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 تقدیم

 

وإسبانیا وإیطالیا وفرنسا، وبدعم من الوكالة اإلسبانیة للتعاون الدولي التابعة لوزارة أستاذا و منشطا من المغرب  50بمشاركة 
أبریل  22و  19الشؤون الخارجیة والتعاون اإلسبانیة، تنظم مؤسسة المعھد الدولي للمسرح المتوسطي في الفترة ما بین 

.لطفولة و المراھقةبألماغرو الملتقى الدولي الرابع لبرنامج بلوغ اآلخر في مخیلة ا 2012  

، الذي تساھم فیھ مؤسسات من المغرب وإسبانیا، وذلك في تعاون مستمر و "المعتمد"و یندرج ھذا الملتقى في إطار برنامج 
" حوار مباشر"دائم في مجاالت الثقافة والتربیة، وقد كان من ثمار ھذا التعاون تنظیم كل من ملتقى الشباب الدولي الثالث 

.  بمراكش" نساء في حراك"تدى الثالث بالرباط، والمن  

"و من بین أھداف تنظیم الملتقى الدولي الرابع الذي سیحتضن أشغالھ قصر   Comtes de Valdeparaíso"  بألماغرو ، 
 يذلا ،رخآلا غولب جمانرب يف ةكراشملا لودلا فلتخم نيب لمعلا قافآ ديدحت و شاقنلا ةعباتم

 .ذيملت و ةذيملت 8000 يلاوح ايلاح هنم ديفتسي

فبعد سنوات من العمل في المیدان الثقافي، أدركت المؤسسة أھمیة التربیة كجزء ال یتجزأ من أھدافھا من جھة وكوسیلة 
إلدماج االختالف والتنوع في الحیاة االجتماعیة من جھة أخرى مما یتیح فرص التأسیس لسیادة الفكر الدیمقراطي، فكان 

،  بغیة التعرف على مختلف 2000لطفولة والمراھقة ثمرة لھذا الفكرة،الذي انطلق سنة برنامج بلوغ اآلخر في مخیلة ا
.الثقافات والتفكیر في إمكانیات التعایش  

 نالعإلا يف تءاج امكفبرنامج بلوغ اآلخر في مخیلة الطفولة والمراھقة یعزز احترام قیم التنوع واالعتراف بھا 
 ءانب يف ةمهاسملل وكسنويلاو ةدحتملا ممألا ةمظنمل ةسسؤملا صوصنلاو ،ناسنإلا قوقحل يملاعلا
 نم مهنكمت تاودأ ىلع فرعتلا ذيمالتلاو نيسردملل حيتي جمانربلاف يلاتلاب و .مالسلا ةفاقث

 نم ةعبانلا يسردملا طسولا يف فنعلا لاكشأ ضعب ةهجاوم نم مهنكمي و.فالتخالا راوح زيزعت
 كرتشملا شيعلل ةحاسم داجيإو رخآلا مهف ةلحرم ىلإ لوصولل "فلتخملا"رخآلا لبقت مدع راكفأ
 فلتخم لالخ نم يدقنلا ريكفتلاو عادبإلا عيجشت ىلإ ةفاضإلاب ،عيمجلل ةلاعفلا ةكراشملاو

 رفسلاو يبدألا لايخلاو ريكفتلاو ةشقانملا لثم اهيف نوكراشي يتلا ةطشنألاو تاربخلا
 .ىرخألا ريبعتلا لاكشأ نم اهريغو يبدألا درسلاو يحرسملا لاجترالاو

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         البرنامج:

 

 الخمیس 19 أبریل 2012
 

.وصول المشاركین من المغرب و فرنسا و إیطالیا و إسبانیا  
 زیارة مدینة مدرید

دیر سانطا كارال -عشاء و قضاء لیلة بقصر سان خوان  
 
 

 الجمعة 20 أبریل 2012
 

زیارة طاحونات حقل كریبطانا: 9.30-10.30  
 

زیارة قصر سان خوان: 10.40-11.40  
الوصول إلى ألماغرو: 13.00 -11.40  

وجبة الغذاء: 13.15  

 Paseo Viejo de la Floridاإلقامة المدرسیة 
 وسيرابلاف رصق ىلإ لوصولا

 وصول األساتذة و المنشطین اإلسبان
 

افتتاح: 17.00-17.30  
Nemesio de Lara Guerrero ، رئیس بلدیة سویداد ریال   

Amine Chaoudri ، المستشار الثقافي بسفارة المغرب بمدرید   
Angela Monléon  المنسقة العامة لمؤسسة المعھد الدولي للمسرح المتوسطي ، 

Paloma Mayordomo ، مدیرة مدرسة الكتاب ألونسو كیخانو   
البرنامج إلى حدود الیوم: 17.00-17.30   

 أفاق
Delphine Salvi ، منسقة برنامج بلوغ اآلخر، لمؤسسة المعھد الدولي للمسرح المتوسطي   

