
1



3 2



3 2

ا.د.إيـناس عبـد الدايـم

تحـــت رعـــايـة

 وزيــر الثقــافــة
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                ا.د. خــالــد ســــــرور 

رئيس قطاع الفنون التشكيلية

تستمر مسرية مهرجان الحرف الرتاثية السنوي ليصل إىل دورته الرابعة عرش كأحد الفعاليات الفنية النوعية الكربى التي 

أسسها قطاع الفنون التشكيلية بهدف دعم أصحاب الحرف الرتاثية وفتح منافذ جديدة لتسويق منتجاتهم .. وقد أصبح هذا 

الحدث املتفرد وجهة واهتامم الفنانني املتخصصني ومحبي املنتجات التقليدية الرتاثية مبجاالتها املتنوعة ومحفزًا عىل مواصلة 

العطاء والتطور مبا يتالءم ومتطلبات العرص ومستهدفًا كذلك حامية إرث األجداد يف هذا املجال وتعزيز وعي األجيال الشابة 

بقيمته وتكوين جيل جديد مهتم بهذه الحرف والتعرف عىل ثقافات وفنون مختلفة هي نبت أصيل للحضارة املرصية 

وتتميز به مام يسهم يف اسرتاتيجية وزارة الثقافة املرصية التي تُجسد صدق اإلرادة السياسية يف الحفاظ عىل هذه الفنون 

واستمرارها ألجيال أخرى قادمة .. لكل الفنانني والحرفيني والجمعيات املتخصصة املتعاونة معنا يف هذه الدورة كل عام وأنتم 

بخري يف محفلكم السنوي املُتجدد ..
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د. سـلوى الشـربيني

رئـيس اإلدارة الـمركزية لـمراكز اإلنتـاج الفني

إقامة مهرجان الحرف التقليدية والفنون الرتاثية يؤكد زيادة الوعي مبا تعرب عنه من معتقدات وعادات وتقاليد ومعاين إنسانية .. 

تتغلغل داخل املجتمع املرصي وتؤثر يف الذوق العام أكرث من فنون النخب..

األمر الذي استفز حامة الثقافة لرعاية وتنظيم الفعاليات والربامج الكفيلة بحامية هذا اإلرث واستمراره..

والحرف التقليدية وخاصة الدقيقة منها كالزجاج امللون والخزف والحيل واآلثاث واألدوات املنزلية تجمع يف طياتها بني العقيدة 

الراسخة ورضورة النفع اليومي الذي ال غنى عنه .. وهذا رس الصمود، ثم تدرجت الفنون وتطورت من املحاكاة إىل التجديد واالبتكار 

واإلضافة مع اإلبقاء عىل تخليد املطلق. ويبدو هذا جليًا لإلنسان الواعي الفاهم ملاضيه وحارضه.

وهنا نصل إىل دور القيادة السياسية وما ملسناه من اهتامم فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السييس "رئيس جمهورية مرص العربية" وما 

قدمته معايل وزير الثقافة الفنانة األستاذة الدكتورة / إيناس عبد الدايم من دعم عدة فعاليات متتالية .. تعكس مدى الوعي بقيمة 

وشأن الحرف التقليدية والفنون الرتاثية. وما وجدناه من دعم مبارش وتوجيه بزيادة املوارد املالية وتوفري بند االستعانة "بشيوخ 

الصنعة" الذين بلغوا سن املعاش مام حقق طفرة يف اإلنتاج الكمي والكيفي يف جميع املجاالت الفنية املتنوعة مع استحداث أشكال 

وتراكيب جديدة بني الخامات املختلفة يف إنتاج شهد له الخاصة والعامة بالتميز والجودة وكذلك ما وجدناه من رسعة التنفيذ من 

األستاذ الدكتور/ خالد رسور "رئيس قطاع الفنون التشكيلية".

 وفقنا الله جميًعا ملا فيه خري مرص 
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مل تشهد مرص عىل مدار تاريخها طفرة يف مجال التنمية كام تشهدها اليوم بفضل الجهود املخلصة من السيد الرئيس/ عبد الفتاح 

السييس الذي أصبح أيقونة ومنوذج يحتذى به يف التفاين واملصابرة والجدية. 

ويأيت املهرجان السنوي الرابع عرش للحرف التقليدية والرتاثية هذا العام ليؤكد عىل أهمية "تنمية اإلنسان املرصي" من خالل رعاية 

العاملني يف مجال الحرف التقليدية والرتاثية باعتبارهم حائط الصد األول للدفاع عن الهوية املرصية وكونهم قوة ال يستهان بها يف 

توجيه االقتصاد العام، ومن خالل فعاليات املهرجان نضع الحرفيني والفنانني واملعنيني بالحرف التقليدية والرتاثية يف دائرة الضوء. فهم 

بحق أصحاب األنامل الذهبية أحفاد بناة األهرامات .. تحية وتقدير وإجالل لكل من ساهم إلنجاح هذا املهرجان.

