
 اجلمعية التونسية لتنمية التكنولوجيا الرقمية واملوارد البشرية ووحدة البحث يف تكنولوجيات املعلومات واالتصال
 

االشتراك معتنظمان ب   
  

 وزارة تكنولوجيات االتصال 
                                    
  ل األويلاملنتدى الدو

فرصة إلدماج املعوقني:النفاذ الرقمي  

بقطب الغزالة لتكنولوجيات االتصال، تونس ، 2008 ماي 15اخلميس   
 
 

ال معىن تمع املعلومات ما مل ينخرط فيه أكرب عدد ممكن من األشخاص وما مل يتح الفرصة للجميع حىت 
يتحصلوا على املعلومة ويكتسبوا املعارف ويتواصلوا ويعبروا ويضاعفوا إىل أقصى حد إمكانام عسى أن 

  .من االندماج يف احلياة املهنية واالجتماعيةيتمكّنوا 
ولكي ال تظلّ هذه الدواعي والطموحات األساسية املرجوة من جمتمع املعلومات من باب األحالم أو اخلطابات                
فالبد أن حندد من جهة، بل أن نستبق احلاجيات املختلفة واملضبوطة ملختلف الشرائح االجتماعية مبا يف ذلـك                  

يف احليـاة اليوميـة واحليـاة      ( االحتياجات اخلصوصية، بالنسبة إىل خمتلف أنواع االستعماالت         املعوقون وذوو 
، ومن املهم أن نكتشف من جهة أخرى، استكشافا مستمرا وعميقا اإلمكانـات الـيت توفّرهـا                 ....)املهنية

جبات املواطنة بل هي    وال تعود هذه املتطلبات فحسب إىل أنها واجب من وا         . تكنولوجيات اإلعالم واالتصال  
  .اليوم ضرورة إلدماج هذه الشرحية االجتماعية

 ويندرج هذا املنتدى الذي سيناقش النفاذ الرقمي يف إطار متابعة القمة العاملية تمـع املعلومـات الـيت              
تصال وجمتمـع   بادرت ا تونس و احتظنت مرحلتها الثانية بقدر ما يندرج يف إطار االحتفال باليوم العاملي لال               

ولئن حتقّق تقدم كبري يف جمال النفاذ الرقمي فإنّ قوة اإلرادة وتظافر جهود القطاعني العام واخلاص                . املعلومات
و يف هذا اإلطار تنظم     . واتمع املدين واإلمكانات التكنولوجية ميكنها دائما أن جتعلنا نأمل يف املزيد واألحسن           

لوجيا الرقمية و املوارد البشرية و وحدة البحث يف تكنولوجيات املعلومـات و             اجلمعية التونسية لتنمية التكنو   
 وستعىن كلمات املتدخلني واخلرباء املرموقني      .االتصال باإلشتراك مع وزارة تكنولوجيات االتصال هذا املنتدى       

العملية مع تسليط الضوء    والنقاشات واملائدة املستديرة بإعمال الرأي يف النفاذ الرقمي من الناحيتني املفهومية و           
  .على التجارب القائمة يف تونس ويف غريها من البلدان

 
 
 



امجــالبرن  
 

  التسجيل واالستقبال :00س9 – 30س8
  
  االفتتاح الرسمي :30س9 – 00س9
  
 – 30س9

  :30س10
  السياسات والتشريفات لفائدة النفاذ الرقمي: الجلسة األولى

  
الجمعية التونسية لتنمية التكنولوجيا الرقمية و الموارد البشرية، رئيس ، صالح الدين الغريسي: الرئيس
  تونس

  
على لتكنولوجيات  انعكاساتها: اتفاقية األمم المتحدة حول حقوق األشخاص المعوقين 

 )التحالف الكوين لألمم املتحدة من أجل تكنولوجيات املعلومات واالتصال(لبلوا  أكسال،الرقمية
  

املعهد الوطين للصحة والبحث الطيب، مجعية براي  دومينيك برجى، والواقع، المبادئ: النفاذ الرقمي 
 .نات ، فرنسا

  

 )اليونسكو، باريس(كيناث إكلندا برنامج اليونسكو لتربية األشخاص المعوقين، 
  

  إنجازات وآفاق: تكنولوجيات المعلومات واالتصال واإلعاقة 
   

  استراحة:05س11 – 45س10
  

  النفاذ الرقمي في خدمة تكوين المعوقين وثقافتهم: الجلسة الثانية  00س13 – 05س11
  

  محمد الجمني، رئيس وحدة البحث في تكنولوجيات المعلومات و االتصال، تونس: الرئيس
  

تكوين المعلمين على إدراج التكنولوجيات لعالم األطفال ذوي اإلعاقات البدنية أو  
 .جامعة مونتريال، كندا ،CFRT1، مدير األستاذ جاك فيان،الذهنية

 

االفتراض الرئيسي والقاعدة األساسية للبرنامج الشـامل لمركز : النفاذ الرقمي 
 مدير مركز ،، جوهاشيم كلوسالدراسات حول المكفوفين وضعاف النظر بجامعة كلستروه

 .الدراسات حول املكفوفني وضعاف النظر، جامعة كلستروه، أملانيا
  

  ، فرنساQuelios، جان بيار فيالنة والممارسة، النفاذ إلى الواب، النظري 
  

  A Kompass Vocale Presse، إيريك الباير،النفاذ الرقمي في خدمة اإلعالم والثقافة 
  
  



  االحتاد الوطين للمكفوفني بتونس، عماد شاكر وجملد محدي نفاذ المكفوفين إلى الواب، 
  

  غداء :30س14 – 00س13
    
  البحوث التطبيقية واالبتكارات الحديثة في مجال النفاذ الرقمي: الجلسة الثالثة  00س16-  30س14

  

  جاك فيان، جامعة مونتريال، كندا: الرئيس
  

البحث العلمي والتكنولوجيات الجديدة في مجال التواصل مع الصّم من خالل الواب  
 ال، تونساالتص وحدة البحث يف تكنولوجيات املعلومات و، األستاذ حممد اجلمينوالهاتف المحمول 

  

جامعة باريس الشرقية، ( طارق العايت.دالتصافح بين الدماغ والحاسوب في خدمة المعوقين،  

 )فرنسا
  

 )ميكروسوفت، فرنسا( برنار اورغاليانإنجاز وثائق صالحة للنفاذ الرقمي بواسطة الوورد،  
  

  املغرب،  األستاذة ليلى كجريي،تطوير برمجيات للنفاذ الرقمي للمكفوفين 
  

  استراحة: 30س16 – 00س16
  

تكنولوجيات المعلومات واالتصال واالشتراك في : الجلسة الرابعة  30س17 – 30س16
  شهادات وتجارب نموذجية:المعرفة

  

  INSERMدومينيك برجي، براي نات،: الرئيس
  

وزارة الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيني  طارق بن يوسف،برنامج اإلعاقة اإللكترونية، 
  تونسباخلارج،

 جامعة اخلليج لعلوم   الدكتور أمحد احلنيان،،تقديم لتجربة و برامج الكويت الموجهة للمعوقين 
  و التكنولوجيا و اللجنة لعامة للتعليم التطبيقي

  

دراسة حالة (تكنولوجيات االتصال والمعلومات لذوي الحاجيات الخصوصية  
  ،مصرHDFمجعية  حممد العزب،.د، )مصر

   
 تونس ،هشام مزهودلإلعالمية الموجهة للطفل ،المركز الوطني  

   
  االستراتيجيات واآلفاق في مجال النفاذ الرقمي: مائدة مستديرة  30س18 – 30س17
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