
 

حفاظ على التراث للفي روما  اجتماع "إيكروم أفريقيا"تشارك في فن جميل 
 الثقافي 

 
 هو منظمة حكومية دولية"إيكروم"  المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية• 

منظمات التراث من جميع أنحاء  شارك في اإلجتماع؛ العالمي ثقافيمكرسة للحفاظ على التراث ال

 القارة

رائد في الحفاظ قيام بدور ال من شباب أفريقياين تمكنها من شأتضمنت نتائج االجتماع رؤية • 

 لجميع األجيا فائدةعلى التراث ل

 2009فن جميل برامج التراث في أفريقيا منذ عام  تدعم• 

 

 
 

قادة من جميع أنحاء أفريقيا للتخطيط لبرنامج  انضمت فن جميل إلى - 9201يناير  15|روما، إيطاليا
صون وترميم الممتلكات المركز الدولي لدراسة وذلك لفائدة قارة اإلفريقية في ال جديد للحفاظ على التراث

ألكاديمية المصرية للفنون في ا ، واستضافته2019يناير  11إلى  9اإلجتماع من  إنعقد. "إيكروم" الثقافية
 بهدف من مختلف أنحاء أفريقيافي االجتماع خمسة عشر خبيراً  . شارك"إيكروم"بالقرب من مقر  روما

.2009منذ  أفريقيا" يكرومإل"وأنشطة أول برنامج  أهدافو توجيهيةصياغة رؤية ومبادئ  الشروع في  



 

 
جميل للفنون بيت  مع إطالق 2009تراثية في أفريقيا منذ عام البرامج ال مجموعة من فن جميل تقدم 

 بالشراكة مع البرنامج يقدمو .راثيةحفاظ على الحرف التللمركز وهو عبارة عن / القاهرة في مصر،  التراثية
التنمية الثقافية في مصر.صندوق التقليدية وللفنون ل تشارلز مدرسة األمير مؤسسة  

 

من بين المشاركين في اجتماع روما ممثلو االتحاد األفريقي، وصندوق التراث العالمي األفريقي، نذكر و
الجامعات، والمتاحف، ومنظمات و)اليونسكو( في أفريقيا،  منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافةو

حفاظ على التراث في بالتصلة التراث الشعبي، وغيرها من الهيئات الوطنية والدولية والحكومية الدولية الم
 أفريقيا.

  

الحكومات المصرية  يممثل أمامفي حفل ختامي  عرضهاي تم تال ،تضمنت نتائج اجتماع روماوقد 
فريقيا أشباب لرؤية شاملة واإليطالية والكاميرونية والفرنسية وحكومات أخرى في األكاديمية المصرية، 

أهداف محددة تركز على الرؤية تضمنت ، ولجميع األجيا فائدةاظ على التراث لللقيام بدور رائد في الحف
.، وتعزيز المؤسساتالتراث مجال نساء فيالتنمية االقتصادية واالجتماعية، وإشراك الشباب وال  

  

الدورة في   2018في ديسمبر مشاركتها بعد إيكروم أفريقيا" "فن جميل في اجتماع تأتي مشاركة و
شارك في الذي وبشأن التراث الشرق أوسطي وشمال أفريقيا،  "2018حماية الماضي "مؤتمر لالرابعة 

-المركز اإلقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي )إيكرومكل من ، إلى حانب فن جميل، يمهظتن
، وبرنامج مشروع اآلثار المهددة في الشرق األوسط وشمال  (GHF) العالمي وصندوق التراث  ،الشارقة(

المركـز في مقر ُعقد مؤتمر "حماية الماضي" و في الجامعات البريطانية المشاركة. (EAMENA)  أفريقيا
وتضمن ، المتحدةاإلمارات العربية  ،الشـارقة( -اإلقليمـي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي )إيكروم 

 فن جميل في مركز جميل للفنون في دبي.ه تحفل عشاء استضافبرنامج المؤتمر 
 

 مدعمةتي أتي الت أتيليه القاهرة فن جميل 2018 طلقت فن جميل فيأوعلى مستوى القارة اإلفريقية، 
مثل منصة لدعم الحرف وفنون التصميم المصرية، ت تي، والالقاهرة / بيت جميل للفنون التراثيةلنشاط 

وتتخذ من الزمالك في القاهرة مقراً لها، وتحتوي على مساحات عمل مشتركة لمصممي الحرف 
الصاعدين، وبرنامج عام من ورش العمل في الفنون التراثية، وتدريبات أعمال، ودعم حاضنات أعمال رواد 

 األعمال في مجال الحرف اليدوية. 
 

  انتهى
  

 

 www.artjameel.org لمزيد من المعلومات يرجى زيارة 
 -art_jameel@  نستغرام واالنضمام إلى الحوار على ا
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 للمزيد من المعلومات الصحفية الرجاء االتصال بـ:
 

 عبير بن بشير
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 a.bechir@alj.ae 
 

 

 فن جميل
 

تدعم فن جميل الفنانين والمجتمعات اإلبداعية وتشمل مبادراتنا حالياً إدارة مدارس الفنون التراثية وبرامج الترميم، باإلضافة إلى 

برامج فنية وتعليمية متنوعة لكافة األعمار. تعزز برامج المؤسسة دور الفن في بناء وترابط المجتمعات، ففي الوقت الذي تشهد 
 رات وتحوالت هائلة، أصبح هذا الدور أكثر أهمية من أي وقت مضى. فيه المجتمعات تغي

 
والذي يعد مؤسسة عصرية مبتكرة مقرها دبي، اإلمارات العربية  ،مركز جميل للفنون 2018نوفمبر  11افتتحت فن جميل يوم 

" في جدة، المملكة العربية السعودية والذي سيكون حي: ملتقى اإلبداعتتاح "، تستعد فن جميل إلف2020المتحدة؛ وفي 

 مركزا رئيسيا لألعمال اإلبداعية في السعودية.
 

متحف ، ومؤسسة دلفيناتعمل المؤسسة بطريقة تعاونية، حيث نفخر بشراكتنا مع العديد من كبرى المؤسسات مثل 
. أما على المستوى المحلي، متحف فيكتوريا وألبرت، ومؤسسة مدرسة األمير تشارلز للفنون التقليدية، والمتروبوليتان للفنون

ات لتطوير برامج مبتكرة تشمل التقنيات القديمة والحديثة، وتشجيع ريادة األعمال فتعمل المؤسسة مع األفراد والمؤسس

 والتواصل الثقافي. 
 

في إحداث تغيير إيجابي في المجتمع  ، لتتكامل جهود هاتين المؤسستين جميل مجتمعتعمل فن جميل جنباً إلى جنب مع 
 والمساعدة في توفير فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا. 
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