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 االختفال باليوم الوطنً للمعاقين : اإلطار.1
 " انطالقٌ بال خدود " ماذا عن تأهيل المعوق عبر الترويد   : عنوان المشروع.2
 : األهداف.3

 الجوهري للمشروع كػيره من األسوياء  إقرار خق الطفل المعاق  فً الترويد باعتباره التوجى .

  اعتبار الترفيى نشاط  مخوري وعنصر قار ضمن منظومٌ تربويٌ متكاملٌ تشمل مذتلف الفضاءات التً ينمو فيوا
 . الطفل سواء فً مرخلٌ الطفولٌ المبكرة أو عند المراهقٌ 

 ابنوا و منخى خقى فً الترويد كشذص سويلنووض بقدرات لتعزيز دور األسرة كذليٌ أساسيٌ فً المجتمع . 

  للطفل المعاق  و ضمان جميع التركيز علٍ الوقايٌ من مظاهر عدم التكيف االجتماعً ومظاهر التوميش واإلساءة 
 خقوقى كالشذص السوي فً كل ما يتعلق باألنشطٌ الترفيويٌ و الترويخيٌ

  المساواة بين الطفل السوي و الطفل من ذوي االختياجات الذصوصيٌ فً خق الترويد من ذالل  أعلٍ درجات تخقيق
 .العديد من البرامح الترفيويٌ و التثقيفيٌ و الرياضيٌ 

  إلٍ جانب امردو ديتىوالرفع من فً الترويد كالمصائف مثال و التفكير فً برامح أذرى الموضوعٌ تدعيم البرامح 
 . عمليٌ الخرص علٍ استنباط برامح جيدة وتصورات

  ضرورة تكوين اإلطارات و تدريبوا  فً إعداد البرامح الترفيويٌ و التثقيفيٌ و الرياضيٌ التً تتالئم وقدرات األطفال 
 . من ذوي االختياجات الذصوصيٌ 

  الترويدمن ذالل لجميع لقدرات ال لتنميٌ الدولًاالتخاد التعريف بدور 
 2010 فيفري 7 – 6 – 5أيام الجمعٌ و السبت و األخد  : الزمان.4
 نزل فنشً القنطرة طالسا ميدون: إخدى المؤسسات السياخيٌ بجربٌ  : المكان.5
 نزل فنشً القنطرة طالسا : - الفضاءات.6

                      
   :المشاركون.7

  فرع جربٌ ميدون االتخاد التونسً إلعانٌ األشذاص القاصرين ذهنيا المكتب الوطنً و 

  بلديٌ جربٌ ميدون 

  جمعيٌ رعايٌ فاقدي السمع 

  الجمعيٌ التونسيٌ لمساعدة الصم 

  االتخاد الوطنً للمكفوفين. 

  ٌالجمعيٌ العامٌ للقاصرين عن الخركٌ العضوي 

  ٌالعضويٌ – البصريٌ – السمعيٌ – اإلعاقٌ الذهنيٌ –اإلطار التربوي بالمدارس المذتص 
.  بمذتلف واليات الجمووريٌ

  ٌمرشدون بيداغوجيون  – مديرون – معلمون –كافٌ اإلطار التربوي بالمدارس العمومي .–  
 .متفقدون بجربٌ 

  ٌأطباء الصخٌ العموميٌ والمباشرة الخرة بجزيرة جرب. 

  الجمعيات ذات الصبػٌ االجتماعيٌ  والعاملٌ فً مجال المعاقين. 

 أولياء التالميذ 

  مواطنون ورؤساء مؤسسات : المتعاطفون. 
 

