
 

 دعوة وسائل اإلعالم

 

  إیكروم -الثقافیة الممتلكات وترمیم صون لدراسة الدولي للمركزالدورة الثالثون للجمعیة العامة 

 )2017كانون األول / دیسمبر  1 –تشرین الثاني /  نوفمبر  29(

 

 تعقد فالتي سو ،)إیكروم( الثقافیة الممتلكات وترمیم صون لدراسة الدولي للمركز العامة لجمعیةالدورة الثالثون ل – إیطالیا روما،
 الحوار لتحفیز ایطالیا، ھي منصة ھامة روما، في 2017 دیسمبر/  األول كانون 1 إلى نوفمبر/  الثاني تشرین 29 من الفترة خالل
 135 دھاعد البالغ ،األعضاء الدول وفود وستجتمع. والمتضررةأ المدمرة التاریخیة لمدنل بناءال إعادةفي عملیة  المستدامة النھج حول
 .المقبل العام المدیر ترشیح علىوالمصادقة  المستقبلیة، وأنشطتھا المنظمة عمل برنامجوإقرار  لمناقشة إیكروم في ،دولة

 

النشاطات كل من: جلسة نقاشات  ھذه وتشمل. التاریخیة المدنموضوع  حول الحوارالمرافقة في دعم  النشاطات من سلسلة ستساھم
 لتيا التراثیةبعض القطع  یستعرض معرض المجتمعیة؛ والمشاركة التعافي - الصراع بعد اإلعمار إعادة وعیة حول موضوعموض
 ؛)الكارابینیري( الثقافي التراث لحمایةالشرطة  وقیادة (لقاء الحضارة)، لتایسیف دي إنكونترو جمعیة برعایة استعادتھا أو ترمیمھا أعید

 .المصریة األكادیمیة في فوتوغرافي ومعرض

 

 راثلتواالنتعاش ل بناءال إعادة حول موضوع حالة ودراساتوثائقیة  أمثلةالمحاضرات والعروض التقدیمیة و المعروضات وستقدم
 بین نسیقالت إلى الحاجة ھذه النشاطات جمیع وتؤكد. وأوروبة الالتینیة وأمریكا وأفریقیا وآسیا، األوسط الشرقمختلفة من  بلدانفي 

 .الثقافي بالتنوع یتعلق فیما ودعمھا المحلیة المجتمعات إشراك مع ،إعادة اإلعمار قضایا بشأن التنمویة الوكاالت مختلف

 

 تجدون فیما یلي رابط للخبر الصحفي: 

 

ن طریق ع بقسم اإلعالم ضمن المركز االتصال یكرومإل العامة لجمعیةالدورة الثالثین ل تغطیةب الذین یرغبون الصحفیین من یرجى
 الكترونیة): -نسخة مصورة  إرسال یرجى( التالیة وثائقال رسالإل  media@iccrom.org البرید االلكتروني

 

 مطبوعة على ورقة رسمیة للشركة تكلیفرسالة  أوحتى تاریخھ،  صالحة صحفیةال بطاقةال عن نسخة •
 حتى تاریخھ صالحالسفر  جوازأو  ھویةال بطاقة عن صورة •

 

 .2017 نوفمبرتشرین الثاني /  23 ھو ةالصحفیالستالم طلبات الحضور واالعتمادات  النھائي الموعد

 

 . روما فياألغذیة والزراعة (فاو)  منظمة مقر في الحدث ھذا سیعقد



 

 .الدخول والمشاركة فقط لألشخاص/الصحفیین الذین یحملون التفویض أو االعتماد بالمشاركة والدخول یقتصر

 

 المعلومات یرجى االتصال:للمزید من 

 

 محمد أدھم السید

Tel: (+39) 06 585 531 392 

 باللغات (العربیة ,اإلنكلیزیة ,الفرنسیة)
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Manager, Knowledge and Communication Services, ICCROM  
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(English, French, Italian)  
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