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 ماعيةاإلطار العام لوزارة الشؤون االجت .1

 

وثري في مجال النهوض إطار تشريعي متقدم  علىوزارة الشؤون االجتماعية تعتمد                 

املتعلق  2005لسنة  83 عدد يقانون التوجيهاليهدف حيث  ،حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةب

املجتمع من خالل تدابير جهم في ادمإإلى تعزيز  تهموحماياألشخاص ذوي اإلعاقة ب بالنهوض

الدستور التونس ي حماية األشخاص ذوي  ويضمنالتمييز اإليجابي.  ترمي إلى ةباشر مآليات دعم و 

 تمييز. شكل من أشكال الاإلعاقة من أي 

حقوق ل الدولية تفاقيةاالكما صادقت تونس على االتفاقية الدولية لحقوق الطفل و              

جميع التدابير الالزمة إلدماج وتنفيذ اتخاذ بالتزام الدول  انالتي تؤكدو األشخاص ذوي اإلعاقة، 

 األشخاص ذوي اإلعاقة. األطفال و 

وباإلضافة إلى املنظومة التشريعية املتقدمة تعمل الوزارة على وضع وتطوير االستراتيجية الوطنية 

وذلك في إطار عمل تشاركي يضم كل الوزارات ،  2019للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة منذ سنة 

ذات العالقة بهدف وضع خطة عمل تضمن االدماج االجتماعي واالقتصادي  واملؤسسات

 لألشخاص ذوي اإلعاقة.

 األهداف .2

 

الهدف من هذا الحدث هو التعريف باالمكانيات البشرية واللوجستية املتوفرة لخدمة األشخاص 

مال ذوي االحتياجات الخاصة بما في ذلك التكوين االستهدافي للمتدخلين امليدانيين واستع

ذوي اإلعاقة واالضطرابات السلوكية لتيسير االدماج  باألشخاصالوسائل الحديثة في التعهد 

 االقتصادي واالجتماعي الفعلي.
 

 النتائج املرتقبة .3

 

 الخاصة. ذوي االحتياجات فئات منلوضمان االندماج االجتماعي واالقتصادي لتيسير  -1

التكوين واإلدماج املنهي ، والتربويةة، ضمان اندماج املعاق في كافة املجاالت: االجتماعي -2

 الثقافية والترفيهية.و ، والرياضية، التدريبية

ضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة كبشر ومواطنين وإتاحة مشاركتهم الفعالة في  -3

 عن أ
ً
 ي شكل من أشكال اإلقصاء والتهميش.التنمية بعيدا
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فيهم األشخاص ت واألفراد بمن ت العامة والجمعياجميع الجهات املعنية واملؤسسا تشريك -4

ذوو اإلعاقة وأسرهم في العمل على الوقاية من اإلعاقة وحماية األشخاص ذوي اإلعاقة 

 .إدماجهمو 

 اإلطار العام لوزارة الصحة .1
 

ميزة في تمكانة م يحتل  وهو  ،قطاع الصحة منذ االستقالل قطاًعا ذو أولوية يعتبر     

أ النظام الصحي التونس يونس. السياسة االقتصادية واالجتماعية لت ، إثر االستقالل، حيث هي 

ء على العديد من األمراض املعدية، ، والقضاعلى جميع مناطق البالدالتغطية الصحية لسحب 

 .التونسيين مواطنينالحياة لل جودةوتعميم التطعيم اإلجباري وتحسين 

، والتي 2030 نية إلى غاية سنةالوطلسياسة الصحية تشارك تونس حالًيا في تنفيذ ا             

 تتمحور حول الحق الدستوري في الصحة. 

الذي امتد  على ، لعملية طويلة من الحوار املجتمعيتتويجا  السياسة الصحية الوطنية تعتبر        

اعتمادا  2021ريل أف 7منذ  وقد بدأ تنفيذها، سنوات، مع نهج تشاركي واسع النطاق 10مدى 

كما تشكل خطة التنمية الثالثية  .ةوالديناميكيتظافر الجهود و ر والتكامل على مقاربات التآز 

، جزًءا من تفعيل السياسة الصحية التي يجري التصديق عليها حالًيا ، 2025-2023لسنوات ل

 الوطنية في الفترة املخصصة للخطة.

