
 

 

 

 

 

 بيان صحفي

 CET 12:00،  2020أيار  28حتى  ممنوع من التداول

  2020أيار  28بروكسل، 

القصيرة للنسخة األولى من مشاريع في االبتكار القائم على التراث والعالقات الدولية وصلت إلى القائمة  6

 الخاصة ILUCIDARE جائزة

فخورة بأن تعلن عن المشاريع التي وصلت للقائمة القصيرة    Europa Nostra  ، اللجنة األوروبية و ILUCIDARE  تحالف

 Europa وائزج  الخاصة ضمن جوائز التراث األوروبي/ ILUCIDARE ة األولى من جائزةخلنس في ا 2020لعام 

Nostra !.هذه المشاريع هي أمثلة رائعة لالبتكار القائم على التراث والعالقات الدولية في أنحاء أوروبا 

 هي:  2020الخاصة لعام   ILUCIDARE  المشاريع الستة التي وصلت للقائمة القصيرة لجوائز

 على التراث   قائمال بتكار اال

 مدينة التراث الذكية، فرنسا/ البرتغال/ إسبانيا. •

 هولندا.  ،s-Hertogenbosch‘، جونحصن سان   •

• TYPA-  ،متحف إستونيا للطباعة والورقTartu.إستونيا ، 

 دبلوماسية قائمة على التراث 

 علم اآلثار من أجل مستقبل شاب، إيطاليا/ سورية.  •

 لتراث التشيكي، المملكة المتحدة.أصدقاء ا •

 ، بولندا. The Oppenheim house  ،Wrocław منزل أوبنهايم •

 . عبرألوروبا  ةقيم  خلق  هام وقادر علىالخاصة أن التراث الثقافي    ILUCIDARE  مشاريع القائمة القصيرة لجائزةتظهر  "

حلول مبتكرة وعصرية، واالستفادة من التراث الثقافي الحتضان الحوار بين  مزج تقنيات معاصرة وتاريخية وتطوير

راث الثقافي هو مصدر استراتيجي للمجتمعات الخالقة والمبدعة  أظهرت هذه المشاريع كيف أن الت   ،األشخاص والفهم المشترك

أهنىء مشاريع القائمة القصيرة على عملهم االستثنائي وتفانيهم.  ILUCIDARE والمنفتحة والمتعاونة. بالنيابة عن تحالف

تطور مستدام وتبادل  تسهل االستخدام المبتكر للتراث الثقافي من أجلأن و مصدر إلهام قصص نجاحكم تكون نتمنى حقاً أن

 ،ILUCIDARE (KU Leuven منسق مشروع كوين فان بالنصرح هكذا . "ثقافي في أوروبا وغيرها من األماكن

 بلجيكا(

ضيء على  ت كما    .ومستقبلنا  ، حاضرنابين ماضينا  جسراً   التراث الثقافييشكل    الخاصة كيف  ILUCIDARE" تظهر جائزة  

تحاد األوربي في العالم من خالل  لال اإليجابي دورالالهائلة للتراث المشترك ألوربا على احتضان اإلبداع وتحسين  يةاإلمكان 

التي أُطلقت  الخاصة    ILUCIDARE  تشكل مشاريع الالئحة القصيرة لجائزة  ،تعاون ثقافي عالمي. في هذه األوقات العصيبة

وتوحيد عالم   إلى حشدنحتاج  ،كثر من أي وقتأ ،حقيقيون ألوروبا الموهوبة. اآلنالبطال األإلهاماً لنا جميعاً. إنهم حديثاً، 

الالئحة القصيرة على إظهارهم أن  عزيز شراكاتنا العالمية. أهنىء من قلبي مشاريعت و، الثقافة والتراث واالبتكار والبحث

المفوض األوروبي لإلبداع، البحث،  ،ريا غابرييلامت كما قال  "التراث الثقافي هو محفز قوي لتعافي وإعادة إحياء أوروبا

 عليم والشباب. ت الثقافة، ال

جل  أ ليس فقط ألقرانهم بل أيضاً لصنّاع القرار من    ،ILUCIDARE  مشارييع الالئحة القصيرة الستة اإللهام لمجتمعستجلب  

 دعم التراث بوصفه مجال ديناميكي ومبدع.

