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ّ
القالدة الدولية خلدمة الثقافة الشعبي�ة
ُتنح بتقدير واعتزاز
إلى
املتميزين من قادة دول العالم وعظماء الفكر والفن
ً
واعترافا بأفضالهم
تكرميا جلهودهم
ً

أحكام واعتب�ارات
َمنح

ّ
ّ
القالدة الدولية خلدمة الثقافة الشعبي�ة
إىل املتميزين من قادة دول العالم وعظماء الفكر والفن
ً
عرفانا باخلدمات اجلليلة اليت تقدم للثقافة الشعبي�ة
بأي مكان من العالم

الفكرة واملعىن :

بوعــي عميــق ،وبــإدراك لألبعــاد الثقافيــة واالجتماعيــة ملــا متثلــه
حكمــة الشــعوب املتمثلــة يف تراثهــا الثقــايف املــادي وغيــر املــادي
وم ــدى أهمي ــة العناي ــة ب ــه جمعـ ـ ًا وتدوينـ ـ ًا وتصنيفـ ـ ًا وتوثيقـ ـ ًا
وحفظ ـ ًا كمك ـ ّون أس ــاس للهوي ــة الوطني ــة وكحلق ــة تواص ــل م ــع
الت ــراث اإلنس ــاني  ،تس ــعى ال ــدول إل ــى ب ــذل جه ــود حثيث ــة يف
العناي ــة بأس ــاس ومنطلق ــات ثقاف ــة ش ــعوبها متش ــبثة بج ــذور
تكوينهــا سـ ً
ـاعية إلــى رفــد روح هــذه املك ّونــات يف حياتهــا املعاصــرة
مت ّث ـ ًـا واس ــتلهام ًا.
ويب ــذل املتمي ــزون م ــن ق ــادة ال ــدول وعظم ــاء املفكري ــن واألدب ــاء
والفنان ــن ،وه ــم يف طليع ــة مس ــيرات الش ــعوب جه ــود ًا نبيل ــة
وعناي ــة فائق ــة يف توجي ــه املجتمع ــات إل ــى مت ّث ــل أمجاده ــا
واس ــتلهام تاريخه ــا والعناي ــة مب ــا أنتج ــه الوج ــدان اجلمع ــي
وش ــكّ ل أس ــاس ثقافته ــا الوطني ــة.
ويس ــتحق أمث ــال ه ــؤالء الق ــادة أن ُي ّي ــزوا وأن يكرم ــوا عل ــى
أوس ــع نط ــاق عامل ــي عرفان ـ ًا بفضله ــم وتقدي ــر ًا لبذله ــم وحس ــن
إدراكهــم للمســؤولية الوطنيــة بســعيهم النّبيــل لإلســهام اجلــاد
املتواص ــل يف خدم ــة جان ــب مه ــم م ــن ت ــراث اإلنس ــانية.
خ ــال الس ــنوات اخلم ــس األول ــى لتأس ــيس املنظم ــة الدولي ــة
للف ــن الش ــعبي ( ،)IOVويف غم ــرة الف ــرح بترحي ــب وتش ــجيع
األوس ــاط السياس ــية والثقافي ــة واالجتماعي ــة يف ش ــتى أنح ــاء
العال ــم له ــذا املنج ــز عل ــى الس ــاحة الدولي ــة مت التفكي ــر يف
التأس ــيس لرم ــز يحم ــل اس ــم وتقدي ــر وامتن ــان ه ــذه املنظم ــة
إل ــى ق ــادة ال ــدول وعظم ــاء املفكري ــن واألدب ــاء والفنان ــن