ملمكن تقييم أسباب ، يجعل من القائمة على نهج يعتمد النتائج، اخطةإن تطبيق هذه ال            

من خالل وذلك ، داف استراتيجية تركز على املواطنضعف النظام الصحي من أجل رسم أه

من أجل ضمان خدمات صحية متاحة التغطية الصحية والخدمات الصحية، تحسين نظام 

من خالل تعزيز البحث / االبتكار في املجاالت هذا ، هل الوصول إليها وذات جودة عاليةويس

بهدف والطبية الحيوية والصيدالنية في سياق مجتمع املعرفة والقدرة التنافسية العاملية الطبية 

 النظام الصحي.تعزيز القيادة وحوكمة  إطار ذلك فيو املجتمع. حول البحث املوجه  تثمين

وال سيما الهدف  2030 التزام الدولة القوي بتحقيق أهداف التنمية املستدامةإطار وفي          

، ستشارك وزارة باعتبار املواطن في قلب النظام الصحيو "، لجميعصحة ورفاه ل"منها ث الثال

 للتنمية في إفريقيا )تيكاد(. ةطوكيو الدولي لندوةالثامنة  دورةالصحة في ال
 

 األهداف .2

 عرض الخبرات العلمية التشاركية والتفاعل بين البحث العلمي واملجتمع. -

 .صحيةخدمات الالن جودة واستمرارية تنمية املهارات لضماب النهوض -
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التنقل  عملية الصحة لتسهيلالكفاءات التونسية في مجال  وتطوير تنميةلآليات وأدوات وضع  -

  ة.الدولي

 والصحة اإلنجابية. خدمات الصحيةإبراز التجارب التونسية الناجحة في مجال ال -

 النتائج املرتقبة: .3

 ث العلمي.تعزيز النهج التشاركي الجديد في البح -1

 تعزيز فرص الشراكة املستهدفة والبحث عن مشاريع بحثية مشتركة. -2

 إعادة إطالق التعاون الثنائي التونس ي الياباني )الدعم الفني واملالي(. -3

 

 

  :التنظيم والتنسيق .4

 الخاصةالتجديد والفئات ذات االحتياجات   املوضوع:   -

 مشارك، 100قرابة  عدد املشاركين: -

"بسمة"  لدولي للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول اإلعاقةاملركز ا املكان: -

 بقمرت،

 ساعات. 04املدة:  -
 

 

 :األطراف املشاركة واملستهدفة .5

 :)الضيوف(  األطراف الوطنية

 وزارة الصحة، -

 وزارة التربية، -

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، -

 وزارة التشغيل والتكوين املنهي، -

 وزارة النقل، -

 وزارة تكنولوجيات االتصال، -

 وزارة التجهيز واإلسكان، -

 وزارة الشباب والرياضة، -

ة، -  املعهد العالي للتربية املختص 

 املعهد الوطني للشغل والدراسات االجتماعية، -
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 معهد "باستور" بتونس. -

 الديوان الوطني لألسرة والعمران البشري  -

 :)الضيوف( املجتمع املدني

 ،ن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاملنظمة التونسية للدفاع ع -

 االتحاد التونس ي إلعانة القاصرين ذهنيا، -

 جمعية أولياء وأصدقاء املعوقين التونسيين، -

 الجمعية التونسية ملساعدة الصم، -

 جمعية رعاية فاقدي السمع، -

 للمكفوفين التونسيين،االتحاد الوطني  -

 جمعية إشارة، -

 : )الضيوف( األطراف الدولية

 مريكيةاأل  ةممثل السفار  -

 (H I) منظمة إعاقة دولية -

 (،UNICEF)  بتونس للطفولة  مكتب صندوق األمم املتحدة -

 ،A I FO منظمة -

 ،(AICS)للتعاون والتنمية الوكالة اإليطالية -

 .”Entreprendre au Maghreb“جمعية   -

 امليسرون .6

 

 السيد ابراهيم بن دريس -

 السيدة مها مزريو -

 الدكتورة نادية فنينة -

 الرؤساء

 الشؤون االجتماعيةوزارة  -

 وزارة الصحة -

 )الضيوف(: ضيوف الشرف

 (H Iمنظمة إعاقة دولية ) -

 (،UNICEFبتونس )  المتحدة للطفولةمكتب صندوق األمم  -

 مدير مكتب اليونيسيف بطوكيو، -
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 : املتدخلون 

 الهيئة العامة للنهوض االجتماع   -

بية المختّصة، -  المعهد العال  للتر

  للشغل والدراسا -
 ت االجتماعية،المعهد الوطن 

 ،معهد باستور بتونس -

ي -   لألرسة والعمران البشر
 الديوان الوطن 

 (،UNICEFمكتب صندوق األمم المتحدة  للطفولة بتونس: اليونيسيف )  -

 .  « Entreprendre au maghreb “جمعية  -
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 جدول األعمال

