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Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) participe à la 22ème édition du Salon 
international de l’édition et du livre (SIEL) de Casablanca du 12 au 21 février 2016.  
Les activités au sein du stand du CNDH lors de cette nouvelle édition du SIEL s’articleront 
autour du thème de l’inclusion du handicap.

Pendant les dix jours du Salon, la parole sera donnée à des auteurs, des chercheurs, des 
acteurs de la société civile et des acteurs politiques pour débattre autour du thème de 
l’inclusion du handicap, en particulier pour évoquer les grandes avancées concernant les 
droits des personnes en situation de handicap au Maroc ainsi que les enjeux importants qui 
restent posés dans ce domaine.

L’objectif de cette participation est de promouvoir les valeurs d’égalité et des droits des 
personnes en situation de handicap par le biais de la culture, de promouvoir la production 
littéraire et scientifique sur la question, de faire connaitre les multiples facettes de la 
situation du handicap au Maroc, de donner la parole aux chercheurs, écrivains, acteurs de la 
société civile, etc. et de faire connaître la production littéraire, scientifique… de personnes 
en situation de handicap du Maroc et d’ailleurs.

Le stand du CNDH, d’une surface de plus de 360 m² accueillera débats, échanges, 
présentation d’ouvrages, présentation d’expériences locales et internationales… s’articulant 
autour de plusieurs axes :

Handicap, droits et citoyenneté



1. Engagements et pratiques 
Dans notre pays, la question du droit des personnes en situation de handicap a progressé parce 
qu’elle a été portée, et continue à l’être, par de nombreuses associations actives dans plusieurs 
domaines, et œuvrant sans relâche pour le développement du droit au Maroc. Il s’agit, à travers la 
programmation de la participation du CNDH au Salon du livre, de témoigner de l’action de diverses 
personnalités de la société civile dans des champs divers de la culture et de l’action sociale.

2. Les grands débats 
Le développement du droit des personnes en situation de handicap passe par le développement de la 
recherche et de la connaissance sur plusieurs problématiques. A l’occasion du SIEL, il sera procédé 
à un état des lieux de l’avancement de la connaissance sur plusieurs problématiques du point de 
vue du handicap (éducation inclusive, emploi, santé, accessibilité, objectifs du développement, …) en 
associant chercheurs et spécialistes dans des panels thématiques quotidiens. Un focus particulier 
sera fait sur la question du handisport en dédiant une programmation spécifique s’articulant autour 
de cette question.

3. Le handicap en région 
La dimension territoriale et locale a été prise en compte lors de la programmation. En effet, à travers 
les 13 commissions régionales des droits de l’homme couvrant l’ensemble du territoire national, 
nous éclairerons la situation du développement du droit des personnes en situation de handicap au 
niveau local et sur la manière dont la dimension régionale peut être prise en compte pour une plus 
grande égalité et inclusion. Ainsi, donner la parole à des acteurs locaux nous permettra d’approcher 
de manière plus fine la problématique du handicap sous un angle différent.
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4. Un jour un livre 
Un des objectifs de notre participation au salon est de mettre en avant la production littéraire 
autour du handicap. Cela prendra la forme de discussions et débats autour de thématiques 
ou de champs littéraires permettant à des auteurs de croiser leurs points de vue et de 
partager leur production récente. Ainsi, un focus pourra être fait sur la production dans 
différents champs littéraires comme la poésie, le théâtre ou le récit.

5. Les hommages 
À l’occasion de ce salon, un hommage sera rendu à des personnalités éminentes, marocaines 
et étrangères, ayant par leurs actions contribué à la promotion du droit des personnes en 
situation de handicap. Un hommage sera également rendu à des jeunes étudiants qui ont 
réussi en dépit de leur handicap.

6. Présentation d’ouvrage et signatures 
Plusieurs ouvrages et publications dont les plus récentes, à la fois littéraires et scientifiques, 
seront présentés au sein du stand, par leurs auteurs. L’occasion sera ainsi donné aux 
visiteurs d’échanger avec les différents auteurs autour de leurs ouvrages. Ces présentations 
seront complétées par la mise en place au niveau du stand d’une librairie comportant une 
sélection d’ouvrages liés aux thématiques discutées lors du Salon.



