقافة 
  وزارة السياحة 
  وزارة الصحة العمومية: 

 اإلدارة الجھوية للصحة العمومية*     
  اإلدارة الجھوية للتربية والتعليم: وزارة التربية  

 تونس
o فروع االتحاد التونسي إلعانة األشخاص القاصرين ذھنيا بكامل واليات الجمھورية 
o  فروع الجمعية التونسية للقاصرين عن الحركة العضوية 
o  فروع الجمعية التونسية لرعاية فاقدي السمع 
o  فروع الجمعية التونسية رعاية الصم 
o  فروع االتحاد الوطني للمكفوفين 
o الجامعة التونسية لرياضة المعاقين 
o منظمة اليونيسيف تونس 
o منظمة اليونسكو تونس 
o منظمة اإلعاقة العالمية تونس 
o المركز الثقافي الجامعي حسين بوزيان تونس 
o الجمعية التونسية لحقوق الطفل 
o   معھد الدراسات الدولية بتونس 
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 : لیبیا
o  نادي السنبلة العالمي للصداقة إحدى المؤسسات الدولية العاملة في مجال الثقافة و التربية 

 و العلوم و العالقات اإلنسانية و عضو منظمة األمم المتحدة اليونسكو بطرابلس الجماھيرية المتوئم                   
  فرع جربة ميدون مع                               

o رابطة المعاقين ببنغازي  
o اللجنة الباراأولمبية و األولمبياد الخاص الليبي 
o جمعية اليوم العالمي بليبيا 
o الرابطة العامة للمعاقين بليبيا 
o   الجمعية الليبية لمتالزمة داون 

 : المغرب 
o مركز محمد الخامس للمعاقين بالمغرب 

 : الجزائر 
o باتنة   البركة الجمعية الوطنية لمساندة األشخاص المعاقين  

 : موریتانیا 
o  الجمعية الموريتانية لدمج و تأھيل األطفال و المراھقين القاصرين ذھنيا 
o المنتدى الموريتاني للصم 
o  الفدرالية الموريتانية لألشخاص المعاقين . 

 

 :  مصر
o  كاريتاس مصر مركز سيتي للتدريب والدراسات في اإلعاقة العقلية بجمھورية مصر العربية 
o  إدارة تأھيل المعاقين بقنا 
o  منظمة العلم الدولية 

 : لبنان 
o   منظمة االحتواء الشامل 
o منظمة التأھيل الدولي 
o  جمعية أصدقاء المعاقين بلبنان 
o  االتحاد اللبناني لجمعيات اإلعاقة العقلية. 
o جمعية الزورق بلبنان 
o جمعية الحنان  لذوي  االحتياجات الخاصة لبنان 

 

 : اإلمارات 
o   مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية 
o   جمعية أھالي ذوي اإلعاقة 
o  مركز أبو ضبي لذوي االحتياجات الخاصة مؤسسة زايد العليا 

 : األردن 
o  
o  األردن ( جمعية أھالي و أصدقاء األشخاص المعاقين (  

 : الكویت 
o شركة المناھج المتكاملة  الكويت مدرسة النبراس للتربية الخاصة 
o   الجمعية الخليجية لإلعاقة 

 : سلطنة عمان 
o  سلطنة عمان –الجمعية العمانية للمعاقين 

 : قطر
o مركز النور للمكفوفين قطر 

 سوریا 
o الجمعية الرياضية للمعاقين بسوريا  
o  مركز التأھيل المجتمعي بسوريا 
o  منظمة الطفولة اإلنسانية 
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  : العراق 
o مديرية التربية الخاصة بالعراق 
o  الجمعية العراقية لرعاية حملة أعراض داون. 