20222أوت  26الجمعة   

نتالتسجيل / تسجيل الدخو  ل عتر اإلنتر  00: 09 إىل  30: 08   

 افتتاح الندوة

 15 : 09 إىل  00: 09   االفتتاح -

   

حيب -  كلمة التر

 رئيس الهيئة العامة للنهوض االجتماع   -

-  

 كلمة االفتتاح للسيد وزير الشؤون االجتماعية، -

 . كلمة االفتتاح للسيد وزير الصحة -

 

 

 وزارة الشؤون االجتماعية

 

ي خدمة الفئات التكنولوجيا الح
 
ةمن ذوي االحتياجات الخاص  ديثة ف  

 

 التكنولوجية الحديثة: أداة لإلدماج الكلي لألشخاص ذوي اإلعاقة. -

 15: االجتماعيالهيئة العامة للنهوض  رئيس  -السيد إبراهيم بن ادريس  من تقديم

 دق

 تكوين األخصائيين االجتماعيين وآفاق التعاون مع البلدان اإلفريقية -

أستاذ جامعي باملعهد الوطني للشغل  –ديم الدكتور لسعد العبيدي من تق 

 دق 15 :والدراسات االجتماعية

 ،تغيير -التكوين من أجل رعاية أفضل:  االجتماعي -

 .د.ق 15 :بتونس اليونيسف منظمة ممثل السيد سمير بوزكري  تقديممن 

سار طرق التعهد الحديث واملشاركة الفاعلة لألشخاص ذوي اإلعاقة في م -

املديرة العامة للمعهد العالي للتربية   -التنمية، من تقديم الدكتورة نايلة بالي 

 د.ق 15   املختصة:

 30: 10 إىل   15: 09
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التكنولوجيا الرقمية أداة ومحرك للنفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إلى الحقوق  -

 ألجل املواطنة الفعلية والكاملة،

 Entreprendre au رئيسة جمعية –من تقديم السيدة سميرة لعبيدي  

Maghreb  :د.ق 15ورئيسة شركة 
 

 

 00: 11 إىل  10:30  دقيقة 20 نقاش

احة قهوة  استر

 
 30: 11 إىل  11:00 

صحةالوزارة   
 

 11:30 إىل 45: 12         

ي خدمة احتياجات المجتمع
 
 العلوم التشاركية ف

 

 لف املجاالت، ورشة العلوم: آلية تعاون بين العلوم واملجتمع ومخت -

منسق ورشة العلوم بمعهد بستور بتونس:  –من تقديم السيد هشام بن حسين 

 د.ق 15

تعاون بين معهد باستور بتونس  –املقاربة التشاركية من أجل الصحة السمعية  -

بيولوجي أول بمعهد  –وجمعية "إشارة"، من تقديم األستاذة سنية عبد الحق 

 د.ق 15باستور بتونس: 

شراكة بين معهد باستور بتونس  -بد "أ" في الوسط املدرس ي الريفيالتهاب الك -

أستاذة محاضرة   -وجمعية كشافة بال حدود، من تقديم الدكتورة درة رزيق 

 د.ق 15باملعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس : 

 

ي الصحة
ي خدمة مهن 

 
 تطوير الكفاءات ف

 مة ملنهي الصحة، تطوير الكفاءات: دافع للترقية املستدا -

املديرة العامة للوحدة املركزية لتكوين  –من تقديم السيدة نزهة موس ى  

 د.ق 15إطارات الصحة: 

تعزيز الصحة اإلنجابية في مجال التكوين من خالل التعاون بين بلدان الجنوب  -

: ن الوطني لألسرة والعمران البشري والتعاون الثالثي: التجربة التونسية، الديوا

 دق 15

  

 45: 12 إىل 15 : 13       دقيقة 20نقاش:  

 15 : 13 إىل 45 : 13       كلمة االختتام
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 (logiciel: teams) الرجاء التفضل بمتابعة الندوة عىل الرابط التاىلي 
-https://teams.microsoft.com/l/meetup