: الفئٌ المستودفٌ .8

 األشذاص ذوو اإلعاقٌ و أسرهم 

 باخثون ومذتصون 

 المجتمع بشكل عام 
 :المخاور.9

  انًهتمً انؼهًٍ انذونٍ انثبنث ػششيششوع

 انجزارح انفُُخ
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 الثقافٌ  (1

 مسرح 

 ٍموسيق 

 الفنون بأشكالوا 
 : األنشطٌ (2

 مذيمات رخالت 

 ٌمنافسات رياضي 

 تمورجانا 
 : اإلعالم (3

 ٌوسائل التواصل المناسبٌ لتسويل وصول المادة اإلعالميٌ لألشذاص ذوي اإلعاق 

 تفعيل دور اإلعالم 
 : الشراكٌ بين القطاعين العام و الذاص (4

  ٌ(الذدمات و التسويالت المقدمٌ لألشذاص ذوي اإلعاقٌ )البرامح السياخي 

 ٌتأهيل األماكن العام 

  ٌ(التأثير االقتصادي مبادئ تكافؤ الفرص )األبخاث المتذصصٌ فً السياخٌ المستدام 
. اللػٌ العربيٌ  :    لػٌ الملتقٍ.10

: بالنسبٌ للمداذالت األجنبيٌ تقع الترجمٌ الفوريٌ 

  ٌ(األستاذة نادرة  الوريمً )ألمانيٌ عربي 

   ٌ(الدكتور المنجً بن خمودة )فرنسيٌ عربي.  

  ٌ(األستاذة ربيعٌ الوريمً)انقليزيٌ عربي 

 السيد منصف بن عز الدين كاتب عام جمعيٌ صوت األصم تونس: لػٌ اإلشارة                   
 : األطراف المساهمٌ.11
  ٌوزارة الداذليٌ و التنميٌ المخلي 

   واليٌ مدنين

 بلديٌ جربٌ ميدون . 
 وزارة الشؤون االجتماعيٌ و التضامن و التونسيين بالذارج. 

   ًالمكتب الوطن

  فرع جربٌ ميدون مركز الماي لالتخاد التونسً إلعانٌ األشذاص القاصرين ذهنيا 

  اإلدارة الجوويٌ للشؤون االجتماعيٌ  و التضامن و التونسيين بالذارج بواليٌ مدنين. 
 : ضيوف الشرف.12
  ٌوزارة الداذليٌ و التنميٌ المخلي : 

. واليٌ مدنين                 * 
. بلديٌ جربٌ ميدون                *  

 وزارة الشؤون االجتماعيٌ و التضامن و التونسيين بالذارج: 
. اإلدارة الجوويٌ للشؤون االجتماعيٌ و التضامن و التونسيين بالذارج بمعيٌ قسم النووض االجتماعً بمدنين                 *  

. المكتب الوطنً لالتخاد التونسً إلعانٌ األشذاص القاصرين ذهنيا                *   
. معود النووض بالمعاقين تونس                 * 

  ٌوزارة الشباب و الرياضٌ و التربيٌ البدني 
  ٌوزارة الثقاف 
  ٌوزارة السياخ 
  ٌوزارة الصخٌ العمومي 

اإلدارة الجوويٌ للصخٌ العموميٌ     * 
.  المندوبيٌ الجوويٌ بمدنين : الديوان الوطنً لألسرة و العمران البشري     * 

  اإلدارة الجوويٌ للتربيٌ والتعليم: وزارة التربيٌ والتكوين 
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  المنظمات و الجمعيات: 
o ٌفروع االتخاد التونسً إلعانٌ األشذاص القاصرين ذهنيا بكامل واليات الجمووري 
o معود النووض بالمعاقين 
o الجامعٌ التونسيٌ لرياضٌ المعاقين 
o منظمٌ التربيٌ واألسرة 
o ٌالمنظمٌ الوطنيٌ للتربيٌ و العلم و الثقاف 
o االتخاد الدولً لتنميٌ قدرات الجميع عبر الترويد 
o منظمٌ اليونيسيف تونس 
o منظمٌ اليونسكو تونس 
o منظمٌ اإلعاقٌ العالميٌ تونس 
o المركز الثقافً الجامعً خسين بوزيان تونس 
o   منظمٌ االختواء الشامل 
o  ٌمنظمٌ العمل الدولي 
o ًمنظمٌ التأهيل الدول 
o منظمٌ ألعاب السالم 
o  ٌجامعٌ كينزو األمريكيٌ للعالقات اإلنساني 
o  ٌالمنظمٌ العالميٌ للخركٌ الكشفي 
o مؤسسٌ السالم لتنميٌ المجتمع ومكافخٌ الجول بالصومال 
o ٌمنظمٌ الشباب الصومالي 
o الجمعيٌ التونسيٌ لخقوق الطفل 
o جمعيٌ أموات تونس 
o شولر األلمانيٌ المتوئمٌ مع مركز التربيٌ المذتصٌ بالمايرمدرسٌ كريستوف. 
o   ٌكاريتاس مصر مركز سيتً للتدريب والدراسات فً اإلعاقٌ العقليٌ بجمووريٌ مصر العربي 
o  ٌنادي السنبلٌ العالمً للصداقٌ إخدى المؤسسات الدوليٌ العاملٌ فً مجال الثقافٌ و التربي 

