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 تصور
االجتماعي. إذ یتم تصوره كفضاء لإلبداع والتبادل وفرض ذوات الترابط لالتصال و وسیلة المسرح تسعى لجعل مبادرة األخر المسرحیعتبر 

ا، أصحاب االحتیاجات الخاصة أو األشخاص الذین قد یتعرضوا لإلقصاء االجتماعي.  كما یعتبر فضاءا الكتشاف غنى العالم، الذي ال یظھر غالب
  ات استثنائیة تتم من خاللھا معالجة المفھوم التقلیدي ل"الحیاة العادیة".ألأشخاص یمتلكون قدرة "مختلفة" ویمتلكون غالبا قیم وكفاء

 
برنامج مفتوح على النطاق الدولي واختبار للمشاركة المواطنة، كما یعتبر نشاطا فنیا وإرضاءا ترفیھیا یمكن المجتمع المتلقي من  المسرح األخر

  اكتساب االحترام واالعتبار االجتماعي .
 

األخر كل سنة حفالت مباشرة یحییھا مھنیون متخصصون. وقد قدم الفنانون، ذوي االحتیاجات الخاصة أو الذین تم إقصاءھم یخلق المسرح 
  اجتماعیا، من جمعیات من المغرب وإسبانیا والبرتغال وفرنسا وإیطالیا إذ  صار الخطاب المسرحي ھو الخطاب األساسي والمعتمد.

  
اعي اجتماعي موجھ للمشاركین والجمھور  والفنانین والمسؤولین الفنیین والبیداغوجیین على حد سواء، وذلك بھدف یتعلق االمر، إجماال، بنشاط إبد

  االعتراف بمختلف الفرقاء االجتماعیین مع اھتمام خاص باألشخاص الذین یقبعون في الھشاشة.
 

 مؤسسة المعھد الدولي للمسرح المتوسطي 
 
 

   



  



 

  2012سفراء 
  

الذي یركز جھوده  االبداعیة ھذه السنة حول فكرة  جزیرة الكنز-الورش الحادي عشر للمسرح األخرماي  5أبریل إلى 20تحتضن الرباط من 
  "سفراء"، حیث سیعبًر أشخاص قدموا من مختلف الدول والجھات، من خالل المسرح، على أسس حقوق اإلنسان.

  
تیاجات الخاصة ینحدرون من مختلف  أقالیم  المغرب وإسبانیا و فرنسا وإیطالیا وبلغاریا بمعیة عشرین سیجتمع أكثر من ثالثین شابا، من ذوي االح

السویسي، في إقامة فنیة بالرباط خالل أسبوعین من أجل  إبداع وإنتاج -أكدال ومحمد الخامس-طالبا ینتمون لورشات إبداع جامعتي محمد الخامس
المؤطرین، سیتم تقدیم ھذا الحفل إلى الجمھور یوم -وبتوجیھ وتأطیر من فریق دولي من الفنانینمواطنة الفاعلة. حفل  سیكون نتیجة لتالحم الفن و ال

  ماي المقبل بمدرج بلماحي بكلیة العلوم بالرباط  4
  

نسان. وكما ھو الحال بالنسبة لكل من روح التزام المنظمین و المبدعین ومن  االمكانیات االبداعیة المنبثقة من قیم حقوق اال 2012سفراءینبثق حفل 
و یضمن  رحالتنا اإلبداعیة،  ھذه التجربة الجدیدة مستوحاة من عالم كل مشارك وكل فاعل، وھدفنا ھو السیر جمیعا نحو الفرد الكوني الذي یجمعنا

  تمیزنا.  
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