تحيا مرص وشعب مرص ورئيس مرص

الفنان/ طــه عشاموي 
منسق عام املهرجان
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مدير مركز البحوث الرتاثية والتقليدية 

أ /عمـــاد فيليــــب

أنشئ مركز بحوث الفنون التقليدية والرتاثية بقرار من الدكتور/ ثروت عكاشة "وزير الثقافة األسبق" يف الستينيات، وكان يشغل مبنى السناري 
األثري - بحي السيدة زينب، وذلك األثر الذي كان مقرًا لعلامء وفناين الحملة الفرنسية الذين ألفوا كتاب وصف مرص. واستقر املركز 

حاليًا مببنى وكالة الغوري باألزهر ويهتم مركز البحوث الرتاثية مبهمة تنمية اإلنسان املرصي.
إن عنارص خطط مرص للتنمية املستدامة تشمل ثالثة أبعاد رئيسية وهي : )البعد االجتامعي والبيئي واالقتصادي( لالرتقاء باإلنسان 
وتوفري حياة كرمية وترسيخ مبادئ العدالة. ويقوم املركز بعمل ورش فنية حية مختلفة يف العديد من مجاالت الحرف مثل )الحرق 
عىل الجلد - الرسم عىل الزجاج - الديكوباج - السريما - الصدف - الديزي - قرشة الخشب( مع االستعانة بشيوخ الصنعة للحفاظ عىل 

الهويــة والرتاث.

اإلدارة العامة لمراكز البحوث التراثية والتقليدية
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عـــزه صبحـــــي
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آيه خيديويهشام بركاتمنال محمود

إنصاف بيوميأميرة فؤاد
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سها عبد المنعم سميره عادل

مي إبراهيم
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محمد منيــــر

سامح عبد الوهاب
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جمال أحمدهويدا عبد الوهاب

سيد محمد سيد
أبو العال محمد
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إدارة التـدريــب 

مهرجان الحرف التقليدية والرتاثية )تنمية اإلنسان املرصي( يأيت يف دورته الرابعة عرش هذا العام إلحياء وتسليط الضوء عىل 

تراثنا وحرفنا وفنوننا التقليدية األصيلة. وتقوم إدارة التدريب "التابعة لإلدارة املركزية ملراكز اإلنتاج الفني" والتي استحدثت عام 

2015 بدور فعال يف املساهمة لتنمية اإلنسان املرصي واملساهمة يف التنمية املستدامة من خالل الرتكيز عىل الدورات التدريبية 

وورش العمل للرتكيز عىل الفنون وتعليم الحرف لإلنسان املرصي مبختلف أعامرهم وبخاصة الشباب ألنهم عامد املستقبل والتي 

من شأنها خلق فرص عمل جديدة لهم والتأكيد عىل الهوية املرصية يف شكل منتج فني أصيل وإتاحته للجميع بأسعار مناسبة 

لنرش تلك الحرف والفنون والتوعية برتاثنا األصيل.

أ/ صــابـر مـبارز 

مدير إدارة التدريب
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اإلدارة العامة للحرف التقليدية 

املهرجان السنوي الرابع عرش للحرف التقليدية والرتاثية )تنمية اإلنسان املرصي(

تهدف اإلدارة العامة للحرف التقليدية والرتاثية إىل تصميم منتجات مبتكرة ومقتبسة من الرتاث الفني للحضارة املرصية القدمية 
والحديثة فهي تعرب عن اإلرث الحضاري والثقايف والحرفة اليدوية تعرب عن أحاسيس ومشاعر الفنان املرصي الصانع لهذه الحرفة 
وهي أيًضا تعكس املايض الجميل حتى ال تضيع الكثري من معامله يف زخم الحياة العرصية وتعد الحرف اليدوية شاهًدا عىل 
تراث بلد وهوية شعب وتعمل اإلدارة العامة للحرف التقليدية عىل نقل املهارة والخربة واملعارف املتصلة مبعظم هذه الحرف 
مع مواكبة ما يطرأ عليها من تطور تكنولوجي قدر ما تستطيع إلحياء الرتاث الشعبي إىل جانب االهتامم بالحرف اليدوية وتعد 
الحرف التقليدية من أرقى الصناعات عىل اإلطالق والتي تلقى رواًجا بني الناس وللحرف الرتاثية دور مهم وبناء يف تنمية اإلنسان 

املرصي حيث أنها تعمل عىل توسيع مداركه.