 المغرب
 إدریس البجیوي، منسق البرنامج بأكادیمیة دكالة عبدة
 أمینة حیبوب، منسقة البرنامج بأكادیمیة الدار البیضاء

 عز الدین المونسي و محمد الوھابي، منسقو البرنامج بأكادیمیة طنجة تطوان
 إسبانیا

Juan Carlos Vila  منسق البرنامج بإكسطریمادور ، 
Vicente Montiel  منسق البرنامج بكاستیا مانشا ، 

Fidela Cantero منسقة البرنامج باألندلس ، 
 فرنسا

Clotilde Bertrand-Habert ، منسقة البرنامج بالمركز الثقافي العمال،    
 إیطالیا

Antonella Ciaccia منسقة البرنامج بإیطالیا   
 

 ءاشع :21:00
 ةرهس :22:30

 
 
 
 

 



 
 

 
 السبت 21 أبریل 2012

 
لقاء عمل: 10.00-12.00  

:ورشة المنسقین  
 ؛تطویر البرنامج بالنسبة للموسم الدراسي المقبل  
 ؛توسیع شبكة المؤسسات المنخرطة في البرنامج  

 ؛شطة و عدد األساتذةألیات تطویر ورشات التكوین و األن  
 تفعیل الشراكات و تجدیدھا 

:ورشة األساتذة و المنشطین  
 ؛تبادل التجارب  

 العیش ضمن التنوع؛: 2011-2010سیة تقدیم األعمال المنجزة من طرف التالمیذ حول موضوع السنة الدرا  
  لبلوغ أھداف البرنامج بلوغ اآلخر؛تحلیل األدوات المجددة  

  اللقاء على شكل برنامج عمل للسنة القادمةكل مقرر الورشة یقدم الخالصات خالل نھایة.  
لنعیش جمیعا ضمن التنوع: األعمال المنجزة حول موضوع: 1المجموعة   

Javier López, Bami Tsakeng 
التبادل التربوي المدرسي: 2المجموعة   

Vicente Montiel, Mohamed El Ouahabi 
التنوع لنعیش جمیعا ضمن: األعمال المنجزة حول موضوع: 3المجموعة   

Dani Tabasco, Boris Siserols 
لنعیش جمیعا ضمن التنوع: األعمال المنجزة حول موضوع: 4المجموعة   

Maïca Sanchez, Lebjioui Abdelhadi 
لنعیش جمیعا ضمن التنوع: األعمال المنجزة حول موضوع: 5المجموعة   

Paloma Mayordomo, Raziq Mohammed  
 

استراحة شاي: 12.00-12.30  
تقاسم و خالصات: 12.30-13.45  
غذاء: 14.00  
تقدیم و توزیع الدلیل البیداغوجي: 15.30-16.00  

 
لقاء عمل: 16.00-18.00  

 ورشة األساتذة و المنشطین
 تحلیل و تطبیق تمارین من الدلیل البیداغوجي

المسیر : 1المجموعة Maïca Sanchez 
المسیر : 2المجموعة Teresa Vazquez  و Raziq Mohamed 

:ورشة المنسقین  
 المواضیع المشتركة 

 اللقاءات الدوریة و التكوینات 
 التبادل 

 النشر و اإلعالم 
 الجدولة الزمنیة 

  2013-2012اقتراحات أخرى للموسم  
اختتام: 18.30  

2013-2012توصیات و أفاق برنامج   
عشاء و سھرة: 21.30  

 

 األحد 22 أبریل 2012
 رجوع المشاركین

في اتجاه مطار مدریدانطالق الحافالت : 9:00  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPANTS 
 
Maroc 
Professeurs- animateurs  de Casablanca: Brahim Naji, Mohammed Raziq, Abdelhadi Marhaoui, Fatiha Moujahid, 
Aziza Ennaouri, Latifa Lamalif. 
Professeurs-animateurs de Tánger-Tetuán: Nezha Louiz, Andelmajid Azraf, Abdennour Rahmuni, Mohamed 
Bakkali, Abdeslam Sahraoui, Abdelatif Marzouk, Mohamed Maachib. 
Professeurs-animateurs de Doukala Abda: Mital Ziyadi, Abdelhadi Lebjioui, Hafida Lammari, Sabah Elkhayati, 
Mustapha Choufane.  
Espagne (Estrémadure, Madrid, Castille La Manche, Andalousie) 
Dynamisateurs: Javier López, Carmen Ibarlucea, Maïca Sánchez, Aldo Méndez, Dani Tabasco, Javier Escudero, 
José-Miguel García.  
Professeurs: Juan Garrido, Faustina Nieto Núñez, Pilar Martín Arias, Alfonso Méndez, César García Gómez, 
Isabel Menéndez. 

France 
Dynamisateurs:  Bami Tsakeng, Boris Sirerols, Malika Gana, Floriant Larrue.  

