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ًًً املوسيقيةًواحلقوقًاملوسيقىًعربًاإلبداعيًابلتعبريًاحتفاءً 
 العاملي اليونيسكو جملس  فعاليات  ضمن اإلماراتية ابلتجربة تعّرف والفنون للثقافة أبوظيب جمموعة

 ابريس  أوبرا مع اترخيية تعاون اتفاقية وتوّقع للموسيقى
ًجملسًاليونيسكوًً • ًضمنًفعاليات ًومهنة ًتطويرهاًكعلم ًمستقبلًاملوسيقىًوأمهية ًاخلميسًتستكشف ًإبراهيم ًهدى سعادة

ًالعامليًللموسيقًى
تكليفًاحلصريًًأعمالًاًلًالتنميةًالثقافيةًعرًبإتفاقيةًتعاونًمعًأوبراًابريسًالوطنيةًلتعزيزًًتوقًعًجمموعةًأبوظيبًللثقافةًوالفنون •

 والشراكاتًاالسرتاتيجيةًالعامليًة

 

ًوالفنوًنًشاركت : 2019أكتوبر  5 –اإلمارات العربية املتحدة أبوظيب،  ًأبوظيبًللثقافة ًجانبًكربايتًاملؤسساتًًًجمموعة إىل
ًضمًن ًاملوسيقى، ًجمال ًيف ًاملؤثرة ًوالشخصيات ًالعاملية ًواملوسيقية ًًالثقافية ًاملنتدى ًلالعاملي ًالسادس ًالذي ًجملسًًلموسيقى ينظمه

،ًممثلة ًبسعادةًهدىًإبراهيمًًيفًالعاصمةًالفرنسيةًابريسًً،والذيًحيتفلًمبرورًسبعنيًعاماًعلىًأتسيسًهًللموسيقىًيونيسكوًالعاملًيال
ً ًمؤسس ًوالفنوناخلميس، ًللثقافة ًأبوظيب ًًً،جمموعة ًللمجموعًةوجاءت ًاملستمرة ًاجلهود ًضمن ًاملشاركة ًالثقافيةًًًهذه ًالرؤية ًإثراء يف

اتيةًًلإلمارات،ًوترسيخًمكانةًأبوظيبًحاضنة ًإقليميةًوعامليةًللتعبريًاإلبداعيًعربًالثقافةًوالفنونًواملوسيقى،ًوالتعريفًابلتجربةًاإلماًر
ًً.واملنجزًاملوسيقىًوتعزيزًاحلضورًاإلمارايتًالعاملًي

 
،ًموضوعًًةاملوسيقيةًاخلمساحلقوقًاحلقًالرابعًضمنًتناولتًفيهاًابلتحليلًسبتمرب30ًًيومًكلمةًًًهدىًإبراهيمًاخلميسًسعادةألقتًًو

توفريًالتسهيالتًًًوحقًمجيعًالفناننيًاملوسيقينيًيفًتطويرًفنهمًوالتواصلًمنًخاللًمجيعًوسائلًاإلعالم،ً"عنوانًًبوالذيًأييتًًً،املنتدى
مبادراتًًحيثًقّدمتًسعادهتاًرؤيةًجمموعةًأبوظيبًللثقافةًوالفنونًيفًأمهيةًاالحتفاءًابملوسيقىًوتقديرًاملوسيقينيًعربًًهلم"ً،املناسبةً
ًالتحدايتًاوتوثيقًاإلرثًاملوسيقيحفظًالتعليمًًو ،ًوفرصًالتطويرًوالتحسنيًيفًهذهًًليتًتعرتضًعملًاملؤسساتًواألفراًد،ًمتناولة 

ًالتجربة ًمن ًانطالقا  ًًاجملاالت ًاإلمارات، ًلدولة ًمبنجزهمًًالرايدية ًوالتعريف ًالفنانني ًدعم ًمبادرات ًإلطالق ًاجملموعة ًتستلهمها واليت
وعاملياً  ً"ً.املوسيقيًعربياً 

ً
ًالدويلً"أتيتسعادة هدى إبراهيم اخلميس، مؤسس جمموعة أبوظيب للثقافة والفنون:  وقالت ًاملنتدى ًهذا ًيف العريقًًًمشاركتنا

للموسيقىًبتنظيمًجملسًاليونيسكوًالعامليًللموسيقى،ًومبناسبةًمرورًسبعنيًعاما ًعلىًأتسيسه،ًلتعكسًحرصناًعلىًاالستثمارًيفًً



 

ًكمهنةًوعلم،ًوحتفيزًالدراساتًالعلياًيفًجماالهتا،ًوالتأليفًاملوسيقيًواإلبداع،ًواحتضانًوًر عايةًاملوهوبنيًوإعدادهم،ًًتعليمًاملوسيقى
ًواستكشافًفرصًالتطويرًاملهينًواالحرتافًإلاتحتهاًللفناننيًواملوسيقيني"ً.