Vendredi 12 Février
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Samedi 13 Février



Dimanche 14 Février



9

Lundi 15 Février



Mardi 16 Février



11

Mercredi 17 Février



Jeudi 18 Février
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Vendredi 19 Février



Samedi 20 Février
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Dimanche 21 Février



LE stand dU CndH à La 
22èmE édition dU siEL Est 
ConçU Par
OTHMAN EL BARDI 
Et ANOuAR AkROuH,  
LaUréats dU ConCoUrs 
dEs jEUnEs arCHitECtEs 
organisé Par LE CndH, 
En PartEnariat avEC 
L’ORDRE DEs ARcHITEcTEs 
Et ANA.

مت ت�صميم رواق املجل�س الوطني 
حلقوق الإن�صان بالدورة 22 

للمعر�س الدويل للن�صر والكتاب 
من طرف عثمان بوردي وأنوار 
أكروش، الفائزان باملباراة التي 

نظمها اجمللس لهذا الغر�س لفائدة 
املهند�صني املعماريني ال�صباب.





الأحد 21 فرباير
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17:00 - 16:00

يوم وكتاب : تقدمي مؤلفات

املدعوون : مليا برادة بركا، جاد بن حمدان، 

بدر الدين ايت خلوي 
املسير)ة( : جون زغنياري�س

18:15 - 17:15

تكرمي : رشيد صباحي

املدعوون : حممد بوكلي، في�صل العراي�صي، 

عبد اللطيف املربع
املسير)ة( : اسمهان عمور

19:30 - 18:30

النقاشات الكبرى : الشغل وقابلية  تشغيل األشخاص 

في وضعية إعاقة

املدعوون : بديعة �صفي الدين، خالد حل�صيكة، 

ممثل)ة( الحتاد العام ملقاولت املغرب 
املسير)ة( : جمال اأغماين

11:30 - 12:30

ساعة لكل جهة : وجدة-فكيك - اإلعاقة واإلبداع

املدعوون : بدر الدين بريدة، تورية اأعمار، خالد ف�صات، 

املسير)ة( : مليكة لكحل

12:30 - 13:15

يوم وكتاب : اإلعاقة والشعر

املدعوون : �صعاد بوكارابيال، حممد بنعلي

املسير)ة( : حممد بودويق

13:30 - 14:30

التزامات و ممارسات : االنخراط عبر الفن

املدعوون : العربي �صوييخ، بوراوي اأغربي

املسير)ة( : حممد دكايل

14:45 - 15:45

ساعة لكل جهة : طانطان-كلميم - جتارب محلية

املدعوون : عبد الرحيم املخلويف، نور الدين الغزال، العربي 

اأدردور
املسير)ة( :�صالم تريوز

16:00 - 17:00

يوم وكتاب : ياسمني 19 سنة، حاملة للتثلث 

الصبغي 21، حاصلة على شهادة الباكلوريا

املدعوون : يا�صمني وجمال براوي

املسير)ة( :جون زغنياري�س

17:15 - 18:15

تكرمي : مصطفى البرغوتي

املدعوون : رندة ال�صنيورة، عبد احلميد اجلماهري

املسير)ة( : حممد بنجلون الأندل�صي

18:30 - 19:30

النقاشات الكبرى : النساء واإلعاقة

املدعوون : مونيك بالكمور، اأمينة معاد

املسير)ة( : عبد املالك اأ�صريح



ال�سبت 20 فرباير
12:30 - 11:30

ساعة لكل جهة : لغة اإلشارة آلية للنهوض 

بحقوق الصم

املدعوون : عبد العزيز عر�صي، �صناء الزين، �صهام الناجي، 

حممد بو�صتي فايز
املسير)ة( : حممد دي�س

14:30 - 13:30

