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ينظم فرع جربة ميدون و المكتب الوطني لالتحاد التونسي
إلعانة األشخاص القاصرين ذهنيا
واإلدارة الجهوية للشؤون االجتماعية بمدنين

تحت إشراف السيد وزير الشؤون االجتماعية

الملتقى العلمي الدولي الخامس عشر
أيام الجمعة  , 02السبت  02و األحد  00ديسمبر 0223

بنزل فينشي روزورت
"رغم إعاقتي  ،أُبد ُع "
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مشروع الملتقى العلمي الدولي الخامس عشر
الجذاذة الفنية
.1اإلطار  :االحتفال باليوم العالمي للمعاقين
.2عنوان المشروع " :رغم إعاقتي  ،أُبدعُ "
.3الزمان  :أيام الجمعة و السبت و األحد  22 – 21 – 22ديسمبر 2213
.4المكان  :نزل فينشي روزورت
.5الفضاءات  :قاعة المؤتمرات بنزل فينشي روزورت
.6أهداف المشروع
 تحسيس الرأي العام بقدرات األشخاص ذوي اإلعاقة
 تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من إبراز مواهبهم و إبداعاتهم
 تحسيس صناع القرار بضرورة إدماج المعاقين في الحياة الثقافية و االجتماعية
 ضرورة إدراج البرامج الثقافية والرياضية والفنية من بين مشاريع مؤسسات التربية المختصة
 ضرورة التركيز على تكوين إطارات مختصة في المجاالت الثقافية و الفنية( مسرح موسيقى تمثيل رسم ) داخل
المؤسسات التربوية المختصة
 تمكين الجمعيات والعاملين في مجال اإلعاقة من تبادل الخبرات و التجارب
 تحسيس وسائل اإلعالم ( المسموعة  /المرئية  /المكتوبة) للتعريف بإمكانات وإبداعات األشخاص ذوي اإلعاقة من
خالل برامج مختصة
.7المحاور:
 -التنشيط و اإلبداع لدى األشخاص ذوي اإلعاقة

 اإلبداع و األنشطة الرياضية و الفنية والثقافية اإلبداع واإلدماج -تجارب إبداعية حية ألشخاص ذوي إعاقة

.8المشاركون
















:
االتحاد التونسي إلعانة األشخاص القاصرين ذهنيا المكتب الوطني و فرع جربة ميدون
بلدية جربة ميدون
اإلدارة الجهوية للشؤون االجتماعية بوالية مدنين
معهد األراضي القاحلة
جمعية رعاية فاقدي السمع
الجمعية التونسية لمساعدة الصم
االتحاد الوطني للمكفوفين .
الجمعية العامة للقاصرين عن الحركة العضوية
اإلطار التربوي بالمدارس المختصة – اإلعاقة الذهنية – السمعية – البصرية – العضوية
بمختلف واليات الجمهورية .
الفدرالية التونسية للمعاقين
كافة اإلطار التربوي بالمدارس العمومية – معلمون – مديرون – مرشدون بيداغوجيون
متفقدون بجربة .
أطباء الصحة العمومية والمباشرة الحرة بجزيرة جربة .
الجمعيات ذات الصبغة االجتماعية والعاملة في مجال المعاقين .
المتعاطفون  :مواطنون ورؤساء مؤسسات .
أولياء التالميذ
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.9الفئة المستهدفة :





األشخاص ذوو اإلعاقة و أسرهم
باحثون ومختصون
المجتمع بشكل عام
اإلعالميون و الصحافة المسموعة و المرئية و المكتوبة

.12لغة الملتقى :اللغة العربية

بالنسبة للمداخالت األجنبية تقع الترجمة الفورية :
 ألمانية عربية (األستاذة نادرة الوريمي )
 فرنسية عربية ( الدكتور المنجي بن حمودة) .
 انقليزية عربية (األستاذة ربيعة الوريمي)
 إيطالية عربية ( :أألستاذ أكرم العياشي)
 اسبانية عربية ( :األستاذة أسماء شورو)
 لغة اإلشارة :السيد منصف عز الدين
.11األطراف المساهمة