ً
والًيتحققًلناًًواتبعتًسعادهتا:ً"نسعىًمنًخاللًمبادراتناًوشراكاتناًالثقافيةًالعامليةًلالستثمارًيفًالتعليمًوالشبابًورعايةًاملواهب،ً

رعايةًًأكثرًتطورا ًوأتثريا ،ًًومنصاتًً،ًوإنشاًءتشجيعًاجملتمعاتًاملوسيقيًةعلىًدعمًتشريعي،ًًوًللحصوًلًلعمًلالتأثريًواعربًذلكًإالً
ًأنًنتواصل،ًونتعاون،ًونّتحدًمعا "ً.عليناًًيتعنيًًعاملنيًيفًاجملالًاملوسيقي،ًلذا،ال
 

ًقالتً "يعدًاملنتدىًالعامليًالسادسًللموسيقىًمناسبةًخاصةًًً:رئيس اجمللس الدويل للموسيقى إميلي أشينج أكونو،ومنًجهتها
معًاالحتفالًلعدةًأسباب.ًأوال ،ًألنهًأًي علىًأتسيسًاجمللسًالدويلًللموسيقى،ًوحتولهًإىلًأكربًشبكةًعاملية70ًًًمبرورًيتًتزامناً  عاماً 

ألهناًمناسبةًمكرسةًحلقوقًاملوسيقىًاخلمسة،ًوالقيمًاألساسيةًاليتًحتفزًعملناًًًمنًاملؤسساتًاملوسيقيةًيفًمجيعًأحناءًالعامل.ًاثنيا ً،
اليوميًوعملًمجيعًأعضاءًاجملسًالدويلًللموسيقىًيفًمجيعًأحناءًالعامل.ًفهيًتعرّبًعنًقيمةًاملوسيقىًومكانتهاًيفًحياةًالناسًوسبلًً

ليهًاجمللسًالدويلًللموسيقىًمنذًاطالقه.ًإنًتواجدانًيفًابريسًًعيشهم،ًحيثًتقدمًخارطةًطريقًلتحقيقًالوجودًاملتناغمًالذيًنصًع
ًمنظمةًً ًلعبته ًالذي ًالفّعال ًابلدور ًواالعرتاف ًللمجلس، ًاألصلية ًاألهداف ًيف ًللتأمل ًرمزية ًوسيلة ًهو ًبل ًالصدفة، ًقبيل ًمن ليس

وسيلةًللتطلعًحنوًمستقبلًمشرقً"  ً.اليونسكوًيفًإنشاءًهذاًاجمللسًوتنميته،ًوهوًأيضاً 

ًكلمتهاًنظرةًاثقبةًحولًسبلًًًسعادةًهدىًإبراهيمًاخلميسرًبكثريًمنًالفخرًحلضورً"نشًع يفًاملنتدىًالعامليًللموسيقى.ًلقدًقدمت
ًكماًعرّبتًعنًاجلهودًاليتًتقدمهاًجمموعةًأبوظيبًللثقافةًوالفنونًوكيفيةًحتقيقًأهدافًاحلًق ًًعيشًالفناننيًيفًالعاملًالعريبًوإهلامهم،

ذيًأصدرهًاجمللسًالدويلًللموسيقىًوهوً"حقًمجيعًالفناننيًاملوسيقينيًيفًتطويرًفنهمًوالتواصلًمنًخاللًمجيعًًالرابعًللموسيقىًال
ً"ً.وسائلًاإلعالم،ًوتوفريًالتسهيالتًاملناسبةًهلًم

منًقبلًمنظمةًاألممًاملتحدةًللرتبيةًوالعلمًوالثقافةً)يونسكو(،ًوهو1949ًًًللموسيقىًيفًعامًًيونيسكوًالعامليأتسسًجملسًالوقدً
أكربًشبكةًيفًالعاملًللمنظماتًواملؤسساتًاليتًتعملًيفًجمالًاملوسيقى.ًويقدمًاجمللسًالدعمًللجهودًالراميةًإىلًتيسريًإمكانياتًً