 :  جمھوریة القمر المتحدة 
o  بجزر القمور المتحدة اإلنسانيالجمعية القمرية للعمل 
o  وزارة الصحة و السكان 

 : الیمن 
o  باليمنجمعية رعاية و تأھيل المعاقين حركيا 
o  اليمن  - صحيفة الثورة 

 : السودان  
 

o  مؤسسة جودة لألطفال المعاقين بالسودان 
o  السودان  –مركز المؤتمرات للتدريب و التنمية البشرية 
o  السودان  –مركز األحباب لذوي االحتياجات الخاصة 
o  منظمة منافذ الخير السودان 
o السودان   –إعاقة لألطفال  منظمة 
o  السودان  –منظمة أمان لألطفال 
o  اتحاد االعاقة العقلية بالسودان 

  : الصومـــال 
o  مؤسسة السالم الصومال 

 :فلسطین 
o  جمعية الحق في الحياة فلسطين 
o جمعية البريج فلسطين 
 

 جمعية المعاقين بالرس السعودية القصيب : السعودیة 
o  وزارة الشؤون االجتماعية 

  :ن ــــالبحری
o  االولمبياد الخاص البحريني 

 : فرنسا 
o منظمة ألعاب السالم  

 : سویسرا 
o جمعية لند بسويسرا المتوأمة مع فرع جربة ميدون 

 : ألمانیا 
o  مدرسة كريستوفرشولر األلمانية المتوئمة مع فرع جربة ميدون لالتحاد التونسي إلعانة األشخاص  

 .القاصرين ذھنيا

  : أمریكا 
o  جامعة كينزو األمريكية للعالقات اإلنسانية  
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  10:00  : -  زيارة الوفود المشاركة للمركز الجديد.  
 13:00  :  -  بالنزل استقبال الوفود والمشاركين.   
 14:30  : -  الرسميالنشيد.  

 14:35  : - فرع جربة ميدون االتحاد التونسي إلعانة األشخاص الملتقى  ورئيس  الدكتور المنجي بن حمودة رئيس  كلمة الترحيب  
  القاصرين ذھنيا              

 لالتحاد التونسي إلعانة األشخاصكلمة الدكتور ھشام بن نصر رئيس المكتب الوطني  -
 ذھنيا القاصرين

  كلمة السيد وزير الشؤون االجتماعية  -

 14:45 :   -  افتتاح الملتقى :  

 15:00  :   - استراحة مع قھوة.  
  

  الدكتور ھشام بن نصر رئيس االتحاد التونسي إلعانة األشخاص القاصرين ذھنيا:  رئيس الجلسة - :الجلسة األولى
 سيف علي الحجري الشرف العام لمعھد النور للمكفوفين بدولة قطر الدكتور:  المقرر األول -
 مدير عام شركة المناھج المتكاملة بالكويتالدكتورة نورى الظاھري : المقرر الثاني -
 

 15:40  :   -   رئيس فرع جربة ميدون االتحاد التونسي للدكتور المنجي بن حمودة ماذا عن اإلعالم و اإلعاقة : توطئة  
  و أمين عام االلتحاد الدولي لتنمية قدرات الجميع بالترويح  األشخاص القاصرين ذھنياإلعانة 

  

 15:45  :  -  السودان  :المداخلة األولى  
 

  بالسودانلألستاذة سمية أحمد محمد مدير تنفيذي بمركز المؤتمرات للتدريب و التنمية البشرية 
  من أجل إعالم يسمو بحقوق الشباب                                                            

 16:15 :      -  تونس :ثانیةالمداخلة ال 
  جمال العرفاوي صحفي تونسي متخصص في مجال اإلعاقة   : األستاذ 

   ة المعاق في وسائل اإلعالم صور
  

 16:35 :    -  مصر :الثالثة المداخلة 

  القريوتي مدير منظمة العمل الدولية بالقاھرة يوسفللدكتور  
  الرسالة اإلعالمية الناجحة في مجال تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة 

 16.50      :- الیمن : الرابعة  المداخلة 
 بالشارقة مجلة المنال  راسلفھیم سلطان القدسي م األستاذ 