وزارة الداخلية :
 والية مدنين
 بلدية جربة ميدون.
وزارة الشؤون االجتماعية :
 االتحاد التونسي إلعانة األشخاص القاصرين ذهينا
 فرع جربة ميدون لالتحاد التونسي إلعانة األشخاص القاصرين ذهنيا
 اإلدارة الجهوية للشؤون االجتماعية بوالية مدنين .
وزارة الثقافة
وزارة الشباب و الرياضة

.12ضيوف الشرف:
 وزارة الداخلية :
* والية مدنين .
* بلدية جربة ميدون.
* وزارة الشباب و الرياضة و التربية البدنية
 وزارة الثقافة
 وزارة السياحة
 وزارة الصحة العمومية :
* اإلدارة الجهوية للصحة العمومية
 وزارة التربية  :اإلدارة الجهوية للتربية والتعليم

من تونس













فروع االتحاد التونسي إلعانة األشخاص القاصرين ذهنيا بكامل واليات الجمهورية
فروع الجمعية العامة للقاصرين عن الحركة العضوية
فروع الجمعية التونسية لرعاية فاقدي السمع
فروع الجمعية التونسية لمساعدة الصم
فروع االتحاد الوطني للمكفوفين
الجامعة التونسية لرياضة المعاقين
منظمة اليونيسيف تونس
منظمة اليونسكو تونس
منظمة اإلعاقة العالمية تونس
الجمعية التونسية لحقوق الطفل
جمعية إشارة :المعهد الدولي للبحوث في لغات االشارات بتونس
جمعية صوت األصم التونسية
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من ليبيا:






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 الجماهيرية المتوئم
مع فرع جربة ميدون
رابطة المعاقين ببنغازي
اللجنة الباراأولمبية و األولمبياد الخاص الليبي
جمعية اليوم العالمي بليبيا
الرابطة العامة للمعاقين بليبيا

من المغرب :


مركز محمد الخامس للمعاقين بالمغرب

من الجزائر :








الجمعية الوطنية لمساندة األشخاص المعاقين البركة باتنة
جامعة الجزائر للتربية المختصة
كلية العلوم االجتماعية جامعة وهران
جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان الجزائر
جامعة سعد دحلب البلیدة الجزائر
جامعة الطارف الجزائر
مجلة VOULOIR MIX ACTIVITES

من موريتانيا :




من

الجمعية الموريتانية لدمج و تأهيل األطفال و المراهقين القاصرين ذهنيا
المنتدى الموريتاني للصم
الفدرالية الموريتانية لألشخاص المعاقين .

مصر :



كاريتاس مصر مركز سيتي للتدريب والدراسات في اإلعاقة العقلية بجمهورية مصر العربية
إدارة تأهيل المعاقين بقنا

من لبنان :







منظمة االحتواء الشامل
منظمة التأهيل الدولي
منظمة العمل الدولية
جمعية أصدقاء المعاقين بلبنان
جمعية الزورق بلبنان
جمعية الحنان لذوي االحتياجات الخاصة لبنان

من اإلمارات :




مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية
جمعية أهالي ذوي اإلعاقة
مركز أبو ضبي لذوي االحتياجات الخاصة مؤسسة زايد العليا

من األردن :



جمعية أهالي و أصدقاء األشخاص المعاقين ( األردن )
جامعة عجلون

من الكويت :




شركة المناهج المتكاملة الكويت مدرسة النبراس للتربية الخاصة
الجمعية الخليجية لإلعاقة
للجمعیة الكویتیة ألولیاء أمور المعاقین

من سلطنة عمان :




الجمعية العمانية للمعاقين –سلطنة عمان
مركز رعایة و تأهیل المعوقین عمان
وزارة التنمیة االجتماعیة
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من قطر:







معهد النور للمكفوفين قطر
جامعة قطر للتربية المختصة
جريدة الشرق
قناة الجزيرة إدارة األخبار
مركز أصدقاء البيئة
منظمة التأهيل الدولي

من سوريا


الجمعية الرياضية للمعاقين بسوريا

من العراق :



مديرية التربية الخاصة بالعراق
جمعية أطفال كردستان

من اليمن :





االتحاد اليمني لجمعيات المعاقين
جمعية رعاية و تأهيل المعاقين حركيا باليمن
المنتدى اليمني لألشخاص ذوي اإلعاقة
لجنة الشؤون االجتماعية بأمانة العاصمة صنعاء