وتتكون اإلدارة العامة للحرف التقليدية من :

أوالً : مركز الفن والحياة :
تم تأسيسه يف الستينيات عىل يد الفنان حامد سعيد ويتكون من عدة أقسام وهي )قسم األزياء الرتاثية - قسم املشغوالت الجلدية 
- قسم أعامل النحاس - قسم منتجات القرشة - قسم الطباعة والرسم - قسم النسيج - قسم الحفر عىل الخشب - قسم الخيامية(. 
ويشارك املركز يف هذا املهرجان مبجموعة جديدة رائعة من مختلف األقسام مل تعرض من قبل ومن ضمنها عرض األزياء الذي 
الرتاثية من خالله حيث تعكس الشخصية املرصية ودور الرتاث املرصي يف بناء  أن نرى إبداعات قسم األزياء  تعودنا سنوياً 

الشخصية وتنمية اإلنسان املرصي.

دار النسجيات املرسمة:
الرائعة وفن  النسجية  اللوحات  بإنتاج  الثقافة األسبق وتقوم  الدكتور/ ثروت عكاشة وزير  بقرار من  إنشاؤها عام 1970  تم 
النسيج من أقدم الفنون التي عرفها املرصي القديم والجميع يدرك ذلك من خالل حضارتنا الفرعونية والقبطية واإلسالمية ولها 
أساليب خاصة وشخصية مميزة وتعمل عىل خلق أجيال من الفنانني املبدعني املتخصصني يف هذا الفن الذين يعملون عىل إنتاج 
لوحات تتميز بالدقة والكفاءة العالية. وتشارك الدار يف هذا املهرجان مبجموعة من اللوحات النسجية لفنانني متنوعني ومدارس 

فنية متنوعة ما بني الفرعونية والقبطية واإلسالمية.

مدير عام مراكز الحرف التقليدية

الفنان / عبد الحكيم سيد
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دالــــــيا ســـــعيد
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آيات سعيدهـــــدي عـــــوض
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ســـــمية محمد ســـاره سعيد 



24

يونس طه

هيثم سليمان
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أماني رشيد

نـــــــوار أحــــــــمد
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يبدع يف حرفة  الذي  الحريف  األصيل هو  املبدع 

ألنها  عليها  ويعمل  السنني  آالف  منذ  نشأت 

تطويرها  عىل  ويعمل  واألجداد  اآلباء  حرفة 

دقة  من  اآلن  عليه  هي  ما  إىل  تصل  حتى 

ال  الرتاثية  فالحرف  ورقي،  وحضارة  وأصالة 

تعرب عن منتج جاميل فقط بل تعرب عن ثقافة 

وحضارة شعب.

املحافظة  عىل  الرتاثية  األزياء  قسم  ويعمل 

لجميع  املختلف  تراثنا  يف  املرصية  الهوية  عىل 

 ، ، وبدو سيوة  محافظات مرص مثل بدو سينا 

والواحات ، وجنوب الصعيد.

التابع  والحياة  الفن  مركز  يف  أخذنا  ولقد 

لإلدارة املركزية ملراكز اإلنتاج الفني عىل عاتقنا 

جامل  من  يحتويه  ما  لكل  الرتاث  ذلك  رعاية 

تنميـته  عىل  والعمــل  عليـــه  املحافظة  مع 

العصـر. ملواكبــة 

تـغريـد سيـد 

مرشف قسم األزياء

قـسـم األزيـــاء

تغــــريد ســــــيد
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فاطمة محمد علي
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مـنــــي مجـــــدي
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عــــرض األزيـــــاء

.. أما عن املستقبل فهو ما نصنعه ونراكمه اليوم من كل الجهود لكافة  مرص بني املايض والحارض .. وقوة تاريخها وتراثها 

الهيئات واألفراد للمحافظة عىل اإلرث املرصي العظيم من فنون وحرف تراثية كانت وما تزال وسوف تظل خط الدفاع األول 

عن هوية الشخصية املرصية. 

 أ/ محمــــد نصـــــــار

     مخـــرج العــــرض
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اإلدارة العامــــــــة للمراســــم
وبيـــــوت اإلبداع

بيوت اإلبداع بالوادي الجديد

يف أقىص جنوب مرص تقع أعىل تلة يف مدخل واحة 

الجديد قرية  بالوادي  باريس )مدينة باريس اآلن( 

حسن فتحي ... بيوت اإلبداع والتي يقوم العاملني 

أعامل  عىل  والسيدات  األطفال  بتدريب  فيها 

الخوص  بأعامل  النخيل(  )منتجات  البيئية  الحرف 

ليس فقط يف قرية حسن فتحي وإمنا ميتد نشاطهم 

النهوض  مبادرة  ضمن  البحري(  املاكس  )قرية  إىل 

بالقرى األكرث احتياًجا.