 المتوئم ة   و العلوم و العالقات اإلنسانيٌ و عضو منظمٌ األمم المتخدة اليونسكو بطرابلس الجماهيري
 .           مع  مركز التربيٌ المذتصٌ بالماي

o  ٌجمعيٌ أصدقاء المعاقين بلبنان و االتخاد اللبنانً لجمعيات اإلعاقٌ العقلي. 
o جمعيٌ الزورق بلبنان 
o جمعيٌ الخنان  لذوي  االختياجات الذاصٌ لبنان 
o الجمعيٌ الموريتانيٌ لترقيٌ المعاقين عقليا المتوئمٌ مع مركز التربيٌ المذتصٌ بالماي 
o المنتدى الموريتانً للصم 
o    ٌمعود التربيٌ الفكريٌ مدينٌ الشارقٌ للذدمات اإلنساني
o  (األردن  )جمعيٌ أهالً و أصدقاء األشذاص المعاقين  
o معود األمل و مركز األمل للرعايٌ المبكرة مملكٌ البخرين 
o ٌشركٌ المناهح المتكاملٌ  الكويت مدرسٌ النبراس للتربيٌ الذاص  
o  الجمعيٌ العمانيٌ للمعاقين 
o  كليٌ التربيٌ قطر- جامعٌ قطر 
o مركز مخمد الذامس للمعاقين بالمػرب 
o مؤسسٌ قطر للتربيٌ و العلوم و تنميٌ المجتمع 
o مركز النور للمكفوفين قطر 
o رابطٌ المعاقين ببنػازي 
o ًاللجنٌ الباراأولمبيٌ و األولمبياد الذاص الليب 
o جمعيٌ اليوم العالمً بليبيا 
o الرابطٌ العامٌ للمعاقين بليبيا 
o الجمعيٌ الرياضيٌ للمعاقين بسوريا 
o مركز اإلعانٌ علٍ تشػيل المعاقين مونبيليً فرنسا 
o ٌمدرسٌ لويس ماري ببلجيكيا للتربيٌ المذتص 
o الجزائر البركٌ الجمعيٌ الوطنيٌ لمساندة األشذاص المعاقين  
o مديريٌ التربيٌ الذاصٌ بالعراق 
o الجمعيٌ القمريٌ للعمل االنسانً بجزر القمور المتخدة 
o جمعيٌ رعايٌ و تأهيل المعاقين خركيا باليمن 

 
 

 

 

 

 ثشَبيج انًهتمً انؼهًٍ انذونٍ انثبنث ػشش
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 .زيارة الوفود المشاركٌ للمركز الجديد  10:00 

  .بالنزل استقبال الوفود والمشاركين   13:00

 .النشيد الرسمً  14:30

كلمٌ الترخيب الدكتور المنجً بن خمودة رئيس فرع جربٌ ميدون االتخاد التونسً إلعانٌ األشذاص القاصرين ذهنيا   14:35

 لالتخاد التونسً إلعانٌ األشذاص القاصرين ذهنياكلمٌ الدكتور هشام بن نصر رئيس المكتب الوطنً             

 السيد والً مدنين الدكتور مراد بن جلول: افتتاح الملتقٍ  14:45

 .استراخٌ مع قووة  15:00

 

 :الجلسٌ األولٍ 
                                                 .إسناد رئاسٌ الملتقٍ إلٍ الدكتور خمدان اللباسً رئيس بلديٌ جربٌ ميدون  15:30