التزامات و ممارسات : اإلعاقة والهجرة

املدعوون : اأوا ديالو، مواندا بيان فوين مو�صكي، 

جون بول كفاليريي
املسير)ة( : اأميناتا باغني ليليان

15:45 - 14:45

ساعة لكل جهة : الدار البيضاء السطات - اإلطار 

القانوني لإلعاقة

املدعوون : �صباح زمامة، ر�صيد �صباحي، نزار القا�صمي، 

عمر عمراين، جناة برحيل 
املسير)ة( : حممد العزري

17:00 - 16:00

يوم وكتاب : تقدمي مؤلفات

املدعوون : مليا برادة بركا، جاد بن حمدان، 

بدر الدين ايت خلوي 
املسير)ة( : جون زغنياري�س

18:15 - 17:15

تكرمي : رشيد صباحي

املدعوون : حممد بوكلي، في�صل العراي�صي، 

عبد اللطيف املربع
املسير)ة( : اسمهان عمور

19:30 - 18:30

النقاشات الكبرى : الشغل وقابلية  تشغيل األشخاص 

في وضعية إعاقة

املدعوون : بديعة �صفي الدين، خالد حل�صيكة، 

ممثل)ة( الحتاد العام ملقاولت املغرب 
املسير)ة( : جمال اأغماين



اجلمعة 19 فرباير
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19:30 -18:30

يوم وكتاب : تقدمي مؤلفات

املدعوون : مامون احلبابي، رمي لغراري بنمحريز

املسير)ة( : جون زغنياري�س

11:00-13:00

 تكرمي املصورة ليلى العلوي : الفن في خدمة 

حقوق اإلنسان

منظمة العفو الدولية واملجلس الوطني حلقوق 

اإلنسان

املسير)ة( : ربيع اجلوهري

15:00 - 14:00

التزامات و ممارسات : موسيقى

املدعوون : فتاح نكادي، حممد بن دراز، طارق بوغابة

املسير)ة( : ربيعة مالك

15:15 - 16:15

ساعة لكل جهة : طنجة-تطوان - اإلعاقة 

واملشاركة السياسية

املدعوون : كرمية حداد، حممد مودن، عبد اللطيف لعناية 

املسير)ة( : ااأحمد العيداين

18:15 - 17 :00

تكرمي : مواهب شابة

املدعوون : بو�صرة برادة، كرمي بن عبد ال�صالم، يا�صمني براوي، 

نور الدين الزاكي، ايطو اأوتيني 
املسير)ة( : مهدي بوزيان

18:30 - 19:30

النقاشات الكبرى : التربية الدامجة

املدعوون : كرمي بن عبد ال�صالم، دوناتا فيفانتي، 

�صعيد احلن�صايل، اأمينة م�صفر، حممد الرحاي 
املسير)ة( : عبد اللطيف املودين



اخلمي�س 18 فرباير
13:00 - 11:00

التزامات و ممارسات : الولوجية الرقمية

املدعوون : ماري روين هيكتور، حممد �صابر 

املسير)ة( : ر�صيد رفاعي

15:00 -14:00

تكرمي : فيصل الفياللي

املدعوون : �صامة بن مبارك، اأمينة معاد 

املسير)ة( �صمية العمراين

18:15 -15:15

يوم خاص حول رياضة األشخاص في وضعية إعاقة 

بشراكة مع قناة الرياضية وإذاعة راديو مارس

األلعاب الباراملبية ورياضة األشخاص في وضعية إعاقة

املدعوون : حممد اخلادري، اأتي�س اإردال، حميد العوين، بح�صور 

اأبطال وريا�صيني يف و�صعية اإعاقة  
املسير)ة( : بلعيد بومييد

19:30 -18:30

يوم وكتاب : تقدمي مؤلفات

املدعوون : مامون احلبابي، رمي لغراري بنمحريز

املسير)ة( : جون زغنياري�س



الأربعاء 17 فرباير
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18:15 - 17:15

