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القالدة الدولّية خلدمة الّثقافة الشعبي�ة



أحكام واعتب�ارات
َمنح

القالدة الدولّية خلدمة الّثقافة الشعبي�ة

إىل املتميزين من قادة دول العالم وعظماء الفكر والفن
عرفانًا باخلدمات اجلليلة اليت تقدم للثقافة الشعبي�ة

بأي مكان من العالم



بوعـــي عميـــق، وبـــإدراك لألبعـــاد الثقافيـــة واالجتماعيـــة ملـــا متثلـــه 
حكمـــة الشـــعوب املتمثلـــة يف تراثهـــا الثقـــايف املـــادي وغيـــر املـــادي 
ومـــدى أهميـــة العنايـــة بـــه جمعـــًا وتدوينـــًا وتصنيفـــًا وتوثيقـــًا 
وحفظـــًا كمكـــّون أســـاس للهويـــة الوطنيـــة وكحلقـــة تواصـــل مـــع 
التـــراث اإلنســـاني ، تســـعى الـــدول إلـــى بـــذل جهـــود حثيثـــة يف 
العنايـــة بأســـاس ومنطلقـــات ثقافـــة شـــعوبها متشـــبثة بجـــذور 
تكوينهـــا ســـاعيًة إلـــى رفـــد روح هـــذه املكّونـــات يف حياتهـــا املعاصـــرة 

متّثـــًا واســـتلهامًا.
ويبـــذل املتميـــزون مـــن قـــادة الـــدول وعظمـــاء املفكريـــن واألدبـــاء 
والفنانـــن، وهـــم يف طليعـــة مســـيرات الشـــعوب جهـــودًا نبيلـــة 
أمجادهـــا  متّثـــل  إلـــى  املجتمعـــات  توجيـــه  يف  فائقـــة  وعنايـــة 
الوجـــدان اجلمعـــي  أنتجـــه  والعنايـــة مبـــا  تاريخهـــا  واســـتلهام 

وشـــّكل أســـاس ثقافتهـــا الوطنيـــة.
ويســـتحق أمثـــال هـــؤالء القـــادة أن ُيّيـــزوا وأن يكرمـــوا علـــى 
أوســـع نطـــاق عاملـــي عرفانـــًا بفضلهـــم وتقديـــرًا لبذلهـــم وحســـن 
إدراكهـــم للمســـؤولية الوطنيـــة بســـعيهم الّنبيـــل لإلســـهام اجلـــاد 

ــانية. املتواصـــل يف خدمـــة جانـــب مهـــم مـــن تـــراث اإلنسـ
خـــال الســـنوات اخلمـــس األولـــى لتأســـيس املنظمـــة الدوليـــة 
وتشـــجيع  بترحيـــب  الفـــرح  غمـــرة  ويف   ،)IOV( الشـــعبي  للفـــن 
ــاء  ــة يف شـــتى أنحـ ــة واالجتماعيـ ــية والثقافيـ األوســـاط السياسـ
التفكيـــر يف  الدوليـــة مت  الســـاحة  علـــى  املنجـــز  لهـــذا  العالـــم 
التأســـيس لرمـــز يحمـــل اســـم وتقديـــر وامتنـــان هـــذه املنظمـــة 
والفنانـــن  واألدبـــاء  املفكريـــن  وعظمـــاء  الـــدول  قـــادة  إلـــى 

الفكرة واملعىن : 



العامليـــن ممـــن يقدمـــون للمنظمـــة دعمـــًا ماليـــًا أو لوجســـتيًا أو 
يـــؤّدون لبلدانهـــم خدمـــات جليلـــة تعـــّزز مكانـــة الثقافـــة الشـــعبية 
مـــن أي جانـــب مـــن جوانبهـــا، علـــى أن تكـــون لهـــذا الّرمـــز قيمـــًة 
فنيـــًة ومعنويـــًة رفيعـــة، وأن ُينـــح العتبـــارات حقيقيـــة مؤثـــرة، يف 
احتفاليـــة رســـمّية كبـــرى، تقـــام يف بلـــد الشـــخصّية املكّرمـــة أو يف 

َمحفـــل عاملـــي شـــهير.