النشاط  عىل  القامئون  يتواصل  الشباب  مراكز  ويف 

ليدربوهم  والشباب  األطفال  مع  اإلبداع  مبراكز 

الحفاظ عىل  عىل أعامل الخوص وتوعيتهم بأهمية 

الحرف الرتاثية ... )ونعرض لهم مناذج من إنتاجهم(.

تحية ملن يعمل بعيًدا عن األضواء لتحقيق الرسالة
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اإلدارة العامة للتسويق الفنى

يأيت مهرجان الحرف التقليدية السنوي الرابع عرش هذا العام ليؤكد عىل استمرار الدور الفعال الذي تقوم به اإلدارة العامة 

للتسويق الفني من خالل الرؤية املعارصة التي تتبعها اإلدارة لإلرتقاء باملنتج الحريف وتسويقه عرب موقع الفيسبوك الخاص 

للتسويق  العامة  اإلدارة  وتحرص  مكان.  أي  يف  املتلقي  مع  اإليجايب  التواصل  ملحاولة  الفني  اإلنتاج  ملراكز  املركزية  باإلدارة 

الغوري  بوكالة  الدائم  منفذها  يف  حرفية  منتجات  من  تعرضه  ما  خالل  من  الرتاثية  الحرف  جامليات  إحياء  عىل  الفني 

واملشاركة يف املعارض الداخلية والخارجية. فاملنتج الحريف املتميز املتقن هو سفري للهوية اإلنسانية.

                                                                                                        م / عرفـــة السيــــد حامـــد

املرشف عىل اإلدارة العامة للتسويق الفني
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صندوق التنمية الثقافية 

وزارة  أنشأتها  التي  املراكز  أهم  إحدي  الثقافية  التنمية  لصندوق  التابع  بالفسطاط  التقليدية  والحرف  الخزف  مركز  يعترب 

استيعاب  عىل  قادرين  مهرة  حرفيني  عىل  إبداعه  يف  يعتمد  والذي  الالمادي  الرتاث  إحياء  عاتقها  عىل  تأخذ  والتي  الثقافة 

ابتكار  وأيًضا  عريقة  فنية  تقاليد  من  مستوحاه  تقليدية  منتجات  وإبداع  املايض  روح  واستلهام  املرصي  الثقايف  املوروث 

تصميامت ومشغوالت جديدة بروح عرصية تعرب عن الرتاث املرصي وتحافظ عىل الهوية الفنية املميزة.

كام يهدف املركز إىل نرش الحرف التقليدية بني املرصيني من خالل برنامجني األول )برنامج بيت جميل( وهو برنامج مشرتك 

بني مركز الحرف التقليدية بالفسطاط ومدرسة األمري تشارلز للحرف التقليدية بلندن وقد تم تخريج عدد إثنى عرش دفعة 

الثانية والثالثة يف  الدفعة  الدفعة األوىل وجاري تدريب  الربنامج، والثاين )مبادرة صنايعية مرص( وقد تم تخريج  من ذلك 

ذلك الربنامج.

     أ. د/ فتحي عبد الوهاب

    رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية
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الهيئة العامة لقصور الثقافة 

تعد الفنون الرتاثية والحرف التقليدية واحدة من أهم وسائل حفظ الهوية والرتاث، وتزخر مرص بالكثري من الفنون والحرف 

مميزًا،  إبداعيًا  طابًعا  وتحمل  املرصي،  الثقايف  للرتاث  خاص  مكون  عن  تعرب  والتي  واملمتد،  الطويل  تاريخها  عرب  املتوارثة 

وتعتمد عىل مهارات فنية لحرفييها ومبدعيها الذين هم مبثابة ثروة حقيقية للوطن. 

وبخالف الجانب اإلبداعي للفنون والحرف، فإنها تعد إحدى املصادر املهمة للتنمية واالقتصاد وتوفري فرص العمل، وال شك 

توليها الدولة أهمية خاصة وتبتكر عدة مبادرات وآليات وفعاليات لتعظيم االستفادة منها والحفاظ عىل أصالتها. والهيئة 

كافة  الفعاليات  أن تشارك يف  التقليدية يرسها  والحرف  بالفنون  املعنية  املؤسسات  باعتبارها إحدى  الثقافة  لقصور  العامة 

تلبي دعوة قطاع  بها، ويسعدها أن  الخاصة  االقتصادية  الفرص  الحرف وبحث  للحفاظ عىل هذه  آفاقًا جديدة  تفتح  التي 

الفنون التشكيلية للمشاركة يف “املهرجان السنوي الرابع عرش للفنون الرتاثية والحرف التقليدية، مبنتجاتها الحرفية املتنوعة، 

وعروض فرقها الفنية يف افتتاح وختام املهرجان.