تكرمي : محمد اخلاديري

املدعوون : لطيفة اجلبابدي، ال�صعدية بلمري 

املسير)ة( : عبد املجيد املكني

18:30 - 19:30

النقاشات الكبرى : اإلعاقة وأهداف التنمية املستدامة

املدعوون : ربيعة النا�صري، منى عبد اجلواد، داميان هازارد

املسير)ة( : م�صطفى بوحدو

14:30-13:30

التزامات و ممارسات : اإلعاقة والفنون التشكيلية

املدعوون : عبد الرحمان املودين، كرمي تابت، نادية لزرق

املسير)ة( : حممد كتاين

15:45-14:45

ساعة لكل جهة : بني مالل- خريبكة - اإلعاقة 

واإلبداع : جتارب جهوية

املدعوون : فريد لو�صتيك، ر�صى مفتاح

املسير)ة( : ليلى خياطي

17:00-16:00

يوم وكتاب : اجلسد، الهشاشة واإلعاقة

  في الثقافة االمازيغية 

املدعوون : ابراهيم ل�صكر، يحيى بوقدير

املسير)ة( : اأحمد ع�صيد

18:15-17:15

تكرمي : عبد احلق الدوبي

املدعوون : اأحمد اخ�صي�صن، نور الدين موؤدب

املسير)ة( : حممد بنمو�صى

18:30-19:30

النقاشات الكبرى : اإلعاقة والصحة واحلماية 

االجتماعية

 املدعوون : ايف �صوتايراند، خالد حللو، 

عبد العزيز عدنان
املسير)ة( : جناة اأو�صتو�س

 



الثالثاء 16 فرباير
13:30 - 14:30 

التزامات و ممارسات : املجتمع املدني من هنا وهناك : 

جتارب متقاطعة

املدعوون : جريونوم  توكبو �صيت�صتون، �صيدو نوهو عمرو، عبد املجيد 

املكني، داميان هازارد 
املسير)ة( : ب�صرى عمراوي

15:45 - 14:45

 ساعة لكل جهة : احلسيمة-الناضور -

 عرض الفيلم القصير »من اأجل حبي اأبي« 

»Pour l’amour de mon père«

املدعوون : فريد الركراكي 

املسير)ة( :  �صعاد الإدري�صي

17:00 - 16:00

يوم وكتاب : اجلاحظ 

املدعوون : عبد اللطيف �صهبون، حممد احلفيظ الرو�صي

املسير)ة( : �صلمى الطود

18:15 - 17:15

تكرمي : محمد اخلاديري

املدعوون : لطيفة اجلبابدي، ال�صعدية بلمري 

املسير)ة( : عبد املجيد املكني

18:30 - 19:30

النقاشات الكبرى : اإلعاقة وأهداف التنمية املستدامة

املدعوون : ربيعة النا�صري، منى عبد اجلواد، داميان هازارد

املسير)ة( : م�صطفى بوحدو
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الثنني 15 فرباير 
16:30 - 15:30

يوم وكتاب : التوحد للمبتدئني

املدعوون : ابت�صام بنزهرة 

املسير)ة( :  �صمية العمراين

 