من السودان :









وحدة وعد لرعاية وتنمية و دمج األشخاص ذوي االعاقة
مركز األحباب لذوي االحتياجات الخاصة – السودان
منظمة منافذ الخير السودان
منظمة إعاقة لألطفال – السودان
منظمة أمان لألطفال – السودان
معهد حقوق الطفل بالسودان
وزارة التربية و التعليم إدارة التربية الخاصة بالسودان
المنظمة الكشفية العربية

من فلسطين :



جمعية الحق في الحياة فلسطين
جمعية البريج غزة

من السعودية :



جمعية المعاقين بالرس السعودية القصيب
وزارة الشؤون االجتماعية

من البحريـن :



المركز البرحريني للحراك الدولي
وزارة التربية و التعليم

من فرنسا :




منظمة ألعاب السالم
بلدية موقيو كارنون
جمعية كالرتي نوار

من سويسرا :


جمعية لند بسويسرا المتوأمة مع فرع جربة ميدون



مدرسة كريستوفرشولر األلمانية المتوئمة مع فرع جربة ميدون لالتحاد التونسي إلعانة األشخاص
القاصرين ذهنيا.



جامعة كينزو األمريكية للعالقات اإلنسانية

من ألمانيا :
من أمريكا :
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برنامج اليوم األول الجمعة  20ديسمبر 2002
:12:22
:13:22
:14:32
:14:35

زيارة الوفود المشاركة للمركز الجديد
استقبال الوفود والمشاركين بنزل فينشي روزورت
النشيد الرسمي
افتتاح الملتقى
 كلمة الترحيب :الدكتور المنجي بن حمودة رئيس فرع جربة ميدون لالتحاد التونسي إلعانة
األشخاص القاصرين ذهنيا
 كلمة الدكتور هشام بن نصر رئيس المكتب الوطني
 كلمة السيد وزير الشؤون االجتماعية

توطئة  :نبذة تاريخية عن الملتقيات الدولية المنظمة من طرف الجمعية.
 oالدكتور المنجي بن حمودة رئيس فرع جربة ميدون لالتحاد التونسي إلعانة األشخاص القاصرين
ذهنيا وأمين عام االتحاد الدولي لتنمية قدرات الجميع بالترويح.
 :15:22استراحة مع قهوة

 الجلسة األولى


رئيس الجلسة :الدكتور هشام بن نصر رئيس المكتب الوطني
المقرر األول :األستاذ شكري الرحيبي مدير المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بمدنين




المقرر الثاني :الدكتور عثمان محمد عثمان سوار الذهب :رئيس منظمة أمان لألطفال بالسودان



المداخلة األولى :تونس

:15:32

 oاألستاذ صالح حميدات :رئيس الجمعية التونسية لفنون و إبداعات المعوقين ( تواصل)
 oالسيدة حسنة الدريدي :عضوة
فنون و إبداعات المعوقين في تونس :تجربة عملية للجمعية التونسية لفنون و إبداعات المعاقين تواصل

:16:22


المداخلة الثانية :ليبيا:
 oاألستاذ بشير الفيتوري:رئيس الرابطة العامة للمعاقين بليبيا
" أيام من حياتي و مجاالت إبداعاتي"

:16:32


المداخلة الثالثة:الجزائر:
 oالدكتور غياث بوفالجة دكتور في التربية وعلم النفس جامعة وهران الجزائر
"التربية و اإلبداع ،التدريب المهني و التربية الخاصة"

:17:22

 المداخلة الرابعة  :فرنسا
 oالسيد إيف أنجلوز :رئيس منظمة ألعاب السالم الدولية
"دور الموسيقى في العالج "la musicothérapie
 :17:32مناقشة المداخالت
 :18:32اختتام الجلسة األولى
 :21:22سهرة فنية  :عرض مسرحي إيمائي للطالب الصم من تقديم جماعتا اإلمارات للفن الخاص و اإلبداع الفني.
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برنامج اليوم الثاني السبت  20ديسمبر 2002
 الجلسة الثانية