ة على  قائمعلى التراث وواحدة للعالقات الدولية ال  قائمالخاصة، واحدة للتميز في االبتكار ال  ILUCIDAREالفائزان بجائزة  

 . 2020التراث، سيتم اإلعالن عنهما في خريف عام 

HORIZON 

2020 



 

    European Union’s Horizon 2020 ل برنامج البحث واإلبداع الخاصة مدعومة من قبل ILUCIDARE جائزة

التراث األوروبي/    وائزدعم  ج الذي ي   االتحاد األوروبي اإلبداعي للثقافة والقطاعات السمعية والبصريةبرنامج  باإلضافة إلى  

 . Europa Nostra ئزواج

 

 للتواصل مع الصحافة  

ILUCIDARE 

Clémentine Daubeuf, Communication manager 

cdaubeuf@keanet.eu 

+32 2 289 26 09 

Europa Nostra 

Lorena Aldana, European Policy Coordinator  

,lao@europanostra.org 

M +32 496 73 82 46 

European Commission 

susanne.conze@ec.europa.eu Conze,Susanne  

+32 2 2980236 

 

 لمعرفة المزيد  

ILUCIDARE website 

(in high resolution) Videosand  Photos 

Europa Nostra website 

 

 القصيرة الستة حةئحول مشاريع الال

 االبتكار القائم على التراث  

 مدينة التراث الذكية، فرنسا/ البرتغال/ إسبانيا

بتطوير حلول تكنولوجية لتحسين إدارة   مواحيث قا ،قبل االتحاد األوروبيمدينة التراث الذكية هو تعاون أوروبي ممول من 

تم تطوير الدراسة من قبل مجموعة من  . سبانيةفي مدينة آفيال اإلهذا المشروع  يتم اآلن اختبار .ريخية في المدناالمراكز الت 

مفتوحة المصدر  سبع معاهد إسبانية وفرنسية وبرتغالية. "بتطوير شبكة من الحساسات المتصلة بأدوات تقييم ذاتية التشخيص  

ً عن االبتكار التقني ال وقائمة على الويب،  مثال عن هو ،على التراث. في الوقت ذاته قائمشكل هذا المشروع مثاالً رائعا

المبتكر هذا الحل الذكي ويستهدف  جاالت أخرى لمصلحة التراث.  م حيث أنه يستخدم ابتكارات مطورة في    ،استيعاب االبتكار

أفضل.   ات دارة التراث بطريقة شمولية من ضمنها أمور تتعلق بالبيئة والسالمة مما يقود إلى اتخاذ قرارنواحي مختلفة من إ

 .ILUCIDAREنحاء أوروبا"، كما وضحت لجنة أيقه في سياقات تراثية أخرى في مكانيات هائلة إلعادة تطب إكما لديه 

 عالمة آثار، مجلس مدينة آفيال ،Rosa Ruiz Entrecanales: للتواصل 

; +34 630479896rruiz@ayuntavila.com 
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 هولندا  ، Hertogenbosch-‘s حصن سان جون

قام   .s-Hertogenbosch‘ هيل وتطوير معلم دفاعي يعود للقرن السادس عشر في مدينةأبإعادة ت هذا قام مشروع الصيانة 

تقوم سدود قابلة   .بناء جديد ومواد حديثة في تصميم تم إدخالكما  ،لبقايا األثرية للبناء األصلياالمشروع باستعادة وحفظ 

اء والربيع. ت بحماية البناء من فيضانات المياه في الش ،شرفةفيضان حول اللل المضادة جدران اللإلزالة ومدخلة في فتحات 

 من المياه المرتفعة. الحصن  كثر ارتفاعاً لحمايةأيمكن وضع حواجز 

والتي تتمثل "هذا المشروع مثال مضيء عن كيف أن المعرفة واألفكار الجديدة يمكن أن تتطور من خالل تقاطع المجاالت، 

. تكمن الناحية اإلبداعية في نوعية إعادة تأهيل صرييانة التقليدية والرؤية والتصميم العصلمزج مابين البافي هذه الحالة 

يرالمناخ وتأمين مرافق للمجتمع  غرات ت ي كمقاومة المياه وتأث  ،مشكالت وليدة اليوم تاريخي بالتزامن مع معالجةالمبنى ال

 .ILUCIDAREكما وضحت لجنة  المحلي".