join/19%3ameeting_NWRhMGRjNDQtNDczMS00M2IzLWE5ZDItYj

%7b%22Tid%22%3a%g2NzA2Zjk4ZTYz%40thread.v2/0?context=

-82ce-4a6b-e687-22c80f32d7

-4ab0-2471-e72fb284f8a1%22%2c%22Oid%22%3a%228af00a37

207ea718c066%22%7d-9b6b 
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWRhMGRjNDQtNDczMS00M2IzLWE5ZDItYjg2NzA2Zjk4ZTYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c80f32d7-e687-4a6b-82ce-e72fb284f8a1%22%2c%22Oid%22%3a%228af00a37-2471-4ab0-9b6b-207ea718c066%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWRhMGRjNDQtNDczMS00M2IzLWE5ZDItYjg2NzA2Zjk4ZTYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c80f32d7-e687-4a6b-82ce-e72fb284f8a1%22%2c%22Oid%22%3a%228af00a37-2471-4ab0-9b6b-207ea718c066%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWRhMGRjNDQtNDczMS00M2IzLWE5ZDItYjg2NzA2Zjk4ZTYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c80f32d7-e687-4a6b-82ce-e72fb284f8a1%22%2c%22Oid%22%3a%228af00a37-2471-4ab0-9b6b-207ea718c066%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWRhMGRjNDQtNDczMS00M2IzLWE5ZDItYjg2NzA2Zjk4ZTYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c80f32d7-e687-4a6b-82ce-e72fb284f8a1%22%2c%22Oid%22%3a%228af00a37-2471-4ab0-9b6b-207ea718c066%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWRhMGRjNDQtNDczMS00M2IzLWE5ZDItYjg2NzA2Zjk4ZTYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c80f32d7-e687-4a6b-82ce-e72fb284f8a1%22%2c%22Oid%22%3a%228af00a37-2471-4ab0-9b6b-207ea718c066%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWRhMGRjNDQtNDczMS00M2IzLWE5ZDItYjg2NzA2Zjk4ZTYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c80f32d7-e687-4a6b-82ce-e72fb284f8a1%22%2c%22Oid%22%3a%228af00a37-2471-4ab0-9b6b-207ea718c066%22%7d
callto:392%20699%20214%20825
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 وزارة الصحة و  وزارة الشؤون االجتماعية مساهمة

 فعاليات املوازية للدورة الثامنةالفي 

 لندوة طوكيــو الدوليــة للتنمية في إفريقيــا
 

 التجديد والفئات ذات االحتياجات الخصوصية: ندوةشعار ال

 

 وزارة الشؤون االجتماعيةالجهة املسؤولة :   -

 والتوثيق والتكوين حول اإلعاقة "بسمة". املركز الدولي للبحوث والدراسات: املكان -

 .2022أوت  26 التاريخ: -

 .150: حاضرينعدد ال -

 ساعات. 4املدة:  -

 

 وزارة الشؤون االجتماعية

 التكنولوجيا الحديثة في خدمة الفئات الهشة موضوع الندوة:

 

 مكونات النشاط:

 ذوي اإلعاقة.التكنولوجية الحديثة: أداة لإلدماج الكلي لألشخاص  :مداخلة أولى .1

 .دق 15: االجتماعيالهيئة العامة للنهوض  السيد ابراهيم بن ادريس رئيس من تقديم

 تكوين األخصائيين االجتماعيين وآفاق التعاون مع البلدان اإلفريقية: مداخلة ثانية .2
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: أستاذ جامعي باملعهد الوطني للشغل والدراسات االجتماعية –من تقديم الدكتور لسعد العبيدي 

 .د.ق 15
 

 ممثل السيد سمير بوزكري  ،يغير من أجل رعاية أفضل: التدريب االجتماعي :ثالثة مداخلة .3

 .د.ق 15 .بتونس اليونيسف منظمة
 

طرق التعهد الحديث واملشاركة الفاعلة لألشخاص ذوي اإلعاقة في مسار  :رابعةمداخلة  .4

 د.ق 15: للمعهد العالي للتربية املختصةة العام املديرة  - من تقديم الدكتورة نايلة بالي، التنمية
 

التكنولوجيا الرقمية أداة ومحرك للنفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إلى :  خامسةمداخلة  .5

رئيسة جمعية  –الحقوق ألجل املواطنة الفعلية والكاملة، من تقديم السيدة سميرة لعبيدي 

Entreprendre au Maghreb  :د.ق 15ورئيسة شركة 

 

 دقيقة 20: نقاش

 

 زارة الصحةو 

 العلوم التشاركية في خدمة احتياجات املجتمعموضوع الندوة: 

 مكونات النشاط:

 

  ،املجاالتبين العلوم واملجتمع ومختلف  تعاون آلية : العلوم ورشة مداخلة أولى: .1

 د.ق 15: العلوم بمعهد بستور بتونس ورشةمنسق  – بن حسينمن تقديم السيد هشام 

 

ستور بتونس اعهد بتعاون بين م –املقاربة التشاركية من أجل الصحة السمعية  مداخلة ثانية: .2