رئيس الجلسة :الدكتور معز الخذيري رئي فرع تستور لالتحاد التونسي إلعانة األشخاص القاصرين ذهنيا
المقرر األول :عبد الكريم محمد صالح الذويب مدير الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين المملكة العربية
السعودية القسيم الرس
المقرر الثاني :السيد محمد حبيب هللا موسى رئيس المنتدى الموريتاني للصم



المداخلة األولى :اليمن


:28:32

 oالسيد فهيم سلطان سيف القدسي :مراسل مجلة المنال لمدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية
والمسئول اإلعالمي بالمنتدى اليمني لألشخاص ذوي اإلعاقة
"إبداعات األشخاص ذوي اإلعاقة في الجمهورية اليمنية  :الرياضة و المسرح نموذجا"
:29:22


:29:32

المداخلة الثانية :ألمانيا  :مدرسة كريستوفر شولر األلمانية المتوأمة مع فرع جربة ميدون
 oاألستاذ ميخاييل شميدت (مربي) والسيدة أنيتا كلوشويسكي (مربية)
ما يمكن أن يصنعه الغير  ،أصنعه أنا
"Was alle können, kann ich ganz anders



المداخلة الثالثة  :كردستان العراق
 oالدكتورة بيخال جودة علي :منظمة أطفال كردستان العراق ومسؤولة التوعية
عن برامج التعليم الدامج في وحدة التربية الخاصة
"طموحاتي أكبر من إعاقتي"



المداخلة الرابعة :تونس

:12:22

 oالدكتور زهير بنتردايت :دكتور في العلوم الثقافية  /أستاذ بالجامعة التونسية /
باحث وكاتب مسرحي
"أي دور لأللعاب الدرامية في تطوير القدرات اإلبداعية"
 :12.32مناقشة المداخالت
 :11.15قهوة و استراحة
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 الجلسة الثالثة




رئيس الجلسة :السيد عماد عبد الجواد رئيس الفدرالية التونسية للمعاقين
المقرر األول :السيد عبد هللا بوخالفة رئيس جمعية البركة باتنة الجزائر
المقرر الثاني :السيد بانومو لمرابط دياوارا رئيس الجمعية الموريتانية لترقية المعاقين عقليا



المداخلة األولى :إيطاليا
 oالسيد روبارتو قانديني :مدير مختبر بيارو قبريالي لمسرح اإلدماج بإيطاليا روما
"تجربتي في اكتشاف إبداعات األشخاص ذوي اإلعاقة بإيطاليا".



المداخلة الثانية  :الجمهورية التشيكية
 oاألستاذة برشتا كازي باتا رئيسة منظمة ميموندو مختصة في علم االجتماع والنفس
إبداعات األطفال المتوحدين وتجربتي مع ابني المنطوي



المداخلة الثالثة  :تونس فرع جربة ميدون لالتحاد التونسي إلعانة األشخاص القاصرين ذهنيا
 oد المنجي بن حمودة  /السيدة عائشة بن يعلى  /اآلنسة نجيبة مارس
"معاقون حطموا القيود و صنعوا اإلبداع



المداخلة الرابعة  :ليبيا
 oالدكتورد صالح الحويج

11:45

12:15

KREATIVITA LIDI S AUTISMEM A ZKUSENOST S MÝN AUTISTICKÝM SYNEM

:12:45

13:15

مناقشة المداخالت

14:22

غداء و استراحة

15:32

نزهة داخل الجزيرة

22:22

العـــــــــــــــــــشاء

21:22

سهرة فنية :عرض مسرحي من تقديم جمعية مسرح الطليعة بتونس  ،عنوان المسرحية" :علمني"

22:22

انتهاء السهرة
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برنامج اليوم الثالث األحد  22ديسمبر 2002
 الجلسة الرابعة



رئيس الجلسة :األستاذ علي الرقيبي رئيس جمعية اليوم العالمي بليبيا
المقرر األول :السيد مرهون الغافري عضو مجلس إدارة الجمعیة العمانیة للمعوقین سلطنة
عمان
المقرر الثاني :الدكتور عبد هللا الشدادي مدير مركز محمد السادس للمعاقين بالمغرب



اإلمارات العربية المتحدة :مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية
 oالشيخة جميلة القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات االنسانية
 oاألستاذة منى عبد الكريم اليافعي:
 oاألستاذة أمل الخميس:
 oاألستاذ محمد بكر طه :مشرف جماعة اإلبداع الفني بمدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية
" جماعتا الفن الخاص واإلبداع الفني نحو دمج وتمكين المبدعين من ذوي اإلعاقة في الحراك الثقافي
بدولة اإلمارات العربية المتحدة".