العامليــن ممــن يقدمــون للمنظمــة دعم ـ ًا مالي ـ ًا أو لوجســتي ًا أو
يــؤ ّدون لبلدانهــم خدمــات جليلــة تعـزّز مكانــة الثقافــة الشــعبية
م ــن أي جان ــب م ــن جوانبه ــا ،عل ــى أن تك ــون له ــذا ال ّرم ــز قيم ـ ًـة
فنيـ ًـة ومعنويـ ًـة رفيعــة ،وأن ُينــح العتبــارات حقيقيــة مؤثــرة ،يف
احتفاليــة رســم ّية كبــرى ،تقــام يف بلــد الشــخص ّية املك ّرمــة أو يف
َمحف ــل عامل ــي ش ــهير.
ويف البداي ــة ُفت ــح املج ــال أم ــام نخب ــة م ــن الفنان ــن األعض ــاء
باملنظم ــة إلقت ــراح تصمي ــم فن ــي يحم ــل إس ــم وش ــعار املنظم ــة،
وقــد مت التوافــق علــى تصميــم قــادة مــن الفضــة حتمــل شــعار
املنظمــة ،ويع ّبــر تنفيذهــا اليــدوي املتقــن عــن روح املشــتغلني يف
امله ــن اليدو ّي ــة الش ــعبية يف كل م ــكان م ــن العال ــم.
.....
ُمنح ــت تل ــك الق ــادة يف الع ــام  1984إل ــى فخام ــة الرئي ــس
التونسي احلبيب بورقيبة ( )2000 - 1903إلنشائه أول ديوان
قوم ــي عرب ــي للح ــرف والصناع ــات التقليدي ــة ،والحتض ــان
اجلمهوريــة التونســية املقــر الرئاســي للمنظمــة لعــدة ســنوات،
تول ــى خالله ــا الدكت ــور صال ــح امله ــدي رئاس ــة املنظم ــة.
كم ــا منخ ــت تل ــك الق ــادة يف الع ــام  1987إل ــى فخام ــة ك ــورت
فالدهامي ( )2007 - 1918رئيس جمهورية النمسا الحتضان
بــاده مقــر التســجيل والتأســيس الرســمي للمنظمــة الدوليــة
للفــن الشــعبي  IOVوتقــدمي دعــم مالــي ســنوي منتظــم لفــرع
املنظمــة بفيينــا ظــل متواصـ ًـا حتــى األن.

القالدة احلالية عمل فين جديد:
خ ــال انعق ــاد اجلمعي ــة العمومي ــة للمنظم ــة يف نوفمب ــر م ــن
الع ــام  2016مبدين ــة برغام ــو اإليطالي ــة انتخ ــب الس ــيد عل ــي
عبداهلل خليفة رئيســا جديد ًا للمنظمة الدولية للفن الشــعبي
 2020 - 16وكان قــد َطــرح مــع نخبــة مــن قيــادات املنظمــة بثمــان
دول أوربي ــة وعربي ــة خط ــة عم ــل اس ــتراتيجية جدي ــدة بعن ــوان
«ح ــان وق ــت التغيي ــر» ُترجم ــت لثم ــان لغ ــات حي ــة ،وق ــد تذاك ــر
الرئي ــس اجلدي ــد م ــع املجل ــس التنفي ــذي ح ــول تعزي ــز مكان ــة
املنظمــة باســتعادة التقليــد العريــق مبنــح القــادة الدوليــة مــن
جدي ــد بش ــكل فن ــي مبتك ــر وبأس ــلوب رفي ــع ومغاي ــر.
وقــد مت التوافــق علــى أن يتــم التأكيــد قبــل تقــدمي هــذه القــادة
إل ــى م ــن يت ــم اختي ــاره م ــن الش ــخصيات املس ــتحقة عل ــى
التال ــي:
أن تت ــم موافق ــة فخام ــة املك ــرم رس ــمي ًا عل ــى قب ــول
التك ــرمي مس ــبقا.
أن يستشار فخامة الفائز بها يف حتديد الوقت املناسب
لالحتف ــال وم ــكان عق ــده وترتيب ــات تنظيم ــه ،حس ــب
األص ــول البروتوكولي ــة بب ــاده.

املواصفات الفني�ة للقالدة:

ُص ّممت القالدة اجلديدة من الذّ هب عيار  18قيراطا.

تتوس ــطها أيقون ــه بثم ــان رؤوس محدب ــة ترم ــز لع ــدد ح ــروف
(ت ــراث ش ــعبي) بالعربي ــة وع ــدد ح ــروف كلم ــة ()Folklore
باإلجنليزي ــة وهم ــا تقريب ــا أول اصطالح ــن مت تداولهم ــا
للدالل ــة عل ــى م ــا تعني ــه الثقاف ــة الش ــعبية اآلن.
يتوس ــطها ش ــعار املنظم ــة بلون ــه الس ــماوي األزرق محاطـ ـ ًا
بنق ــش يحم ــل اس ــم الق ــادة بالعربي ــة واإلجنليزي ــة.
عل ــى كل جان ــب حلقت ــان مفرغت ــان تتوس ــط كل منهم ــا
احل ــروف الثالث ــة املختص ــرة  IOVالس ــم املنظم ــة.
تزن القالدة يف املجمل  150.67غراما.
الطول  70 :سنتيمترا .

أبدعت تصميم القالدة :
الدكتورة معصومة علي املطاوعة
الدعم الفني :األستاذ عمرو محمود الكريدي
تنفيذ التصميم  :ورشة رمزانا لصياغة الذهب  -البحرين

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 skyblue 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.

The Current Award is a New Work of Art:
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.

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.

Idea and Meaning:

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

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