17:00 - 16:30

تقدمي جائزة التصميم الهندسي لرواق املجلس الوطني 

حلقوق اإلنسان

18:15 - 17:15

تكرمي : عدنان اجلزولي 

املدعوون : عبد القادر اأزريع، لطيفة البوح�صيني

املسير)ة( :  اأحمد برقية

19:30 - 18:30

النقاشات الكبرى : املشاركة السياسية

املدعوون : حياة امل�صفوع، اأحمد العيداين،  كرمي ال�صرقاوي

املسير)ة( : حورية كمال

13:00 - 14:30

يوم وكتاب : األدب...مسألة تهمنا

املدعوون : ح�صن ايغالن، حممد بلب�صري،عبد اللطيف بياتي، 

ح�صن بوبزاري
املسير)ة( : حممد دكايل 

14:45 - 15:45

ساعة لكل جهة : الراشيدية-ورزازات - احلقوق 

الثقافية واللغوية للصم

املدعوون : عبد حكيم ال�صاحلي 

املسير)ة( : فاطمة زماحي

16:00 - 17:00

يوم وكتاب : أعمال طه حسني

 املدعوون : �صعيد بن�صعيد علوي، اأحمد اأبو احل�صن،

 عبد اجلليل ندمي 
املسير)ة( : ح�صن جنمي

17:15 - 18:15

تكرمي : أمينة السالوي

املدعوون : نايلة التازي، حممد العزري

املسير)ة( : نعيمة ال�صنهاجي

18:30 - 19:30

النقاشات الكبرى : الولوج الشامل : احلق  في 

الوصول

 املدعوون : اأمل بنمن�صور،  اأمينة ال�صالوي، اي�صالنديا 

كون�صيي�صاو كو�صتا 
املسير)ة( : ه�صام برا



الأحد 14 فرباير
12:30 - 11:30

ساعة لكل جهة : الرباط-القنيطرة - اإلعاقة بالوسط 

السجني

املدعوون : عبد الرحمان املودين، م�صطفى الفراخي، يانا يوردانوفا 

زدرافكوفا
املسير)ة( :  عبد احلق الدوق

14:00 - 13:00

التزامات و ممارسات : ممارسات مبتكرة

املدعوون : ان�س بلعبا�س، ر�صيد الرفاعي

املسير)ة( :  عواطف الإدري�صي 

15:15-14:15

ساعة لكل جهة : العيون-السمارة - اإلعاقة في 

السياسات العمومية احمللية

املدعوون : فاطمة امل�صاعدي، املحجوب الدوة، حرية كمال

املسير)ة( :  حممد البوزيدي

16:30 - 15:30

يوم وكتاب : التوحد للمبتدئني

املدعوون : ابت�صام بنزهرة 

املسير)ة( :  �صمية العمراين

 

17:00 - 16:30

تقدمي جائزة التصميم الهندسي لرواق املجلس الوطني 

حلقوق اإلنسان

18:15 - 17:15

تكرمي : عدنان اجلزولي 

املدعوون : عبد القادر اأزريع، لطيفة البوح�صيني

املسير)ة( :  اأحمد برقية

19:30 - 18:30

النقاشات الكبرى : املشاركة السياسية

املدعوون : حياة امل�صفوع، اأحمد العيداين،  كرمي ال�صرقاوي

املسير)ة( : حورية كمال



ال�سبت 13 فرباير
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18:30 - 16:30