خالص الشكر والتقدير لقطاع الفنون التشكيلية وكل الجهات املشاركة يف املهرجان 

وأطيب األمنيات بالتوفيق يف إقامة دورة ناجحة

هشام عطوة 

 رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة
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المكنون الحضاري في الشخصية المصرية

تام أن تقيم حضارتها،  الله من ملكات استطاعت بها  يف تناغم  التي حباها  العبقرية  لها، تلكم الشخصية  الله  أراد  هكذا 

التي ما تزال شاهد صدق عىل عبقريتها وخصوصيتها .. إنها الشخصية املرصية مبكوناتها الحضارية، وكيف ال وقد توافرت 

لها عبقرية املكان، وكامالت الفنون والعلوم واآلداب، وسائر ميادين اإلبداع اإلنساىن. فإذا ما توافقت و تضافرت كل هذه 

املالمح يف هذه الشخصية، كان لها ما شاءت. وهذا ما يتم استعداءه ألبنائنا الطالب باملعاهد العليا واملتوسطة، من خالل 

النامذج  بعض  بعرض  نقوم  العمل. حيث  املحارضات، وورش  الفنية من خالل  بالذائقة  االرتقاء  الفني ومحاوالت  التثقيف 

استعدادهم   معرفة  بعد  ولكننا  )ال(  اإلجابة  فتكون   ، ؟  النموذج  هذا  مثل  عمل  يستطيع  من  منكم  وسؤالهم: هل  الفنية 

من  مميزة  مناذج  إنجاز  يف  يتجىل  حضاري  مكنون  من  بها  وما  ذواتهم،  اكتشاف  وهى  الثمرة،  تكون  والتدريب،  للمعرفة 

اإلبداع الفني التي تفوق ما تم عرضه عليهم.

جهود مخلصة حًقا من قبل وزارة الثقافة بقطاعاتها املختلفة، نشكركم عليها، وندعو الله أن يكللها دامئًا بالتوفيق والنجاح

                                                                                                               أحمــــد نصــــــر

                                                                                                           مدير عام اإلدارة العامة لالتفاقيات واألمن البيئي

                                                                                                         اإلدارة املركزية لإلعالم واألمن البيئي

                                                                                                         قطاع التنمية والخدمات - بوزارة التعليــم العالـي
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أندية اليونسكو للحفاظ على التراث

وتمضى المسيرة .. وتنتشر الفكرة

)تنمية  والرتاثية  التقليدية  للحرف  عرش  الرابع  املهرجان  ىف  العام  هذا  الرتاث  عىل  للحفاظ  اليونسكو  أندية  مشاركة  تأىت 

اإلنسان املرصي( متزامًنا مع احتفاالت مبرور خمس سنوات عىل تأسيسها. والحمد لله شهد هذا العام مزيًدا من اإلنجازات 

متخصص  وهو  تونس  ىف  بوسعيد  سيدى  مدينة  ىف  فرعنا  تدشني  تم  فقد  الجائحة،  ظروف  من  الرغم  عىل  والنجاحات 

أندية  مبادرة  لتنترش  العربية  الدول  كافة  من  ومتخصصني  خرباء  لتشمل  العضوية  دائرة  واتسعت  النسيجية.  األشغال  ىف 

الرتاث  بربامج  التعريف  األندية  وتواصل  واألردن.  اليمن  ىف  فروع  لتأسيس  اإلعداد  وجارى  الرتاث  عىل  للحفاظ  اليونسكو 

الالمادى ىف العامل اإلسالمى ومنها صيغة "املولوية" وذلك عىل صفحة نادى اليونسكو  لحوار الحضارات. إىل جانب تخصيص 

صفحة متخصصة لألطفال تحت مسمى "براعم الرتاث" لنرش أهداف الرتبية من أجل املحافظة عىل الرتاث العاملى بينهم.

املرصية.  واآلثار  السياحة  بوزارة  اآلثار  خرباء  مع  بالتعاون  التاريخية  للقاهرة  األثرى  للوعى  جوالت  من  عدد  تنظيم  وتم 

الثقايف  رامتان  مركز  نواريس  جمعية  مع  بالتعاون  الفوتوغراىف  للتصوير  أثرك"  "إعرف  معرض  األندية ضيف رشف  وكانت 

بالتعاون مع وزارة الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية.  