:29:22

:29:45

جلسة بممثلي الوفود

:12:15
-

12:22

تالوة التقرير الخاص بالملتقى :توصيات السادة:
 .1مختار بن يونس
 .2عبد العزيز الجزيري
اتفاقيات تعاون وشراكة وتبادل خبرات و تجارب بين الجمعيات المشاركة
عرض صور تذكارية خاصة بالملتقى
تبادل الهدايا

اختتام الملتقى وتوديع المشاركين

مالحظات:


يقع ببهو النزل:

 .1معرض للفنون التشكيلية خاص بمدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية
 .2معرض صور لجمعية كالرتي نوار بفرنسا
 .3معرض لمنتوج فرع جربة ميدون

وهللا ولي التوفيق
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لجنة التنظيم
ع/ر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13

االسم و اللقب
د .المنجي بن حمودة
اآلنسة ربيعة الوريمي
السيد فيصل الرجبي
السيد طارق الجاسوستي
السيد عبد العزيز الو غالني
السيد مختار بن يونس
السيد عبد العزيز الجزيري
السيد زياد بن حمودة
السيد أكرم العياشي
اآلنسة نادرة الوريمي
السيد صالح قرزيز
السيد لطفي بن حمودة
السيد مكرم القرقني

14
15
16
17
18
19
21
21
22

السيدة أسماء بن عاشور
السيدة أسماء شورو
اآلنسة نجاة بن حميدة
السيد الحبيب بن حمودة
السيد فوزي بن حمودة
السيد خالد بن يوسف
السيد خبيب الزيات
السيد عنان برك هللا
اآلنسة عفاف بوعلوص

المهنة
طبيب
أستاذة
مدير مالي وإداري
ملحق إدارة
متقاعد
متفقد متقاعد
مرشد بيداغوجي
رئيس قسم محاسبة بنزل
أستاذ
أستاذة
متقاعد
معلم
مربي متعدد االختصاصات
معلمة
أستاذة
أستاذة
متقاعد
مصور
مساعد بيداغوجي
مدير شركة رواق اإلشهار
مدير وكالة أسفار تقرماس

أخصائية اجتماعية

الصفة
رئيس فرع جربة ميدون

نائب رئيس الفرع
مدير مالي وإداري
أمين مال الجمعية
أمين مال
عضو سابق
كاتب عام
كاتب عام مساعد
عضو
عضو
رئيس شرفي
متعاطف
مدير مركز ميدون
كاتب عام
عضو
عضو
رئيس لجنة العائلة
متعاطف
عضو سابق
عضو
متعاطف
أخصائية اجتماعية

المهمة
رئيس الملتقى
نائبة رئيس الملتقى
أمين مال الملتقى
مساعد أمين مال الملتقى
مساعد أمين مال الملتقى
مقرر الملتقى
مساعد مقرر الملتقى
رئيس لجنة االستقبال
مساعد رئيس لجنة االستقبال
مساعد رئيس لجنة االستقبال
مساعد رئيس لجنة االستقبال
مساعد رئيس لجنة االستقبال
رئيس لجنة تسجيل المتعاطفين
مساعد لجنة تسجيل المتعاطفين
مساعد لجنة تسجيل المتعاطفين
مساعد لجنة تسجيل المتعاطفين
رئيس لجنة اإلعالم و الصحافة
التوثيق و التصوير
رئيس لجنة التكريم
رئيس لجنة االستشهار
منسق سفريات الملتقى
مكلفة بالتوثيق

نتقدم بالشكر إلى كل من ساهم ماديا و أدبيا في إنجاح هذا الملتقى
مع تحيات هيئة فرع جربة ميدون لالتحاد التونسي إلعانة األشخاص القاصرين ذهنيا
و نخص بالذكر كافة اإلطار التربوي و اإلطار العامل بالفرع
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