 
 .د نجيب ذزام المشرف العام علٍ مركز سيتً للدراسات و التدريب فً اإلعاقٌ مصر:   رئيس الجلسٌ -
 .د نوفل قدور طبيب مذتص فً األمراض النفسيٌ والعصبيٌ الذاصٌ باألطفال تونس:   المقرر األول -
 .د فتخً التوزري مذتص فً األمراض النفسيٌ والعصبيٌ تونس:   المقرر الثانً -

 
 

 .توطئٌ للدكتور المنجً بن خمودة رئيس فرع جربٌ ميدون االتخاد التونسً إلعانٌ األشذاص القاصرين ذهنيا  15:40

 

 :انًذاخهخ األونً  15:45
 .لخقوق الطفل  المػاربً و المجمع اإلفريقًع مخمد الناصر بوستٌ الكاتب العام للجمعيٌ التونسيٌ و المجمذاألستا -

 ."دك انغفم انًؼىق فٍ انتشفُه: اتفبلُخ دمىق انغفم" : عنوان المداذلٌ -
 

: انًذاخهخ انثبَُخ   16:00
  أفريل9األستاذ رشيد الطباخ أستاذ تعليم عال بكليٌ اآلداب  -
 أفريل 9األستاذ عمر الخجام أستاذ تعليم عال بكليٌ اآلداب  -

" انتشوَخ و تًُُخ انذفبػُخ نذي انًؼىق":عنوان المداذلٌ -

 

:  انًذاخهخ انثبنثخ  16:20
 الدكتورة ماجدة خمادة دكتورة وكاهيٌ مدير معود النووض بالمعاقين تونس -
األستاذ جون فارنومونت مدير مدرسٌ لويس ماري ببلجيكيا  -

" استؼًبل انذُىاٌ كىسُظ تشثىٌ و ػالجٍ"  :عنوان المداذلٌ -
 

  :انًذاخهخ انشاثؼخ  16:50
 الدكتور جمال التليلً رئيس جمعيٌ الرياضات البخريٌ جربٌ -
األستاذ عفيف بن عمران  -

  عرض تجربٌ "انًؼبق و انشَبضبد انجذشَخ: " عنوان المداذلٌ -
 

 تجربٌ شذصيٌ لرخلٌ عبر القارات: رخالٌ : (سوريا)األستاذ سليمان المعصرانً :   انًذاخهخ انخبيسخ17:10

:   يُبلشخ انًذاخالد17:25

اختتبو انجهسخ األونً   18:00

   سهشح فُُخ20:20
 
 

 2010 فُفشٌ 5انجًؼخ :انُىو األول 
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الحصت الصباحيت 
 

 الجلسٌ األولٍ 
 

الدكتور هشام بن نصر رئيس المكتب الوطنً لالتخاد التونسً إلعانٌ األشذاص القاصرين ذهنيا : رئيس الجلسٌ- 
 

الدكتور ذالد الموتار نائب رئيس منظمٌ التأهيل الدولً ورئيس المنطقٌ العربيٌ : المقرر األول- 
 

األستاذ صالح الدين القشاط رئيس مجلس إدارة نادي السنبلٌ العالمً للصداقٌ بليبيا :المـقرر الثانً- 

 

الدكتور نجيب ذزام رئيس االتخاد الدولً لتنميٌ قدرات الجميع من ذالل الترويد :  المداخلت األولى 08:30
فكر وأهداف االتخاد الدولً لتنميٌ قدرات الجميع بالترويد ومدى تطبيقى  " عنوان المداذلٌ  -
 ) ( RBR فكر وفلسفٌ التأهيل المرتكز علٍ الترويد -

 

 التجارب الميدانيت االيجابيت
 مدينٌ الشارقٌ للذدمات اإلنسانيٌ: الشارقت      08:45

 نائب رئيس المجلس األعلٍ لألسرة و مدير عام: سمو الشيذٌ جميلٌ بنت مخمد القاسمً  -
 مدينٌ الشارقٌ للذدمات اإلنسانيٌ

تجربٌ مدينٌ الشارقٌ للذدمات اإلنسانيٌ فً مجال  الترويد من ذالل إبراز دور المذيمات  -
                                .فً تنميٌ قدرات األشذاص ذوو اإلعاقٌ

 