النقاشات الكبرى : دور املؤسسات الوطنية حلقوق 

اإلنسان في حماية حقوق األشخاص في وضعية إعاقة

املدعوون : �صيني بابا، اأنكوي بني، كري�صت�صن ف�صول،جوزيف ويتال، 

ماري مورونديتييي، اأوليفريا تريفينو، ماينا موتوواروهيو، �صاغلوت 
ماكلني نيفالو

املسير)ة( : �صمية العمراين

19:45 - 18:45

يوم وكتاب : اإلعاقة في أعمال الطاهر بنجلون

املدعوون : الطاهر بنجلون، قا�صم با�صفاو

املسير)ة( : يون�س اأجراي

10:15 - 11:15

التزامات و ممارسات : اإلعاقة وأدب السجون

املدعوون : يحيى بن الوليد، زهرة الرميح، توفيق بلعيد، عبد 

العزيز طريبق، عبد ال�صالم مرون
 املسير)ة( : منري �صرقي

11:30 - 12:30

 ساعة لكل جهة : أكادير - التكوين

واملواكبة االجتماعية

املدعوون : كري�صتوف فريون، �صريف هاروين، عائ�صة معزوز

املسير)ة( :  فا�صمة ازوران

13:30 - 14:30

يوم وكتاب : مغرب األشخاص املعاقني

 بكلماتنا نحن عبد املالك أصريح

املدعوون : فاطمة املريني الوهابي، عبد املجيد املكني

املسير)ة( : عبد املالك اأ�صريح

15:45 - 14:45

ساعة لكل جهة : مراكش - اإلعاقة واإلعالم

املدعوون : ر�صيد ال�صباحي، عبد الفتاح احلداين، جميلة ملنات

املسير)ة( :  �صناء الفقري

16:00 - 17:00

 يوم وكتاب : اإلعاقات والشيخوخة والعجز

في النصوص األدبية

 املدعوون : عبد اهلل بايدة، ر�صيد خال�س،

نعيمة لهبيل التجموعتي
املسير)ة( :  جون زغنياري�س

17:15 - 18:15

تكرمي : باتريك فوجيروالس

املدعوون : حممد اخلاديري، كورين جيلي 

املسير)ة( : �صمية العمراين

18:30 - 19:30

النقاشات الكبرى : كلفة اإلعاقة

املدعوون : عبد اخلالق التهامي

املسير)ة( : ادري�س الكراوي



اجلمعة 12 فرباير
13:45 - 12:45

ساعة لكل جهة : الداخلة أوسرد - حتديات اإلعاقة عبر 

اإلبداع

املدعوون : حممد ال�صماليل، عزيزة العرو�صي، �صيدي ابراهيم 

العبا�صي
املسير)ة( : بالل �صمبا

15:00 - 14:00

 تكرمي : مدرسة ابن البيطار
املدعوون : �صعيد عريف، عبد ال�صالم اجلامعي

املسير)ة( :  عبد املجيد املكني

16:15 - 15:15

يوم وكتاب : خورخي لويس بورخيس : العمى واإلبداع

املدعوون : حممد ايت لميم، نبيل من�صار، خالد بلقا�صم

املسير)ة( : ح�صن جنمي

18:30 - 16:30

النقاشات الكبرى : دور املؤسسات الوطنية حلقوق 

اإلنسان في حماية حقوق األشخاص في وضعية إعاقة

املدعوون : �صيني بابا، اأنكوي بني، كري�صت�صن ف�صول،جوزيف ويتال، 

ماري مورونديتييي، اأوليفريا تريفينو، ماينا موتوواروهيو، �صاغلوت 
ماكلني نيفالو

املسير)ة( : �صمية العمراين

19:45 - 18:45

يوم وكتاب : اإلعاقة في أعمال الطاهر بنجلون

املدعوون : الطاهر بنجلون، قا�صم با�صفاو

املسير)ة( : يون�س اأجراي



4. يوم وكتاب
على  ال�صوء  ت�صليط  يف  للكتاب  الدويل  املعر�س  يف  امل�صاركة  من  املجل�س  اأهداف  اأحد  يتمثل 
الإنتاجات الأدبية التي تتطرق ملو�صوع الإعاقة، وذلك من خالل لقاءات نقا�س وحوار حول موا�صيع 
على  ال�صوء  وت�صليط  البع�س  بع�صهم  مع  النظر  وجهات  بتقا�صم  للموؤلفني  �صت�صمح  اأدبية  جمالت  اأو 
وامل�صرح  ال�صعر  مثل  خمتلفة  اأدبية  جمالت  على  الإطار  هذا  يف  الرتكيز  و�صيتم  اإ�صداراتهم.  اأحدث 

واحلكي.

تكرمي  .5
يف  باأعمالها  �صاهمت  بارزة  �صخ�صيات  تكرمي  والكتاب  للن�صر  الدويل  املعر�س  مبنا�صبة  �صيتم 
وطلبة  واأجنبية  مغربية  �صخ�صيات  تكرمي  �صيتم  كما  اإعاقة،  و�صعية  يف  الأ�صخا�س  بحقوق  النهو�س 

النجاح. وحققوا  الإعاقة  حتدوا  موؤلوفة،  غري  متميزة  م�صارات  ذوو  �صباب، 

موؤلفات وتوقيع  عر�س   .6
�صيتم  كما  احلديثة،  والعلمية  الأدبية  والإ�صدارات  املوؤلفات  من  العديد  عر�س  املجل�س  برواق  �صيتم 
لعر�س  تهيئ ف�صاء  اإلى  بالإ�صافة  اأعمالهم،  املوؤلفني حول  للتفاعل مع  الرواق  زوار  اأمام  املجال  فتح 

الرواق. يف  للنقا�س  املطروحة  باملوا�صيع  املتعلقة  الكتب  من  خمتارة  جمموعة 
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ممار�سات و  التزامات   .1
مو�صوع  تزال،  ول  كانت،  لأنها  املغرب  يف  تقدما  اإعاقة  و�صعية  يف  الأ�صخا�س  حقوق  و�صعية  �صجلت 
لتعزيز  كلل  بال  وتعمل  امل�صعل  هذا  حملت  عدة  جمالت  يف  النا�صطة  اجلمعيات  من  العديد  ا�صتغال 
الدويل  املعر�س  يف  الوطني  املجل�س  م�صاركة  خالل  من  و�صيتم  بها.  والنهو�س  باملغرب  احلقوق 
والعمل  الثقافة  جمالت  خمتلف  يف  املدين  املجتمع  من  خمتلفة  فعاليات  عمل  على  الوقوف  للكتاب 

الجتماعي.