 . s-Hertogenbosch‘  بلدية ،، مدير المشروع، دائرة التراثHuibert Crijns: للتواصل 

, +31 6511 43 884hertogenbosch.nl-h.crijns@s 

 www.erfgoedshertogenbosch.nl 

 

TYPA  ف إستونيا للطباعة والورقحـ مت، Tartuإستونيا ، 

  يمكن للزوار تجربة اآلالت المرممة   .الطباعة والورق والترويج للعالقات الدوليةموجهة للحفاظ على تراث    TYPAمشروع  

ً وازن ت حالً عملياً يحقق    األمر  هذايشكل    المتحف بأن تعمل كاستديو طباعة فعّال.  اآلالت في  مما يسمح لمجموعة بين االستخدام   ا

تعاون دولي من عزيز  تم ت   تعلقة بتراث الطباعة والورق.والتراث الالمادي المتمثل بالمهارات والمعارف الملآلالت    حمايةوال

متحف إستونيا  " . European Solidarity Corps واستضافة متطوعين من خالل  artist-in-residence خالل برنامج 

بدعم  ، حيث يقوم تدريبه المميز ونشاطاته التي تبني القدرات ،للطباعة والورق هو مثال واضح لالبتكار القائم على التراث

ما بين  مزجالو ،لتراث أوروبي المادي هش. الناحية اإلبداعية من هذا المتحف تكمن في مفهومه المميز شاملاالنتشار ال

  كما وضحت لجنة  "ونموذج المشاركة العامة األدوات المعاصرة والطباعة التاريخية وتقنيات طباعة الورق و 

ILUCIDARE. 

 ورق والطباعة المتحف  TYPA عضو مجلس،  ،Lemmit Kaplinski: للتواصل 

; +3725118619lemmit@typa.ee 

 

 سورية  / إيطاليا شاب، مستقبل أجل من اآلثار علم

إيطاليا وسورية على استكشاف تاريخهم المحلي من خالل علم ’علم اآلثار من أجل مستقبل شاب‘ يشجع طالب المدارس في  

  14و  11اآلثار، وتبادل هذا التاريخ افتراضياً بين بعضهم. دفع هذا البرنامج المبتكر بالمشاركين، الذين تبلغ أعمارهم بين 

بادل عبر اإلنترنت كان بالنسبة  عاماً، إلى إدراك قيمة علم اآلثار، اكتشاف أماكن جديدة وتعميق ارتباطهم مع مدنهم. هذا الت 

 لكثير منهم، أول تجربة تبادل ثقافي عالمي، وفهم متوافق للتراث المشترك.

 Steinmetz( هذا البرنامج بدعم مالي من منظمة عائلة ستاينمتز  AVASAبدأت رابطة تعزيز علم اآلثار والتاريخ القديم )

family  ومنظمة كاريبلو.Cariplo  ثم تم تناوله مرة أخرى مع  2018-2017ألول مرة بين عامي تم تنفيذ المشروع ،

ً 2019مجموعة جديدة من الطالب في عام    للعام الثاني. ، حيث أنه ال يزال ناشطاً حاليا

الطالب الشباب المشاركين في هذا المشروع هم من القامشلي، مدينة سورية قريبة من موقع تل موزان )موقع أوركيش  

ودومودوسوال، وهي مدينة صغيرة في شمال إيطاليا. شكلت صفوف من كال البلدين ثنائيات مع بعضها وارتبطت  القديمة(، 

 رقمياً، مما قّوى الروابط بين هؤالء الشباب. 