شركٌ المناهح المتكاملٌ للذدمات التعليميٌ الكويت      09:10

مدير عام : الدكتورة نورى الظاهري  -
 المدير اإلداري و المالً : األستاذ فود سامً أمان -
رئيس قسم البخث و التطوير : األستاذة نوال سامً شخاتى -
المنوح التربوي التعليمً التأهيلٍ  -

 

قسم برامح التربيٌ الذاصٌ : جامعٌ قطرقطر      09:30

 أستاذ الصخٌ النفسيٌ المساعد: األستاذة بتول ذليفٌ  -
مديرة مركز التدريب و التنميٌ معود النور للمكفوفين : األستاذة عبير جفال  -
 األنشطٌ الترويخيٌ ودورها فً تأهيل األشذاص المعاقين: تجربٌ دولٌ قطر -

                     

  تونس و ألمانيا   09:45
األستاذ مكرم / األستاذ شكري البارونً ) فرع جربٌ ميدون لالتخاد التونسً إلعانٌ األشذاص القاصرين ذهنيا  -

 (األستاذ عمر الومامً/  القرقنً
 (األستاذة آنت/ األستاذ ألمار / األستاذ يوقن  )مدرسٌ كريستوفر شولر األلمانيٌ  -

 "هالً قالً لأللعاب البولوانيٌ" عرض موخد  لورشٌ السيرك  -
 

جمعيٌ كاريتاس مركز سيتً للتدريب والدراسات فً اإلعاقٌ مصــر     10:10

 رئيس قسم المصادر و المعلومات بمركز سيتً للتدريب والدراسات فً اإلعاقٌ: األستاذ ألفريد جورج -

مسؤول وخدة البخوث بقسم المصادر و المعلومات بمركز سيتً للتدريب والدراسات فً : األستاذة مروة مخمود -
 اإلعاقٌ

   المعاقينلألشذاص عن البرامح الترويخيٌ ذبراتعرض   -

 

 2010 فُفشٌ 6انُىو انثبٍَ 
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الحصت المسائيت 
 

   وجود تسويالت بيئيٌ ذاصٌ فً أماكن الزيارة–زيارة ترويخيٌ للمشاركين للتطبيق العملً  15:00
 (متخف قاللٌ/ آجيم  / خومٌ السوق/ ميدون  )           

 

جلسٌ ذاصٌ بمجلس إدارة االتخاد الدولً لتنميٌ قدرات الجميع من ذالل لترويد  15:30
 

العــــــشاء  19:30
 

مسرخيٌ من تقديم جمعيٌ الطليعٌ للقاصرين عن الخركٌ العضويٌ بتونس : 21:00
 مدرسٌ األزواج: العنوان -
 موليار: المؤلف -
 المقتبس المؤرخ المنصف شرف الدين -
 الناصر الػربً: المذرج -
 جمعيٌ الطليعٌ للقاصرين عن الخركٌ العضويٌ بتونس: اإلنتاج -

 

 

  استراخٌ 22:30

 سورة فنيٌ  23:00

 انتواء السورة 01:00
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09:00   
 ورشٌ عمل لتلذيص تجارب الدول فً مجال الترويد الذاصٌ باألشذاص ذوي اإلعاقٌ -
ذدمات تسويالت تأهيل  )البرامح السياخيٌ الذاصٌ باألشذاص المعاقين : توصيات ذاصٌ بـ  -

  (أماكن عامٌ
 اتفاقيات تعاون  وشراكٌ وتبادل ذبرات و تجارب بين الجمعيات -
 انذراطات فً االتخاد الدولً العربً للتنميٌ قدرات الجميع من ذالل الترويد -

  
 

تالوة التقرير الذاص بالملتقٍ :        11:00
 

 اذتتام الملتقٍ وتوديع المشاركين:        11:30
 
 
 
 
 
 

 البرنامح قابل للتػيير: مالخظٌ
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انتُظُى نجُخ 
 

 
 

 

 