لتفتح  األهرام  جريدة  بقاعة  "باليته"  التشكييل  الفن  معرض  ىف  الحارضين  لألرابيسك  اليونسكو  نادى  منتجات  وأبهرت 

الطريق ملشاركة الحرف الرتاثية ىف معارض الفنون التشكيلية.  ويحظى الخط العريب باهتامم خاص لدى األندية حيث  نظم 

نادي الخط العريب محارضة للفنان العاملي السوري منري الشعراين تحت عنوان "تقليدية وحروفية أم تجديد وإبداع" التي 

الثلث اململويك  العارش. إىل جانب محاوالت إحياء خط  افتتاحه  النسيج املرصي بعيد  ألقاها عىل هامش احتفاالت متحف 

من خالل استخدام بعض التطبيقات الربمجية وتسويقه لالستخدام عىل أغلفة الكتب التاريخية بدور النرش. ومتثل املشاركة 

ىف ترميم  خطوط سبيل األمري سبيل شيخو العمرى بالحطابة مارس 2021 أهم إنجازات نادي الخط العريب بقيادة الفنان 

الباحث محمد عبد الهادي.

 رئيس مجلس إدارة أندية اليونسكو للحفاظ عىل الرتاث

 تواصل المسيرة

  د/ أمين عبد القادر عيىس
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جمعيــــة أصالـــــــــة

جمعية أصالة
 

العام  بالشأن  للمهتمني  أفضل  املستقبل  بأن  أمل  كبارقة  املدىن  للمجتمع  عام  2022م  عام  يكون  بأن  الرئاسية  املبادرة  تأيت 

التى تحمل عىل  الجمعيات  الرتاثية واملعارصة واحدة من  الفنون  لرعاية  املدين وجمعية أصالة  املجتمع  وخاصة مؤسسات 

عاتقها رعاية العاملني بفنون الحرف الرتاثية والتقليدية والفن التشكييل من خالل إقامة العديد من الفعاليات ومشاركة كافة 

املؤسسات املعنية لتوفري فرص عرض لحرىف الجمعية ومنتسبيها من الفنانني ومشاركة أصالة ىف املهرجان السنوى الرابع عرش 

للحرف الرتاثية والتقليدية تأىت تلبية للدعوة الكرمية من القامئني عىل املهرجان ونرجو أن تكلل مجهودات الدولة بالنجاح 

وللوصول لذلك يجب أن توحد الجهود املوجهة لرعاية الحرف الرتاثية والتقليدية ىف منظومة متجانسة بأهداف واضحة أن 

توجهات القيادة السياسية تدعم الحرىف والصانع وتشجع عىل دمج األنشطة االقتصادية املوازية ىف االقتصادالرسمى لتعظيم 

دوره  ىف قوة االقتصاد العام للدولة وعمل حامية اجتامعية وصحية وتأمني مستقبل الحرفيني.

ندعوا الله أن يحفظ مرص وشعبها ورئيسها
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جمعيـــة أبنــــاء أســــوان

بالقاهرة  أسوان  محافظة  أبناء  جمعية  تترشف 

يف  التوايل  عىل  الرابعة  وللمرة  باملشاركة 

للحرف  عرش  الرابع  السنوي  املهرجان  فعاليات 

املرصي(  اإلنسان  )تنمية  والرتاثية  التقليدية 

البسيطة  اليدوية  النوبية  املشغوالت  بصناعات 

النوبية  املرأة  عن  وتعرب  الناس  تجذب  التي 

املحيطة  البيئية  الحياة  منتجات  تستغل  التي 

)شنط  مثـــل  عدة  أغراض  يف  الستخدامها  بها 

السيدات - الخرز والطراقي(.

   جمعية أبناء أسوان 

أ/ أشــرف ياسـيـن
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مؤسسة أخميم للنسيج اليدوي

القدماء  عهد  منذ  والحريف  الصانع  اشتهر  فقد  السنني  آالف  عرب  قدمية  عصور  إىل  مرص  يف  الحرفية  الصناعات  جذور  متتد 

إليها يف  تحتاج  املرصي.  الصانع  فيها  برع  التي  الحرف  أهم  من  النسيج  ويعترب  واإلسالمي  الروماين  بالعهد  مروًرا  املرصيني 

مالبسه لتقيه حر الصيف وبرودة الشتاء ويف املنزل صنع منها األغطية واملفروشات.

ولقد اشتهرت مدينة أخميم الواقعة رشق محافظة سوهاج بحرفة النسيج التي امتدت منذ عهد القدماء فقد صنع املرصي 

القديم الخيوط من الكتان والصوف والحرير والقطن وغريها من تلك الخيوط ونسج ما احتاج إليه من منسوجات فكانت 

صناعة النسيج من أقدم الصناعات البيئية منذ أقدم العصور ولقد الزمت تدرج اإلنسان يف ركب الحضارة حيث عمل عىل 

أن تكون ذات أثر فني يشعره بالجامل ففطن إىل صباغتها وزخرفتها ليصبح النسيج من أهم الفنون عىل مر العصور.