ًاملوسًي ًقيمة ًتعزيز ًوإىل ًللجميع ًاملوسيقى ًإىل ًوشبكاته،ًًالوصول ًأعضائه ًخالل ًمن ًاجمللس، ًوميتلك ًالشعوب. ًمجيع ًحياة ًيف قى
ًإىلًأكثرًمنًًًإمكانياًت ًوإىل150ًًمنظمةًيفًحنو1,000ًًالوصولًمباشرة مليونًشخصًمنًاملتشوقنيًإىلًتطوير200ًًًبلدا

 .معارفهمًوتبادلًخرباهتمًيفًخمتلفًجوانبًاحلياةًاملوسيقيًة
ً

 ةًاخلمسةًاليتًأصدرهاًاجمللسًالعامليًللموسيقىًهيً:احلقوقًاملوسيقًيجديرًابلذكرًأنً
 

 ً.حقًمجيعًاألطفالًوالكبارًيفًالتعربًعنًأنفسهمًمنًخاللًاملوسيقىًبكلًحرية .1



 

 ً.حقًمجيعًاألطفالًوالكبارًيفًتعلمًاللغاتًاملوسيقيةًومهاراهتا .2
 الستماعًواإلبداعًوالصياغةً.حقًمجيعًاألطفالًوالكبارًيفًالوصولًإىلًاألنشطةًاملوسيقيةًمنًخاللًاملشاركةًوا .3
 ً.هلمتوفريًالتسهيالتًاملناسبةًًوحقًمجيعًالفناننيًاملوسيقينيًيفًتطويرًفنهمًوالتواصلًمنًخاللًمجيعًوسائلًاإلعالم،ًً .4
 يفًاحلصولًعلىًالتكرميًالعادلًواحلصولًعلىًمكافأةًعادلةًعنًأعماهلمً.ًًحقًمجيعًالفناننيًاملوسيقيني .5

ً
ًاثنية، لتعزيزًمنوًاألعمالًًأكتوبر3ًًيومًًمع أوبرا ابريس الوطنية اتفاقية تعاون جمموعة أبوظيب للثقافة والفنونوقعت ًومنًجهٍة

ًكربايتًاملؤسساتًالثقافيةًوالفنيةًًًوبرًااألالتعاونًمعًًاتفاقيًةوأييتًتوقيعًالفنيةًوالثقافيةًيفًمهرجانًأبوظيبًوماًبعده.ً اليتًتعتربًمن
معًجهةًًًاألوبرًاًدارًكماًأهناًأولًشراكةًتعقدهاثقافيةًعربية،ًًوذلكًألولًمرةًهلاًمعًمؤسسةًيفًالعامل،ًالعامليةًومنًأشهرًدورًاألوبراً

ًخارجيةً، ًالفنيةًًًعاملية ًاألعمال ًتتضمن ًمشرتكة ًمشاريع ًلتطوير ًاملعارف ًمشاركة ًفرص ًوحتديد ًالطرفني، ًبني ًالتعاون ًجهود لتعزيز
ًكلًمنًقدًوالتكليفًوعروضًاألداء.ًًو براًابريسًالوطنيةًحبضورًًوستيفانًليسنر،ًمديرًأًوسعادةًهدىًإبراهيمًاخلميس،ًوقعًاالتفاقية

 ً.ديبونًمديرًابليهًأوبراًغارنييهًًكلًمنًسعادةًعليًعبدًهللاًاألمحد،ًسفريًاإلماراتًلدىًفرنسا،ًوأوريل
 

ابلقول:ً"ابلتوازيًمعًمشاركتناًيفًاملنتدىًالعامليًالسادسًًًمبناسبةًتوقيعًهذهًاالتفاقيةًالتارخييةًصّرحتًسعادةًهدىًإبراهيمًاخلميسًو
ًكربايتًاملؤسساتًالعامليةًالرائدةًيفًجمالًالفنونًواألوبراًًمتًللموسيقى،ً توقيعًمذكرةًالتفاهمًمعًدارًاألوبراًالوطنيةًيفًابريسًإحدى

ًاإلماراتًالثقافيةًعامليا ًعرًب،ًوستسهمًوالباليه ًالشراكةًيفًترسيخًمكانة ًتتيحًًهذه ًكما ًأعمالًالتكليفًاحلصريًوالتعاونًاملشرتك،
فرصًتبادلًخرباتًوتطويرًمهاراتًواحتضانًميولًفنيةًلدىًالشبابًاإلمارايتًالذيًنعملًعلىًاالستثمارًيفًتوجيهًطاقاتهًاخلالقةًً

