
 اإلسالمي لفنالعالمي ل باألسبوع االحتفال

 الخط مسابقة

 العام اإلطار

 

 لتاسعةا الدورة وتطبيقا لقرار ؛اإلسالمي العالم تراث إبراز إلى الهادفة الجديدة اإليسيسكو رؤية إطار في

 قطاع عتزمي، اإلسالمي للفن يوم إقامةالبحرين الخاص ب اقتراح بشأن لليونسكو العام للمؤتمر والثالثين

انطلق  يالذ، مياإلسال العالمي للفن األسبوع احتفاالت ضمن للخط افتراضية مسابقة تنظيم   واالتصال الثقافة

 .0202 نوفمبر 81 منذ

 خالل من الفنون مجال في إلبداععلى ا المواهب تشجيع وهما ني  ئيس  ر   هدفين إلى تحقيق المسابقة هذه تسعى

 ادة منواالستفالمنظمة،  في األعضاء الدول جميع بين المشتركو المادي غير الثقافي التراث الحفاظ على

 .الفنانين في أوساط صورتها زيوتعز للمنظمةواسعة ال عالميةاإل تغطيةال

 للفنانين يةدول بيانات قاعدة إنشاء وهما المسابقة، هذه خالل من آخرين فرعيين هدفين تحقيق يمكن وبالتالي،

 بتكلفة نيةف أعمال، إضافة إلى الحصول على المستقبل في، والتي ستستفيد منها اإليسيسكو الموهوبين

 قصر في أو ،بباريس اليونسكو مقر وعرضها في لإليسيسكو متنقل معرض في تقديمها يمكن، منخفضة

 .أو غير ذلك، نيويورك في المتحدة األمم مقر فيأو  جنيف، في األمم

 في يالتي سنتوصل بها بشكل افتراض األعمال لتقييم متخصصة لجنة تحكيم اإليسيسكو ستشكل ،وعليه

 في اإلدراجه مناسبا عمال عشر اثني الختيار األعمال جميع بين من مبدئي انتقاء إجراء سيتمو، البداية

 اختيار تماإليسيسكو لكي ي عنوان إلى المختارة الفنية عمالاألستُرسل بعد ذلك . المتنقل اإليسيسكو معرض

 .النهائية بالجائزة ةالفائزين الثالث

 المسابقة سير

 والمنمنمات" والزخارفالمسمى: " جائزة اإليسيسكو للخط 

 دوالر أمريكي 3.222دوالر أمريكي،  5.222موزعة على النحو التالي: دوالر أمريكي  0.522 ة:أالمكاف

 دوالر أمريكي 8.522و

 نوفمبر 03تاريخ إطالق الجائزة: 

 المرحلة األولى: ثالثة أشهرمدة 

 الشروط الخاصة

ستتم و. الجنسبصرف النظر عن السن أو  فتح هذه المسابقة في وجه جميع الفنانين من دولنا األعضاءتُ 

المختار بالنص  الفنية ترتبط األعمال على أنمعا،  كل ي هماالخط أو الزخرفة أو  في مجالإما  المشاركة

 مبادئ السلم والعيش المشترك وحقوق اإلنسان. يتضمنس غير أنه ،موضوع حر  ذا للمسابقة والذي سيكون 

  



 المشاركة استمارة

 االسم واللقب:

 ذكر / أنثى :الجنس

 :الجنسية

 :الوالدة سنة

 :التكوين الدراسي

 :المهنة

 :الهاتف

 :اإللكتروني البريد

 :قامةاإل عنوان

 التجاري؟ : غير بهدف االستغالل البث حقوق عن لإليسيسكو التنازل على توافقون هل

 