ويف البدايـــة ُفتـــح املجـــال أمـــام نخبـــة مـــن الفنانـــن األعضـــاء 
باملنظمـــة إلقتـــراح تصميـــم فنـــي يحمـــل إســـم وشـــعار املنظمـــة، 
وقـــد مت التوافـــق علـــى تصميـــم قـــادة مـــن الفضـــة حتمـــل شـــعار 
املنظمـــة، ويعّبـــر تنفيذهـــا اليـــدوي املتقـــن عـــن روح املشـــتغلن يف 

املهـــن اليدوّيـــة الشـــعبية يف كل مـــكان مـــن العالـــم.
.....

ُمنحـــت تلـــك القـــادة يف العـــام 1984 إلـــى فخامـــة الرئيـــس   
التونسي احلبيب بورقيبة )1903 - 2000( إلنشائه أول ديوان 
قومـــي عربـــي للحـــرف والصناعـــات التقليديـــة، والحتضـــان 
اجلمهوريـــة التونســـية املقـــر الرئاســـي للمنظمـــة لعـــدة ســـنوات، 

تولـــى خالهـــا الدكتـــور صالـــح املهـــدي رئاســـة املنظمـــة.

كمـــا منخـــت تلـــك القـــادة يف العـــام 1987 إلـــى فخامـــة كـــورت   
فالدهامي )1918 - 2007( رئيس جمهورية النمسا الحتضان 
بـــاده مقـــر التســـجيل والتأســـيس الرســـمي للمنظمـــة الدوليـــة 
للفـــن الشـــعبي IOV وتقـــدمي دعـــم مالـــي ســـنوي منتظـــم لفـــرع 

املنظمـــة بفيينـــا ظـــل متواصـــًا حتـــى األن.



خـــال انعقـــاد اجلمعيـــة العموميـــة للمنظمـــة يف نوفمبـــر مـــن 
العـــام 2016 مبدينـــة برغامـــو اإليطاليـــة انتخـــب الســـيد علـــي 
عبداهلل خليفة رئيســـا جديدًا للمنظمة الدولية للفن الشـــعبي 
16 - 2020 وكان قـــد َطـــرح مـــع نخبـــة مـــن قيـــادات املنظمـــة بثمـــان 
دول أوربيـــة وعربيـــة خطـــة عمـــل اســـتراتيجية جديـــدة بعنـــوان 
»حـــان وقـــت التغييـــر« ُترجمـــت لثمـــان لغـــات حيـــة، وقـــد تذاكـــر 
ــة  ــز مكانـ ــول تعزيـ ــع املجلـــس التنفيـــذي حـ ــد مـ الرئيـــس اجلديـ
املنظمـــة باســـتعادة التقليـــد العريـــق مبنـــح القـــادة الدوليـــة مـــن 

جديـــد بشـــكل فنـــي مبتكـــر وبأســـلوب رفيـــع ومغايـــر.

وقـــد مت التوافـــق علـــى أن يتـــم التأكيـــد قبـــل تقـــدمي هـــذه القـــادة 
علـــى  املســـتحقة  الشـــخصيات  مـــن  اختيـــاره  يتـــم  مـــن  إلـــى 

التالـــي:

قبـــول  علـــى  رســـميًا  املكـــرم  فخامـــة  موافقـــة  تتـــم  أن   
مســـبقا. التكـــرمي 

أن يستشار فخامة الفائز بها يف حتديد الوقت املناسب   
لاحتفـــال ومـــكان عقـــده وترتيبـــات تنظيمـــه، حســـب 

األصـــول البروتوكوليـــة ببـــاده.

 القالدة احلالية عمل فين جديد:



ُصّممت القادة اجلديدة من الّذهب عيار 18 قيراطا.  

تتوســـطها أيقونـــه بثمـــان رؤوس محدبـــة ترمـــز لعـــدد حـــروف   
 )Folklore( كلمـــة  حـــروف  وعـــدد  بالعربيـــة  شـــعبي(  )تـــراث 
تداولهمـــا  أول اصطاحـــن مت  تقريبـــا  باإلجنليزيـــة وهمـــا 

للداللـــة علـــى مـــا تعنيـــه الثقافـــة الشـــعبية اآلن. 