  اإلعالم المرئي في تفعيل و إبراز قدرات ذوي اإلعاقة في اليمن                   

 16:50      :-  مناقشة المداخالت  

 18:00    :-  اختتام الجلسة األولى 

 20:20     : - فلورنس و حرمھ  رئیس منظمة ألعاب السالم  البارت إیفعزف  سھرة فنیة 

 

 عشر الرابعبرنامج الملتقى العلمي الدولي 

 2012فیفري  03الجمعة :الیوم األول 
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  لحصة الصباحیةا
 الجلسة األولى 

  مدير عام مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية : الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي : ةرئيس الجلس
  األستاذ بشير الفيتوري أمين الرابطة العامة لألشخاص ذوي اإلعاقة بليبيا  :المقرر األول

  الدكتور عبد اهللا شدادي مدير مركز محمد السادس للمعاقين بالرباط بالمغرب   :الثاني قررـالم
  لبنان  : المداخلة األولى  -:   8:30

  و رئيس جمعية أصدقاء و أھالي األشخاص  رئيس منظمة االحتواء الشاملنائب موسى شرف الدين للدكتور  
  المعوقين و رئيس االتحاد اللبناني لجمعيات اإلعاقة العقلية   

  اإلعالم و إدراك التحديات 
  الكویت  :المداخلة الثانیة -  :  09:05

 شركة المناھج المتكاملة للخدمات التعليمية  
  مدير عام: الدكتورة نورى الظاھري  
 األستاذة نوال سامي شحاته رئيس قسم البحث و التطوير  
 فھد سامي أمان عبد اهللا مدير إداري   : األستاذ  

  لوسائل اإلعالم في تغيير الوعي المجتمعي تجاه المعاقين الدور المحوري 

 الشارقة : المداخلة الثالثة :   09:30
  اإلنسانيةمدينة الشارقة للخدمات  

  سمو الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات االنسانية 
  األستاذة منى عبد الكريم اليافعي ، مديرة مدرسة الوفاء لتنمية القدرات و المسؤولة اإلعالمية في المدينة 
 رقة األستاذ عبد الرجمان الحمادي متطوع في لجنة الثقافة و اإلعالم في مخيم األمل بالشا 
  األستاذ حسين النمير متطوع في لجنة  الثقافة و اإلعالم في مخيم األمل بالشارقة 
  االستاذ أحمد الحمادي/  المھندسة أمل الخميس  

  دور اإلعالم الداخلي  :التجربة اإلعالمية لمدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية   
  .األمل بالشارقة  تجربة مخيم –و الخارجي في البرامج المختصة بذوي اإلعاقة 

  مناقشة المداخالت:   09.55
  قھوة و استراحة :   10.55

 الجلسة الثانية 
  الدكتور يوسف القريوتي رئيس منظمة العمل الدولية بالقاھرة :رئيس الجلسة -   

  أستاذ بجامعة كنزو األمريكية للعالقات اإلنسانية  : الدكتور ابراھيم الصاوي .: المقرر األول -       
  محجوب وزارة التربية و التعليم إدارة التربية الخاصة بالسودان  عبد الخالقالسيد .لمقرر الثاني ا -       

   تونس و ألمانیا  :المداخلة األولى 11:30
 اآلنسة ربيعة الوريمي :( فرع جربة ميدون لالتحاد التونسي إلعانة األشخاص القاصرين ذھنيا -

  ) السيد مكرم القرقني  –السيد شكري الباروني  –اآلنسة نادرة الوريمي 
ھامر شالك مدير مساعد  بمدرسة   األستاذ يوقن( رسة كريستوفر شولر األلمانية مد -

  )كريستوفر شولرو االستاذة أزنات  مربية مختصة بمدرسة كريستوفر شولر األلمانية 
  دور اإلعالم في التعريف بالعالقات الجمعياتية مثال فرع جربة ميدون لالتحاد التونسي                                         
    إلعانة األشخاص القاصرين ذھنيا و مدرسة كريستوفر شولر األلمانية                                              

