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 2019المعرض الدولي للنشر و الكتاب  اسم التظاهرة الثقافٌة

 2019فثراير 17-07 التارٌخ

تفضاء مكتة أسواق ومعارض الدار الثيضاء  مكان المعرض 

 

 للمعرض الدولً للنشر والكتاب بٌن 25 الدورة الدار البٌضاء مدٌنة حتضنتإ

فً مساحة   تحت رعاٌة جاللة الملك محمد السادسفبراٌرالذي إنتظمت17 و07

 عارض مباشر وغٌر 720 بمشاركة، متر مربع20.000شاسعة إجمالٌة تعادل 

تضمن قّدموا رصٌدا وثائقٌا  العالم، أنحاء مختلف  دولة من42مباشر، ٌمثلون 

حٌث مثل منها حقل واإلبداع  عنوان ٌغطً مختلف صنوف المعرفة 128.000

 فً المائة، والعلوم اإلجتماعٌة 17 فً المائة، ٌلٌه كتاب الطفل بنسبة 21األدب 

 فً المائة، والعلوم الحقة والتطبٌقٌة 7 فً المائة، والدٌانات بنسبة 14بنسبة 

 7 فً المائة، والفلسفة بنسبة 7 فً المائة، والتارٌخ والجغرافٌا بنسبة 8بنسبة 

 فً المائة، 6 فً المائة، واللغات بنسبة 7فً المائة، واإلقتصاد والقانون بنسبة 

 فً المائة 4 فً المائة، باإلضافة إلى العمومٌات بنسبة 2والفنون بنسبة 

سط حضور رسمً  اإلفتتاح وترأس رئٌس الحكومة السٌد سعد الدٌن العثمانً

كتسب صٌتا دولٌا، وأصبح إ المعرض  مؤكدا خالل اإلفتتاح أنوإعالمً بارز

 .ٌستقطب كل سنة مزٌدا من دور النشر

 تغطٌة المعرض 

 

 

 

 



 

د رئٌس االتحاد األستاذ محمد رشاد ،رئٌس  ٌّ حضر اإلفتتاح من االتحاد، الس

محمد صالح المعالج و األستاذ بسام الكردي رئٌس لجنة .لجنة المعارض د

 .العالقات الدولٌة باإلضافة لثلة من الناشرٌن والمفكرٌن

إلى  هذا اإلختٌار ٌرجعوضٌف شرف هذه السنة انت المملكة اإلسبانٌة ك

 الثقافة والكتاب و كانتالعالقات التارٌخٌة والمتمٌزة بٌن البلدٌن، 

 إذ اإلسبانً حاضرا بقوة نظرا لمكانته وأهمٌته على المستوى الدولً

ٌّن   كتاب، 700 متر مربع، 300 جناح إسبانٌا، الذي ٌمتد على مساحة ز

  طٌلة فترة المعرض نشاط40 ه ألكثر من باإلضافة إلى تنظٌم

 .فتح المعرض أبوابه ٌومٌا طٌلة فترة تنظٌمه لجمهوره من الساعة التاسعة و النصف صباحا إلى الثامنة مساءا

 :البرنامج الثقافً للمعرض

 نشاطا فً إطار برنامج إسبانٌا ضٌف 30 أنشطة من طرف وزارة الثقافة واإلتصال، و 407تم تنظٌم 

 38، و ”المغرب فً العالم“ نشاطا من طرف مجلس الجالٌة المغربٌة بالخارج فً إطار محور 37الشرف، و

 نشاطا ثقافٌا لجامعة الحسن 36نشاطا للمجلس الوطنً لحقوق اإلنسان، تمحورت حول موضوع الهجرة، و 

 نشاطا نظمت داخل 498 نشاطا من طرف المعهد الملكً للثقافة األمازٌغٌة، إضافة إلى أكثر من 31الثانً، و

 متدخل، من المغرب ومن العالم العربً 2700بقٌة أروقة العارضٌن، بٌنما بلغ عدد المشاركٌن فً البرنامج 

 .ومن الخارج
فً السٌاق نفسه ،أعّد المعرض لفائدة األطفال و الٌافعٌن برنامجا متنوعا من الفقرات التثقٌفٌة و الورشات 

 .الفنٌة و الٌدوٌة وعروضا مسرحٌة تربوٌة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ان نتٌجة  ك حرٌق بالمعرض الدولً للكتاب والنشربّ ش فبراٌر 15ٌوم 

 المعرض، وخالل دقائق فًأحد األجنحة المشاركة ب كهربائً لماس

 تدخلت السلطات المسئولة إلخماد الحرٌق وتمت السٌطرة علٌه ةمعدود

تخاذ  وتّم إروقة المعرضأبالفعل، وعادت الحٌاة لطبٌعتها داخل 

. اإلجراءات التقنٌة من أجل إعادة ترتٌب المنطقة المتضررة
 

 

 

 

 



 

 
 :ٌوبٌله الفضًما ٌحسب لمعرض الدار البٌضاء فً 

 . من مختلف األعمار560.000نصف ملٌون زائر  -

مستوى رفٌع فً التنظٌم والتنسٌق وهندسة الفضاءات الثقافٌة التفاعلٌة من منصات خاصة بدور النشر  -
 .أو قاعات خاصة بالندوات

وكذا برنامج ثقافً غنً جداً ودور النشر .  كاتب1500 بمشاركة أكثر من تتجسد هناك برامج كثٌفة -

 .التً تنظم لقاءاتها
 .الحصٌلة وبشكل عام كانت إٌجابٌة مقارنة مع الدورات السابقة -

 

 معرض الدار البٌضاء الدولً للكتاب أحد أكبر المهرجانات الثقافٌة للكتاب التً تشهدها المملكة المغربٌة ٌعتبر

هو من أهم الملتقٌات الثقافٌة لإللتقاء بكافة الفعالٌات اإلجتماعٌة والثقافٌة فعلى المستوى الوطنً والدولً، 

 و بمختلف توجهاتها الفكرٌة واألدبٌة من مؤلفٌن ورسامٌن وناشرٌن وفنانٌن إضافة إلى جمهور المعرض الكبٌر

 .نتمنى له كل التوفٌق فً الدورات المقبلة

 

 محمد صالح المعالج. د
 رئٌس لجنة المعارض العربٌة و الدولٌة
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