انًهًخ   س/ع االسى و انهمت انًهُخ انصفخ

سئُس انًهتمً  سئُس فشع جشثخ يُذوٌ 
سئُس انًهتمً 

عجُت  انًُجٍ ثٍ دًىدح  . د 1 

 2 انسُذ دًذاٌ انهجبسٍ صُذنٍ سئُس ثهذَخ جشثخ يُذوٌ سئُس ششفٍ نهًهتمً 

َبئت سئُس انفشع   َبئت سئُس انًهتمً  3 اَِسخ سثُؼخ انىسًٍَ  أستبرح 
أيٍُ يبل انًهتمً  أيٍُ يبل  سئُس ششكخ  ٌ انسُذ ػجذ انؼضَض انى غالٌ 4 

َبئت أيٍُ يبل انًهتمً  َبئت أيٍُ يبل   يهذك إداسح   انسُذ عبسق انجبسىستٍ   5 

يمشس انًهتمً   6 انسُذ ػجذ انؼضَض انجضَشٌ يششذ ثُذاغىجٍ  كبتت ػبو
يمشس انًهتمً   7 انسُذ يختبس ثٍ َىَس يتفمذ يتمبػذ ػضى سبثك  

نجُخ انتسجُم  يذَش يشكض انتشثُخ  يذَش يشكض  
 انًختصخ ثبنًبٌ

 8 انسُذ شكشٌ انجبسوٍَ

نجُخ انتسجُم  يشثٍ يتؼذد االختصبصبد 
ويششذ ثُذاغىجٍ ثبنًشكض 

يشثٍ يتؼذد االختصبصبد 
 ويششذ ثُذاغىجٍ ثبنًشكض

انسُذ يكشو انمشلٍُ   9 

يتصشف انًهتمً   10 انسُذ فُصم انشججٍ يتصشف يبنٍ وإداسٌ يتصشف انفشع 

نجُخ اإلػالو و انصذبفخ  سئُس نجُخ انؼبئهخ  ػبيم ثُضل  انسُذ انذجُت ثٍ دًىدح  11 

نجُخ االستمجبل  ػضى  أستبرح  اَِسخ َبدسح انىسًٍَ  12 
نجُخ االستمجبل  ػضى  يؼهًخ   13 أسًبء ثٍ ػبشىس انسُذح

نجُخ االستمجبل  كبتت ػبو يسبػذ  سئُسخ انًشكض  انًذهٍ ثجشثخ 
نهصُذوق انىعٍُ نهتمبػذ  

 و انذُغخ االجتًبػُخ 

انسُذح سلُخ ثٍ َىسف   14 

نجُخ االستمجبل  متعاطف  صُذنٍ  انسُذ سبيٍ انهجبسٍ  15 
نجُخ االستمجبل  متعاطف  يؼهى يتمبػذ  انسُذ ػجذ اهلل ثٍ دًىدح  16 

نجُخ االستمجبل  متعاطف  يذَش َضل  انسُذ ػجذ انىهبة يبجىل  17 

نجُخ االستمجبل  انسُذ صبنخ لشصَض  يؼهى يتمبػذ  َبئت سئُس سبثك  18 
نجُخ االستشهبس  متعاطف  يذَش تجبسٌ ثششكخ  انسُذ جهبد صفشاو  19 

نجُخ االستشهبس  متعاطف  يذَش تجبسٌ  انسُذ دًبدٌ ثٍ ثبَش  20 
نجُخ االستشهبس  يذَش تجبسٌ  متعاطف انسُذ ػًبد ثىساليخ  21 

انسُذ وجذٌ انتبَت   كبتت ػًىيٍ  يتؼبعف   نجُخ االستشهبس 22 
نجُخ االستشهبس   23 انسُذ يذًذ انًمجهٍ يىظف ثبنخغىط انتىَسُخ يتؼبعف

نجُخ انتىثُك  متعاطف  يذَش يذسسخ  انسُذ خبنذ ثٍ َىسف  24 

يصىس انًهتمً   متعاطف   يصىس   انسُذ فىصٌ ثٍ دًىدح  25 

سكشتُشح انًهتمً  سكرتيرة الملتقى    26 انسُذح سُُخ انشججٍ  يشثُخ  يختصخ 

 َتمذو ثبنشكش إنً كم يٍ  سبهى يبدَب و أدثُب فٍ إَجبح هزا انًهتمً
يغ تذُبد هُئخ فشع جشثخ يُذوٌ نالتذبد انتىَسٍ إلػبَخ األشخبص انمبصشٍَ رهُُب 

 

 