  : د الدولي لتنمیة قدرات الجمیع بالترویح ااالتح  : المداخلة الثانیة  11:40
  ولي لتنمية قدرات الجميع بالترويح دنجيب خزام رئيس االتحاد الالدكتور 

   لالتحاد الدولي لتنمية قدرات الجميع بالترويح   العام و الدكتور المنجي بن حمودة أالمين
  االتحاد الدولي لتنمية قدرات الجميع بالترويح

  من خالل وسائل اإلعالمودوره في دعم قضية اإلعاقة  

  موریتانیا  : المداخلة الثالثة11:05
  لدمج و تأھيل األطفال و المراھقين القاصرين ذھنيا بانومو ولد المرابط رئيس الجمعية الموريتانية السيد                      

 تجربة موريتانيا  : للمعاقين من خاللھا  تتحققوسائل اإلعالم و اإلفادة   التي                                 

 2012 فیفري  04 السبت الثانيالیوم 
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  نقاش المداخالت   11:30
  غداء و استراحة  13:30

  المسائیةالحصة 
  

  نزھة داخل الجزیرة :  15:00
 الجلسة األولى الخاصة بأعضاء الھیئة العامة لالتحاد :  15.00
  اجتماع خاص بأعضاء إدارة االتحاد :  16.45
  العــــــشاء:  19:30

  
   مسرحية من تقديم جمعية الطليعة للقاصرين عن الحركة العضوية بتونس: 21:00

  "مجتمع سليم "                                   
  االجتماعي غيورون عليه بعد أن تعلموا ووجد فيھم القاضي و المحامي و الممثل  حريصون على وضعھمالمعوقون 

  فيتمكنون منه و يبحثون معه الوضعية ، و لما للتسول  اإلعاقةو الصناعي و التاجر ، يكتشفون يوما من يستعمل 
  فة مجتمع يعمل ويطالب بالمعر.... يدركون أنه جاھل لم يقرا و لم يتعلم يدخلونه مجتمعھم 

 مجتمع سليم : العنوان .1
حامد / أيمن البغوري / فرحات العوني / رفيق السعيدي / خولة الجمني / سھام سحيم : الممثلون  .2

 .الشيحي 
 ابراھيم الحازمي : ديكور  .3
  الناصر الغربي :المخرج .4
 جمعية الطليعة للقاصرين عن الحركة العضوية بتونس: اإلنتاج .5

  
 22:30  :  من التراث  سھرة فنية  
 01:00  :انتھاء السھرة   
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   حول دور اإلعالم العربي في خدمة قضايا األفراد ذوي اإلعاقة   ورشة عمل -   : 09:00
   :لجنة اإلشراف 
  السيد صالح كردلو المدير الجھوي للشؤون االجتماعية بوالية مدنين 
  مراسل مجلة المنال بالشارقة  : األستاذ فھيم سلطان القدسي  
  األستاذ كمال بن يونس صحفي 
  المستشار علي حسن الرضوان رئيس مجلس إدارة جمعية أھالي ذوي االعاقة   
  األستاذ علي الرقيبي رئيس جمعية اليوم العالمي 
  الدكتور جيل وليامز 
 بركة بباتنة الجزائر األستاذ عبد اهللا بو خالفة رئيس جمعية ال  
  و كل الحاضرين ) ندوة صحفية ( بحضور كافة الصحفيين الدوليين و المحليين  

  
  

  تالوة التقرير الخاص بالملتقى   -  :  11:30
 
 اتفاقيات تعاون  وشراكة وتبادل خبرات و تجارب بين الجمعيات المشاركة  -
  صور تذكارية للملتقى  -
 تبادل الھدايا  -

  
  اختتام الملتقى وتوديع المشاركين  -    : 12:00

  
  م فنانین من ذوي اإلعاقة الذھنیةیقع ببھو النزل عرض صور ضوئیة ألعضاء نادي الكامیرا الذھبیة بسوریا و ھ       
  .تحت إشراف األستاذة زكا الكحالي         

  
  
  
  
  

  