 وتعبريهًاإلبداعيًيفًإطارًمتكنيًالنهضةًالثقافيةًواستدامتها"ً.
ً

أتسيسًأكادمييًروايلًدوًًحيثًمتً،1661ًعامًوهلاًاتريخًطويلًوممتدًمنذًوبراًوالباليهًالرئيسيةًيفًفرنساًاألًوتعدًأوبراًابريسًالوطنيًة
لراقصنيًوإضفاءًالطابعًالرمسيًعلىًًلتدريبًمنهاًتوفريًاًلالغرضً،ًوكانًدانسيً)األكادمييةًامللكيةًللرقص(ًمنًقبلًلويسًالرابعًعشًر

حتتًًًت،ًأسسًلويسًالرابعًعشرًأكادمييةًاألوبرا،ًوبعدًذلكًبوقتًقصريًوضع1669يفًعامًًوبعدًمثاينًسنوات،ًًوفنًالرقص.ً
ًلويل ًاببتيست ًجان ًتسميًً،قيادة ًإىلوأعيد ًللموسيقىًًةكادميياأًلًتها ًلكنهامللكية ًًًتظلًا، ًمعروفة ًًوبراً.األابسم ًنشأ الباليهًًوقد

ًكماًهوًمعروفًاليوم،ًداخلًأوبراًابريسًابسمً .ًًمنذًذلكًاحلنًيًدارًاألوبراوظلًجزء اًالًيتجزأًمنً"ابليهًأوبراًابريس"ًالكالسيكي
"مسرحًأوبراًالباستيل"ًًاألوبراًيفًمسرحهاًاحلديثًعلىًإنتاجًعروضًبشكلًأساسيًوتعملً"،ًأوبراًابريسًالوطنيةتُعرفًاآلنًابسمً"ًو

ًكما1989ًرئيسًفرنساًآنذاكًفرانسواًميرتانًوافتتحًيفًعامًطرفًمنًًالذيًمتًافتتاحهًبتوجيهًو،ًمقعد ا2700ًوعبًيستالذيً يتمًً.
ًكالسيكيةًعروضًابليهًإنتاجً ًً.1875افتتحًيفًعامًًومنًاجلمهور1970ًًًيفًمسرحًقصرًغارنييهًالذيًيستوعبًوأوبرا

ًكبريًمنًاملوظفنيًالدائمني،ًويشملًذلكًأعضاءًفرقةًًًلدىًدارًأوبراًابريسًالوطنيًةاًلكالًاملسرحني،ًيعملًوابإلضافةًإىلًإدارهت عدد
ًكلًعامًتقدمًاألوبراًحنو150ًًعضو،ًوراقصيًالباليهًوعددهم110ًًً-عازفا ،ًوفرقًالكورس170ًًاألوركسرتاًالبالغًعددهمً .ًويف

لألوبراًوالباليهًواحلفالتًاألخرىًجلمهورًيناهز380ًً  فًشخص.ًًأًل800ًعرضاً 
 



 

 – انتهى  –
 

ًجمموعة أبوظيب للثقافة والفنون
ًحتتًرعايةًمعايلًالشيخًهنيانًمباركًآلًهنيان،ًوزيرًالتسامًح

،ًوهيًبذلكًتعدًواحدةًمنًأقدمًاملؤسساتًالثقافيةًذاتًالنفعًالعامًيفًمنطقةًاخلليجًالعريب.1996ًأتسستً"جمموعةًأبوظيبًللثقافةًوالفنون"ًيفًعامً
رؤيةًالثقافيةًألبوظيب،ًاجملموعةًبدعمًمنجزًالثقافةًوالفنونًواستدامةًالتنميةًالثقافية،ًعربًاحتضانًاإلبداعًملاًفيهًخريًاجملتمعًإسهاما ًمنهاًيفًإثراءًالوتعىنً

ًمهرجانًأبوظيبًوالعديدًمنًاملنصاتًالشبابيةًوالربامجًاجملتمعيةً ًترعىًوتقّدمًاجملموعةًطيفا ًواسعا ًمنًاملبادراتًمنها اليتًتستقطبًمجاهريًمتنوعة،ًكما
ًاإلمكاانتًاإلبداعيةًداخلًاإلماراتًوخارجهاًابلتعاونًمعًكربايتًاملؤسساتًالثقافيةًاحملليةًوالعامليةً.

ً
www.admaf.orgًًًملزيدًمنًاالطالعًيرجىًزايرةًاملوقعًاإللكرتوين

ً
ًالتواصلًمعً:،ًيرجىًاملعلوماتًملزيدًمن

ًأجمدًصقر
Amjad.saqer@edelman.com 

+971 50 617 9301 
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