الكربى النقا�سات   .2
من  العديد  حول  واملعارف  البحث  تطوير  عرب  اإعاقة  و�صعية  يف  الأ�صخا�س  حقوق  تطور  مير 
الق�صايا  من  العديد  يف  امل�صجل  املعريف  للتقدم  جرد  اإجراء  �صيتم  املعر�س  ومبنا�صبة  الإ�صكاليات. 
خالل  من  التنمية،...(،  اأهداف  الولوجية،  ال�صحة،  ال�صغل،  الدامج،  )التعليم  بالإعاقة  املرتبطة 
خا�س  ب�صكل  الرتكيز  �صيتم  كما  يومية.  مو�صوعاتية  جل�صات  يف  واملخت�صني  الباحثني  بني  اجلمع 

املحور. لهذا  خا�صة  برجمة  تخ�صي�س  خالل  من  اإعاقة  و�صعية  يف  الأ�صخا�س  ريا�صات  على 

جهة لكل  �ساعة   .3
املجل�س  مب�صاركة  اخلا�صة  الربجمة  و�صع  عند  العتبار  بعني  واملحلي  الرتابي  البعد  اأخذ  مت  لقد 
الثالث  الإن�صان  حلقوق  اجلهوية  اللجان  خالل  من  �صيتم  حيث  الدويل،  املعر�س  هذا  فعاليات  يف 
الأ�صخا�س  حقوق  تطور  لو�صعية  التطرق  الوطني  الرتاب  ومناطق  اأجزاء  خمتلف  تغطي  التي  ع�صرة 
اأكرب،  واإدماج  م�صاواة  اأجل  من  اجلهوي  البعد  اإدراج  ولكيفية  املحلي  امل�صتوى  على  اإعاقة  و�صعية  يف 
الإعاقة بدقة  التعامل مع ق�صايا  �صيمكن من  الكلمة  املحلي لأخذ  الفاعل  اأمام  املجال  اأن فتح  خا�صة 

خمتلفة. زاوية  ومن  اأكرث 



املجل�س  ي�صارك  والن�صر،  للكتاب  الدويل  للمعر�س  والع�صرون  الثانية  الدورة  فعاليات  اإطار  يف 
اأن�صطته  تتمحور  برواق   ،2016 فرباير  و21   12 بني  ما  املمتدة  الفرتة  يف  الإن�صان  حلقوق  الوطني 

 . الإعاقة  بعد  اإدماج  موا�صيع  حول 

وفاعلني  املدين  املجتمع  من  وفعاليات  وباحثني  لكتاب  الكلمة  اإعطاء  املعر�س  اأيام  طيلة  و�صيتم 
حقوق  جمال  يف  حتقيقها  مت  التي  املكت�صبات  واأهم  الإعاقة  بعد  اإدماج  مو�صوع  ملناق�صة  �صيا�صيني 

املجال. يف  املطروحة  التحديات  اأبرز  وكذا  باملغرب  اإعاقة  و�صعية  يف  الأ�صخا�س 

وحقوق  امل�صاواة  قيم  تعزيز  يف  الدولية  التظاهرة  هذه  يف  املجل�س  م�صاركة  من  الهدف  ويتمثل 
ال�صاأن  بهذا  والعلمي  الأدبي  بالإنتاج  النهو�س  وكذا  الثقافة،  خالل  من  اإعاقة  و�صعية  يف  الأ�صخا�س 
وفعاليات  والكتاب  للباحثني  الكلمة  واإعطاء  باملغرب  الإعاقة  لو�صعية  املتعددة  بالأوجه  والتعريف 
يف  لأ�صخا�س  والعلمية....  الأدبية  بالإنتاجات  والتعريف  الفاعلني  من  وغريهم  املدين  املجتمع 

العامل.  اأخرى عرب  دول  ومن  املغرب  اإعاقة من  و�صعية 

للنقا�س  واأن�صطة  ور�صات  مربع،  مرت   360 م�صاحة  على  ميتد  الذي  املجل�س،  رواق  و�صيحت�صن 
تدور جميعها حول  واإ�صدارات...،  موؤلفات  تقدمي  وكذا  والدولية  املحلية  وتقا�صم اخلربات  والتبادل 

: التالية  املحاور 

اإعــاقـــة، حــقــوق ومــــواطـنــة
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