                                                          أ/ صباح عيل محمود
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مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية

التضامن وتهدف لتمكني جميع فئات املجتمع وخاصة  هي مؤسسة تنموية أهلية مشهرة برقم 5595 لسنة 2015 بوزارة 

بالسلب  تؤثر  التي  املجتمعية  الفجوات  القضاء عىل  للمساهمة يف  تنمية شاملة مستدامة تسعى  املرأة والشباب من أجل 

عىل منو املجتمع وتطوره.

الحرفية  بالصناعات  النخيل  الجلدية ودمج مخلفات  اليدوية والرتاثية والبيئية مثل صناعة املشغوالت  الحرف  *دعم قطاع 

والتحف  الشموع  صناعة  والصياغة،  النحاس  وتشكيل  الحيل  صناعة  الباتشووك،  والخياطة،  الجاهزة  املالبس  املختلفة، 

واملجسامت من البورسلني، والعديد من الصناعات والحرف اليدوية مبختلف محافظات الجمهورية بعامل مهارية ومجربة 

ودعم فني ومايل وفتح أسواق ودعم إليكرتوين.

* دعم أصحاب الحرف اليدوية وأصحاب املرشوعات الصغرية من خالل املبادرات وتشارك املؤسسة يف مبادرة دعم أصحاب 

الحرف اليدوية يف ظل جائحة كورونا.

                                                                       أ/ أحمــــــد بشـــــــري 
                                                                                                                                        رئيــس املؤسســـة                                                                        
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اتحاد المشروعات والحرف اليدوية

هدفنا ... التنمية املستدامة.

رسالتنا ... املساهمة اإليجابية يف تنمية املجتمع.
رؤيتنا ... تحقيق الريادة يف مجال التنمية االجتامعية.

الحرف اليدوية هي الصناعات املعتمدة عىل اليد أو باستخدام األدوات البسيطة املتوفرة يف البيئة الطبيعية املحلية أو

الخامات األولية املستوردة بحيث يتم التعامل معها يف اإلنتاج بصورة يدوية أو باستخدام بعض العدد واألدوات البسيطة.

الذهنية واليدوية  الفردية  الصانع عىل مهاراته  الرتاث املرصي حيث يعتمد فيها  اليدوية مساحة واسعة من  الحرف  تحتل 

الرموز واألشكال هي  النهر لنجد  التي نشأت عىل ضفتي  العصور والحضارات  انعكاًسا لكل  اليدوية  الحرف  ويف مرص تعد 

خالصة كل مكان استقرت فيه حضارة.

: االتحـــــاد  رؤيـــــــة 

التجارية  الحركة  إلنعاش  وعامالً  االقتصادية  املوارد  لتنمية  ومصدر  العمل  فرص  لتوفري  مجاالً  النشاط  كون  من  انطالقًا 

والسياحية يسعى اتحاد املرشوعات والحرف اليدوية إىل تنمية قطاع الحرف والصناعات اليدوية تنمية متوازنة ومستدامة 

تحقق تنوًعا ثقافيًا وثراًءا اقتصاديًا.

: االتحـــــاد  رسالــــــة 

تنظيم قطاع الحرف والصناعات اليدوية وتنميته ليصبح رافًدا من روافد االقتصاد الوطني مام يساهم يف توفري فرص العمل 

للمواطنني وزيادة الدخل وإبراز الرتاث وتوفري منتجات قادرة عىل املنافسة وقابلة للتسويق الخارجي ومنافسة مثيلتها من 

العاملية. املنتجات 

د / محمد سعيد عامرة

             رئيـــس االتحــــاد



53 5253



54

مشاركات اإلدارة المركزية لمراكز اإلنتاج 
الفني ٢٠٢١  

استمراًرا لجهود اإلدارة املركزية ملراكز اإلنتاج الفني يف نرش 

رشفت  املواطنني  لدى  الفني  الوعي  ورفع  الرتاثية  الحرف 

عاصمة  بورسعيد  فعاليات  يف  املشاركة  يف  املركزية  اإلدارة 

الورش  ببورسعيد بعدد من  النرص  الثقافة املرصية مبتحف 

الحرفية واملعارض ..

- ورشة قرشة خشب 21/6/2021 

- ورشة رسم عىل الزجاج 30/7/2021

- ورشة أزياء تراثية 23/8/2021

- ورشة نسيج مرسم 27/9/2021

ورشة رســـم علي الزجاج- ورشة ديزي 4/10/2021
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ورشة ديــــزي
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ورشة أزيــــاء تراثية
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ورشة قشـرة خشب

ورشة النسيج
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أنشطة اإلدارة المركزية لمراكز اإلنتاج الفني ٢٠٢١  

ورش ذوي االحتياجـــات الخاصـــــة :

الورش يف مجال  الفني عدد من  اإلنتاج  أقامت اإلدارة املركزية ملراكز   -

وإظهار  حرفية  مهارات  إلكسابهم  وذلك  الهمم  لذوي  الرتاثية  الحرف 

الطاقات اإلبداعية لهم ومساعدتهم عىل الدمج يف املجتمع بشكل أفضل.