Italie 
Dynamisateurs:  Carlo Di Silvestre. 

 
 
 

Direction 
José Monleón 

Coordination Générale 
Ángela Monleón 

Direction Maroc – Monde Arabe 
Elarbi El Harti 

Coordination Programme “l’Arrivée de l’Autre” 
Delphine Salvi 

Coordination Maroc 
Driss Lebjioui , Amina Haiboub, Azzedine El Mounssi, Mohamed El Ouahabi 

Coordination France 
Clotilde Bertrand-Habert 

Coordination Italie 
Antonella Ciaccia 

Coordination Espagne 
Fidela Cantero,  Juan Carlos Vila, Vicente Montiel 

Logistique et production IITM 
Mathilde Varenne, Judicaelle Colas Lanz 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 يطسوتملا حرسملل يلودلا دهعملا ةسسؤم
 دمتعملا جمانرب
 
 نواعت تاقالع ،يطسوتملا حرسملل يلودلا دهعملا ةسسؤم تطبر ،1990 ةنس ذنم
 دقعلا لالخ .تانيعستلا ةياهن يف دمتعملا جمانرب ءاشنإب ترمثأ برغملا عم ةديطو
 ءانغإ ىلع ،نواعتلا لاجم يف هلمع ميسرت لالخ نم ،دمتعملا جمانرب لمع ريخألا
 ةمهاسمو نيدلبلا نم تاسسؤملا نم ديدعلا معد لضفب ،هلخدت تالاجم عيسوتو
 ،لدابتملا فراعتلا يف ةمهاسملا :يف هفادهأ صخلتتو .يندملا عمتجملا كارشإو
 ةيامحو ةنطاوملا خيسرت ،ةيطارقميدلا ميقو عونتلا مارتحاو ،تافاقثلا نيب راوحلاو
 ةيبرتلا لاجم يف نواعتلا عيراشم نم ديدعلا ربع شيمهتلا رطخ نم تاعومجملا
  .ةفاقثلاو
 
 :ةيلاتلا تالاجملا يف ايلاح جمانربلا لغتشي
 
 لفطلا ةليخم ىلإ رخآلا لوصو " جمانرب ىلع لمعلا بصني روحملا اذه يف:ةلوفطلا
 اسنرفو سنوت لمشيل لمعلا لاجم عيسوت عم ،"برغملاو اينابسإ يف قهارملاو
 ركفلاو نماضتلا ةفاقث رشن ىلإ ىعسي دقعمو حومط يجوغاديب لمع  .رئازجلاو
 .عونتلا مارتحاو يدقنلا
 
 ىدل سيسحتلاو ةكراشملا ميقيطسوتملا حرسملل يلودلا دهعملا ةسسؤم معدت:بابشلا
 يف جامدنالاو سفنلا ىلع دامتعالا ىلع مهتدعاسمو مهنيوكت يف مهاستو ،بابشلا
 نواعتلا ،"ةرشابم تاراوح"و تاءاقل :ةطشنألا نم ةعومجم لالخ نم زيكرتلاب عمتجملا
 ،نيوكتلل ءاضف قلخو ،امنيسلا لفاوق ميظنتو ،طابرلاب ةيفيصلا ةعماجلا عم
 خلإ
 
 ،ةفاقثلاو نواعتلاو عمتجملا يف اهتاماهسإو ةأرملا رود زاربإ ىلع زيكرتلا متي:ةأرملا
 ."لمعلا بلق يف ةأرملا" لثم تايدتنم ميظنتب كلذو
 
 ىلع يطسوتملا حرسملل يلودلا دهعملا ةسسؤم لمعت:ةددعتملا فئاظولاو ةقاعإلا 
 لالخ نم ،نيقاعملا صاخشألا نيوكتو يعامتجالا فارتعالاو رابتعالا درو سيسحتلا
 ."زنكلا ةريزج" و "رخآلا حرسملا" ،ىلوألا ةينطولا ةشرولا لثم ةطشنأ
 
 ،دمتعملا جمانرب لالخ نم ،يطسوتملا حرسملل يلودلا دهعملا ةسسؤم معدت :روهمجلا مومع
 ءاضفك ،روهمجلا مومع ىلإ ةهجوملاو ،نواعتلاو لدابتلا ىلإ ةيمارلا ةطشنألا فلتخم
 يف مهاستو ةسسؤملا مظنت ،راطإلا اذه يف .دمتعملا جمانرب ميق رشنو سيسحتلل
 ديردمو ،رمقلا سودرف :ةلوفطلا ناجرهمل ةيناثلا ةرودلا" لثم ىربكلا تارهاظتلا
 ناجرهمو ،روهمجلا مومعلو ةبلطلل ةحوتفم تاودنو ،ةيحاضلا ناجرهمو ،ةيبونجلا
 .ةحرفو ةرهوجو ،تايسلدنألاو ،نيتفضلا
 
 
org.iitm.www 
 