 15: ستور بتونسابمعهد ب بيولوجي أول  – األستاذة سنية عبد الحقمن تقديم  ،إشارة""وجمعية 

 د.ق

 

ستور بتونس اشراكة بين معهد ب -لتهاب الكبد "أ" في الوسط املدرس ي الريفيا :مداخلة ثالثة .3

للعلوم باملعهد العالي  ةأستاذة محاضر   - درة رزيقمن تقديم الدكتورة ، حدود بالكشافة جمعية و 

 د.ق 15:  البيولوجية التطبيقية بتونس
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 تطوير الكفاءات في خدمة منهي الصحةموضوع الندوة: 

 

 مكونات النشاط:

نزهة ة السيدمن تقديم  تطوير الكفاءات: دافع للترقية املستدامة ملنهي الصحة، مداخلة أولى: . 1

 د.ق 15: املديرة العامة للوحدة املركزية لتكوين إطارات الصحة – موس ى

 

من خالل التعاون بين بلدان الجنوب  في مجال التكوين الصحة اإلنجابية تعزيز :ثانيةمداخلة . 2

 د.ق 15: العمران البشري ، الديوان الوطني لألسرة و تعاون الثالثي: التجربة التونسيةوال

 

 دقيقة 20نقاش: 
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 ورقة مفاهمية

 

وثري في مجال النهوض إطار تشريعي متقدم  علىوزارة الشؤون االجتماعية تعتمد                 

املتعلق  2005لسنة  83 عدد يقانون التوجيهاليهدف حيث  ،حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةب

املجتمع من خالل تدابير جهم في ادمإإلى تعزيز  تهموحماياألشخاص ذوي اإلعاقة ب بالنهوض

الدستور التونس ي حماية األشخاص ذوي  ويضمنالتمييز اإليجابي.  ترمي إلى ةباشر موآليات دعم 

 تمييز. شكل من أشكال الاإلعاقة من أي 

حقوق ل الدولية تفاقيةاالكما صادقت تونس على االتفاقية الدولية لحقوق الطفل و              

جميع التدابير الالزمة إلدماج وتنفيذ باتخاذ التزام الدول  انالتي تؤكدو األشخاص ذوي اإلعاقة، 

 األشخاص ذوي اإلعاقة. األطفال و 

وباإلضافة إلى املنظومة التشريعية املتقدمة تعمل الوزارة على وضع وتطوير االستراتيجية الوطنية 

، وذلك في إطار عمل تشاركي يضم كل الوزارات  2019للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة منذ سنة 

واملؤسسات ذات العالقة بهدف وضع خطة عمل تضمن االدماج االجتماعي واالقتصادي 

 لألشخاص ذوي اإلعاقة.
 

على املبادئ  األشخاص ذوي اإلعاقةالتونسية الداعمة للنهوض ب االجتماعيةالسياسة تقوم 

 التالية:

  

وضمان االندماج االجتماعي واالقتصادي لذوي االحتياجات الخاصة ؛ وقد تم توجيه  تسهيل - 1

 جهود هذه املؤسسات نحو استكشاف التقنيات الجديدة في الرعاية واملشاركة الشاملة.

 واملهنية كافة املجاالت: االجتماعية ، التربوية ، التدريبية  الشخص ذي اإلعاقة في . ضمان ادماج 2

 ، الثقافية والترفيهية. ، الرياضية

 

ومواطنين وتمكينهم من املشاركة الفعالة في  كإنسان. ضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 3

 عن أي شكل من أشكال اإلقصاء والتهميش.
ً
 التنمية ، بعيدا

 

إشراك جميع األطراف املعنية واملؤسسات العامة والجمعيات واألفراد ، بمن فيهم األشخاص  - 4 

اقة وأسرهم ، في العمل على الوقاية من اإلعاقة وحماية األشخاص ذوي اإلعاقة ذوو اإلع

 وإدماجهم.
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وفي هذا السياق ، فإن جهود وزارة الشؤون االجتماعية ومن خالل مؤسساتها األكاديمية  

، وخاصة األشخاص ذوي ذوب االحتياجات الخاصةواحتياجات األشخاص  انتظاراتلتلبية 

 اإلعاقة وأسرهم ، 

دماج االجتماعي واالقتصادي واإلحاطة هو تسهيل وضمان اال أن الهدف األولي للرعاية وباعتبار 

لألشخاص ذوي اإلعاقة ، فقد تم توجيه الجهود التي تبذلها املؤسسات املذكورة نحو استكشاف 

 .تقنيات جديدة في الرعاية واملشاركة الشاملة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