نسيــــــج. ورشــــــة   -

أويـــــام. ورشـــــــة   -

- ورشة رسم عىل الجلد.
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ورش حرف تراثية/  أعمال فنية :

- أقامت اإلدارة املركزية ملراكز اإلنتاج الفني ومراكزها وهي )مراكز البحوث الرتاثية - دار النسجيات املرسمة - مركز الفن 

والحياة( عدد من الورش الحرفية الفنية الحية مثل )األوميا - الجلد - الديكوباج - األزياء - النسيج - الرسم عىل الزجاج - 

الخيامية - النحاس - الصدف - السريما ... إلخ( خالل عام 2021 وتهدف تلك الورش إىل تنمية القدرات البرشية حتى تتامىش 

مع تحديات الحارض وتلبي طموحات املستقبل فاإلنسان هو محور التنمية.



61



62



63



65 64 64



65 6465



67 66 66



67 6667



69 68 68

شيوخ الصنعة
 تم االستعانة بشيوخ الصنعة الذين بلغوا سن املعاش مام حقق طفرة يف اإلنتاج الكمي والكيفي وذلك بفضل دعم الفنانة

األستاذة الدكتورة وزير الثقافة / إيناس عبد الدايم
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الندوات :
- خالل عام 2021 نظمت اإلدارة املركزية ملراكز اإلنتاج الفني عدد من الندوات يف مجال تعزيز القيم اإليجابية يف املجتمع 

املرصي - مكافحة التطرف الفكري وذلك لالرتقاء باملجتمع املرصي من خالل الحرف الرتاثية وتأصيل قيمه اإليجابية.

- ندوة مبناسبة اليوم العاملي للمرأة بعنوان : )إنتي مش لوحدك(

- ندوة للشباب بعنوان : )الحرف الرتاثية بني املايض والحارض(

- ندوة للشباب بعنوان : )فن النسيج ودوره يف شغل وقت فراغ الشباب(

- ندوة للشباب بعنوان : )العبور والعزم واإلرادة (
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االحتفاليات التي أقامتها اإلدارة المركزية :

 احتفالية يوم اليتيم أبريل 2021 :

تحرص اإلدارة املركزية كل عام عىل االحتفال مع األطفال أبناء املنطقة املحيطة والجمعيات األهلية الخاصة بهم 

بيوم اليتيم من خالل تنظيم أنشطة ترفيهية وورش فنية.           
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 احتفالية ليالي رمضان 2021 :

 دأبــت اإلدارة املركزيــة ملراكــز اإلنتــاج الفنــي عــىل إحيــاء 

 ليــايل شــهر رمضــان املعظــم بالعديــد مــن الــورش الفنيــة

 الحيــة يف مجــال الحــرف الرتاثيــة )النســيج - الديكوبــاج -

 الشــفتيش - األوميــا - األزيــاء - الحفــر عــىل الجلــد - الرســم

عــىل الزجــاج .... إلــخ( يف مقــر اإلدارة بوكالــة الغــوري
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فاعليات مهرجـــان الحرف التقليـــدية السنـــــوي  ١٣ 
الحرف التقليدية في عيون القاهرة اإلسالمية ٢٠٢٠ 
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فريق العمل :

أ. هبة عبد القادر نرص                مدير عالقات عامة وإعالم

أ. شادية عادل مبــروك               مدير مكتب رئيس اإلدارة الـمركزية

أ. حسام الدين فيـصـل                مدير الــتســـويـــق اإللــكتـــروين

أ. عيد بــدوي السيـــد                مدير املتــابعـــة

أ. محمد صالح حلمــي               مـسـئـول مـايل وإداري

أ. أمــل نصــر حســـن               رئيس قسم الكمبيـوتر

أ. طــــارق أبو اليزيـــد               مدير التجهيزات

أ. محمد سعيد عبد السميع         مسئول مخــــازن

أ. منصور محمد رضـا اللـــه         مدير أمن الوكالة
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تصميم املطبوعات

إســراء محمـــود طـــه

اإلخراج الفني للكتالوج

إســراء مجـدي محي الديــن

إسـراء محمـــود طــــه

مراجع لغة عربية

 أ. هــدى مــريس سيد  

  

إرشاف طباعي

 أ. إسامعيل عبد الرازق  



جميع حقوق الطبع و النرش محفوظه لقطاع الفنون التشكيلية -وزارة الثقافة جمهورية مرص العربية 2021 