يتوســـطها شـــعار املنظمـــة بلونـــه الســـماوي األزرق محاطـــًا   
واإلجنليزيـــة. بالعربيـــة  القـــادة  اســـم  بنقـــش يحمـــل 

منهمـــا  كل  تتوســـط  مفرغتـــان  حلقتـــان  جانـــب  كل  علـــى   
املنظمـــة. الســـم   IOV املختصـــرة  الثاثـــة  احلـــروف 

تزن القادة يف املجمل 150.67 غراما.  

الطول : 70 سنتيمترا .  

  الدكتورة معصومة علي املطاوعة

  الدعم الفني: األستاذ عمرو محمود الكريدي

  تنفيذ التصميم : ورشة رمزانا لصياغة الذهب - البحرين

املواصفات الفني�ة للقالدة:

أبدعت تصميم القالدة :







The technical specifications of the Award:
 The new Award is made of 18 carat gold.

 It weighs 150.67 grams.

 Length: 70.00 CM.

 In the centre of the Award, there is an icon with 
eight curved heads representing the number 
of letters in the word «folklore» in English and 
«folk heritage» in Arabic. It surrounds the sky-
blue coloured IOV logo, with an inscription 
with the name of the Award in Arabic and 
English.

 On either side, there are circles with the 
abbreviation IOV.

 The Award was designed by:

Dr Masooma Ali Al Mutaweh

 Technical support:

Amr Mahmoud El-krede

 The design was executed by Ramzana 
Jewellers - Bahrain.



During the IOV’s General Assembly in November 

2016 in the Italian city of Bergamo, Mr. Ali 

Abdullah Khalifa was elected the President of the 

International Organization of Folk Art from 2016 

to 2020. With a group of IOV leaders in eight 

countries, he presented a new action plan entitled 

‘Time for Change’, which was translated into eight 

languages. The new President and the Executive 

Council discussed how they could restore the old 

tradition of awarding the International Award in 

an innovative way.

 The following conditions must be met before 

the Award is presented:

 The winner must agree, officially and 

in advance, that he will accept the 

award.

 The winner should be consulted to 

determine the appropriate time, place 

and arrangements for the celebration 

in accordance with protocol in his or 

her country.

The Current Award is a New Work of Art:



with services that enhanced the status of folk 
culture. The Order, which has significant artistic 
and moral value, will be presented at an official 
ceremony held in the recipient’s country or at a 
global forum.

A select number of IOV’s member artists were 
allowed to suggest designs featuring IOV’s name 
and logo. They agreed that the Award would be 
silver with IOV’s logo and skilfully crafted in 
honour of craftspeople around the world.

 In 1984, the award was presented to Tunisia’s 
President Habib Bourguiba (1903 - 2000) for 
establishing the first Arab association for 
Crafts and Traditional Industries. The Republic 
of Tunisia hosted the IOV’s presidential office 
for many years during Dr Salah El Mahdi’s 
presidency at the IOV.

  The Award was presented to the President of 
the Republic of Austria, Kurt Waldheim, in 
1987. His country, the location of the IOV’s 
first official office, regularly provided yearly 
financial support to the IOV’s branch in 
Vienna since that time tell now.



Countries that are aware of the cultural and 
social dimensions of folk wisdom as represented 
by tangible and intangible cultural heritage and 
that understand the importance of collecting, 
documenting, classifying and preserving folk 
wisdom as a fundamental component of national 
identity and heritage strive to protect the roots 
of their peoples' cultures and to promote folk 
wisdom as an example and inspiration for life 
today.

Leaders, great thinkers, writers and artists at 
the forefront of progress are making noble 
efforts to guide societies to recognise their great 
achievements, to be inspired by their history and 
to protect the collective conscience upon which 
national culture is founded.

Such leaders deserve to be widely recognised, 
honoured and appreciated for understanding 
their responsibility to their nations and striving 
to make significant contributions to an important 
aspect of humanity, s heritage.

During the first five years of the establishment of 
the International Organization of Folk Art (IOV), 
it was proposed that an Order bearing the IOV’s 
name be presented to leaders, great international 
thinkers, writers and artists as a symbol of 
appreciation for providing IOV with financial or 
logistical support or for providing their countries 

Idea and Meaning:



The Award’s Terms and Conditions

International Award for Service to Folk Culture

To be Presented to

The World leaders and great thinkers and artists

in recognition of their service to folk culture

 in any part of the world



International Organization Of Folk Art

IOV

Has the honour of presenting

world leaders and great thinkers and 
artists

with the

International Award 
for Service to Folk Culture