المشروع مبني على مرحلتين. أوالً، قدّم اآلثاريان، البروفسور جورجيو والبروفسورة ميرلين بوتشيلالتي، اللذان عمال في 

حيث قاما بتعريفهم  ،، محاضرة للطالب ) بشكل شخصي في المدارس اإليطالية وعبر سكايب للطالب السوريين(سورية

على علم اآلثار وتشجيعهم على التفكير بقيمته. استُكملت المحاضرات بزيارات إلى المواقع األثرية في منطقة كٍل منهم. ثانياً، 

ل أهمية الماضي والعادات الثقافية المحلية وقيمة التراث األثري في  كان على الطالب كتابة مواضيع شخصية قصيرة حو

مناطقهم. هذا وقد وضح الطالب أعمالهم بالصور، الرسومات والقصص العائلية. فيما بعد، ُترجمت النصوص المكتوبة  

 باللغتين العربية واإليطالية، إلى اإلنكليزية وهي اللغة المستخدمة للتواصل بين المجموعتين.

https://www.erfgoedshertogenbosch.nl/
mailto:h.crijns@s-hertogenbosch.nl
http://www.erfgoedshertogenbosch.nl/
http://www.typa.ee/
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ستفيد المشروع بشكل كامل من خدمات اإلنترنت لتعزيز التفاعل بين الطالب. وقد قدمت اتصاالت الفيديو فرصة للطالب  ي 

لتعريف أقرانهم في إيطاليا أوسورية على مدارسهم وأطباقهم المحلية و تراثهم الموسيقي، باإلضافة إلى عملهم على التراث  

م برامج اتصال فيديو بسيطة ومجانية، مكنت الطالب من تحقيق تبادل حيوي  األثري. هذه االتصاالت المباشرة باستخدا

 للثقافات ولرسالتهم المشتركة المبنية على تراثهم.

قادت هذه التجربة إلى خلق معارض متنقلة تتضمن صوراً للطالب، محادثات افتراضية ومواضيعهم المكتوبة التي سافرت  

)سورية( ولوس أنجلوس )الواليات المتحدة األميركية(. تضمن كاتالوج المعرض  إلى ريميني )إيطاليا(، دمشق وحلب 

)المكتوب باإليطالية واإلنكليزية والعربية( وصفاً تفصيلياً للبرنامج باإلضافة إلى الصور والتعليقات الشخصية من الطالب  

 اإليطاليين والسوريين وأثنان من المدرسين الذين شاركوا في المشروع. 

ثار من أجل مستقبل شاب" قدم مثاالً قوياً عن كيف يمكن أن يقود التراث إلى حواٍر بين األشخاص. هذا المشروع  "علم اآل

يرّوج للتبادل الثقافي والتفاهم المشترك بين الطالب، المدرسين، والمجتمعات المحلية من إيطاليا وسورية. إنه مشروع على  

البناء من األسفل وميزانية متواضعة مما يجعل تطبيقه سهالً في أوروبا أو أي  مقياٍس صغير يستند على مقاربة تعتمد مبدأ 

 مكان آخر.

 AVASA)للتواصل: ستيفانيا إرميدورو، مديرة رابطة تعزيز علم اآلثار والتاريخ القديم )

www.avasa.it/en, +39 3349460177, director.avasa@gmail.com 

 

 أصدقاء التراث التشيكي، المملكة المتحدة

حول أهمية التراث التشيكي في المملكة المتحدة   عيبرفع الو، لمملكة المتحدةا ومقرها تقوم منظمة أصدقاء التراث التشيكي

بر منح تحفيزية صغيرة. في جميع نواحي  ع  ريع صيانةمشا  ،ناتها المحدودةبإمكاتدعم المنظمة،    والتشيك على أساس طوعي.

 تعقد خمسالسلطات والمتطوعين. مع يعمل أصدقاء التراث التشيكي على نطاق تعاوني قريب مع منظمات محلية،  ،عملهم

مقاربة  ILUCIDAREمتطوعين. امتدحت لجنة  8فرق عمل في كل عام على األقل وتدوم لمدة أسبوع وتضم كحد أقصى  

 ختصين،المتطوعين والم  وأيضاً بينهناك تعاون وثيق مبني على الثقة بين الجانبين البريطاني والتشيكي  "  المنظمة المفتوحة:

 ."مر جدير بالثناءأعلى المجتمع هو  الذي يتم على قدم المساواة. كما أن تركيزهاو

 أصدقاء التراث التشيكي  منظمة  رئيس ،Peter Jamieson: للتواصل 

; +44 (0)208 348 2662, +44 (0) 7903076183 jamieson42@waitrose.com 

 

 ولنداب  ،The Oppenheim House، Wrocławم منزل أوبنهاي 

يضم هذا  .هي محط اهتمام نشاطات مؤسسة أوبنهايم Wrocławالعالقات األلمانية البولونية والتراث األلماني اليهودي في 

وقطع حجرية تعود   ، Jugendstil أجزاء من اللوحات الجدارية العائدة لعصر الباروك و ، المركز الثقافي المتعدد الوظائف

. تم إجراء مشروع بحث حول التاريخ االجتماعي ترميمها بعناية مقوطية ت حجرية وأبنية  ،للعصر القوطي وعصر النهضة

"المشروع مثال واضح عن الفهم المشترك والتبادل بين الثقافات   .بالتوازي مع الترميم ،األلماني اليهودي البولوني للمنزل

تساهم هذه القيم وتنعكس في صيانة    ،الذي يمكن تطويره من خالل الكشف عن الطبقات المتعددة للتراث الثقافي. في الوقت ذاته

هو أمرجدير بالثناء" كما شددت   ،لموقع وسياقه األصليلعمل الصيانة مع تاريخ ا وثيقاالرتباط ال ،المبنى ذاته. بشكل خاص

 .ILUCIDARE لجنة

 . OP ENHEIM، عالقات عامة ،Agnieszka Smutek: للتواصل 

335  656 601 , +48info@openheim.org 

 

 الخاصة ILUCIDARE حول جائزة

ترويج  التعريف والإلى  Europa Nostra وائزالتراث األوروبي/ ج وائزالخاصة ضمن ج ILUCIDARE تهدف جائزة

 باإلضافة إلى دعم ورفع مستوى اإلنجازات البارزة.  ،على التراث والعالقات الدولية قائمة ارسات المثلى لالبتكارت المملل

بالتعاون مع  Europa Nostra من قبل European Heritage Awards / Europa Nostra Awards دار جائزةتُ 

التراث األوروبي/    معترف بها كأرفع جائزة في أوربا في مجال التراث الثقافي. جائزتي  يوه  2002اللجنة األوروبية منذ عام  

 European Framework for Action on موجودة ضمن ILUCIDARE projectو  pa NostraEuro جائزة
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http://www.openheim.org/en/
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Cultural Heritage من قبل اللجنة األوربية من أجل دعم ورفع مستور إرث  ذي تم إطالقهالof  Year European

Cultural Heritage 2018 .    وتحفيز    ،المشاركة التراثية والوصول إليها  لزيادة  حيويةاألهداف ال تحقيق  في  المبادرتان  تساهم

 .  ودعم التعاون الدولي والشراكات الدولية من خالل التراث الثقافي ،المعرفة والبحث

ً من قبل برامج  ILUCIDARE فإن جائزة، Creative Europe and the Horizon 2020 وبما أنها ممولة جزئيا

 التناغم بين برامج االتحاد األوربي لتحسين أثرها.هي مثال راسخ عن كيفية بناء الخاصة 

 الخاصة ILUCIDARE تقديم الطلبات للنسخة القادمة من جائزة

الخاصة في    ILUCIDARE  ستمنح جائزتا  ،Europa Nostraالتراث األوروبي/ جائزة    من جائزتي  2020كما في نسخة  

  الفائزون وواحدة للتميز في العالقات الدولية القائمة على التراث.  ،القائم على التراث تكار: واحدة للتميز في اإلب 2021عام 

 Europaوائز التراث األوروبي/ جوائز سيتم اختيارهم من ضمن جميع المتقدمين للفئات األربعة من ج ،الجوائز الخاصةب 

Nostra    وجوائزEuropa Nostra  موقع الجائزةجودة على  من الجوائز مفتوح اآلن واالستمارات مو   2021. التقديم لنسخة  .

 قوموا بتقديم مشاريعكم الريادية وشاركوا خبراتكم ونجاحاتكم.  
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