 البرنامج قابل للتغيير: مالحظة 

 

 

 

 

 

  

  

  

 2012فیفري  05الثالث األحد الیوم 
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 لجنــــة التنظـــــیم 
 

  
 

 ر/ع اللقباالسم و  المھنة الصفة  المھمة
 1  المنجي بن حمودة. د  طبیب   فرع جربة میدون رئیس   رئیس الملتقى 

  2  مراد شكندالي . د  طبیب   متعاطف   نائب رئیس الملتقى 
 3 يالسید عبد العزیز الو غالن     

  4    رئیس شركة  أمین مال  أمین مال الملتقى
  5  السید طارق الجاسوستي   ملحق إدارة   أمین مال  مساعد  مساعد أمین مال الملتقى

 6  السید فیصل الرجبي  متصرف مالي وإداري  متصرف الفرع   متصرف الملتقى
رئیس قسم محاسبة    عضو  مساعد متصرف الملتقى 

  بنزل 
  7  السید زیاد بن حمودة

مدیر مركز التربیة   الماي  مدیر مركز   لجنة التسجیل
 المختصة بالماي

  8 السید شكري الباروني

مربي متعدد االختصاصات   و التوثیق  التسجیللجنة 
  ومدیر مركز میدون 

  مربي متعدد االختصاصات 
  مدیر مركز میدون 

  9  السید مكرم القرقني 

  10  السید الحبیب بن حمودة  متقاعد  رئیس لجنة العائلة  لجنة اإلعالم و الصحافة
 11  اآلنسة نادرة الوریمي  أستاذة  عضو  لجنة االستقبال

  12  اآلنسة ربیعة الوریمي  أستاذة  نائب رئیس الفرع  لجنة االستقبال 
 13  أسماء بن عاشور السیدة  معلمة  عضو  لجنة االستقبال

  14  اآلنسة نجاة بن حمیدة   أستاذة   عضو   لجنة االستقبال 
 15  السید عبد اهللا بن حمودة  معلم متقاعد  متعاطف  لجنة االستقبال
 16  السید عبد الوھاب ماجول  مدیر نزل  متعاطف  لجنة االستقبال
 17  السید صالح قرزیز معلم متقاعد  نائب رئیس سابق   لجنة االستقبال

  18  السید عبد اهللا بن حمودة   معلم متقاعد   متعاطف   لجنة االستقبال 
 19  السید جھاد صفراو  مدیر تجاري بشركة  عضو   لجنة االستشھار
 20 السید مختار بن یونس متقاعد متفقد عضو سابق    مقرر الملتقى  

 21  السید عبد العزیز الجزیري  مرشد بیداغوجي  كاتب عام  مقرر الملتقىمساعد 
  22  السید خالد بن یوسف   مساعد بیداغوجي   كاتب عام مساعد   رئیس لجنة التكریم 
  23  السید فوزي بن حمودة  مصور   متعاطف   التوثیق و التصویر 

  24 السیدة سنیة الرجبي  مربیة    سكرتیرة الملتقى   سكرتیرة الملتقى
  25  السید عنان برك اهللا   مدیر وكالة أسفار تقرماس  متعاطف  منسق سفریات الملتقى 

    مكلفة باإلعالمیة 
  في الملتقى التوثیقو

           

  مكلفة باإلعالمیة و التوثیق   
  في الملتقى          

 26  اآلنسة منال الوریمي   مربیة 

  27  السیدة ألفة الرجبي   مربیة   مربیة متربصة   لجنة التدعیم

السیدة إیمان بالریش                  مربیة   مربیة متربصة   لجنة التدعیم  28  

 نتقدم بالشكر إلى كل من  ساھم مادیا و أدبیا في إنجاح ھذا الملتقى
  مع تحیات ھیئة فرع جربة میدون لالتحاد التونسي إلعانة األشخاص القاصرین ذھنیا 

  و نخص بالذكر كافة اإلطار التربوي و اإلطار العامل بالفرع 
  


