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 جــائـــزة
اإليسيسكـو للشعـر النسائــي



اإلســامي  العالــم  منظمــة  تنظمهــا  التــي  المبــادرات  إطــار  فــي 

للتربيــة والعلــوم والثقافــة – إيسيســكو، والتــي ترمــي إلــى االحتفــال 

بعــام المــرأة 2021 تحــت الرعايــة الســامية لصاحــب الجالــة الملــك 

النســائي للشــعر  جائزتهــا  اإليسيســكو  أطلقــت  الســادس،   محمــد 

» قصيــدة عــام المــرأة 2021«؛ بهــدف النهــوض بالشــعر النســائي 
ــز التفاعــل الثقافــي  ــاء دوره اإليجابــي فــي تعزي العربــي الفصيــح، وإحي

الشــعرية  والســاحة  العربيــة  المكتبــة  ورفــد  اإلنســاني،  والتواصــل 

بنوعيــة مميــزة مــن القصائــد النســائية التــي تتنــاول قضايــا المــرأة 

وهمومهــا وآمالهــا وتطلعاتهــا، وتعزيــز حضــور النســاء الشــاعرات 

وإتاحــة  األدبيــة،  العربيــة  األوســاط  فــي  لهــن  والترويــج  المبدعــات 

فــي  وأدوارهــن  بمنجزاتهــن  والتعريــف  للتنافــس  أمامهــن  الفرصــة 

النهــوض بالمجتمــع مــن خــال األدب.

 تكريم
القصيدة العربية 

الفصيحة؛

تحفيز اإلبداع 
الشعري النسائي 

الفصيح؛

توفير فرص 
التنافس العادلة 

لألصوات الشعرية 
النسائية 
المتميزة.

تكريم المرأة 
الشاعرة المبدعة 

التي هي عماد 
المجتمع؛

األهـــــداف

اإلطـــار العـــام
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 )تمنح الفائزات شهادات تقدير، 

وستقوم اإليسيسكو بطباعة أفضل القصائد في ديوان شعري خاص(

المركز األول

دوالر أمريكي
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

المركز الثالث المركز الثاني

 أن تكون القصيدة المقدمة باللغة العربية الفصحى
وموزونة على قالب الشعر العامودي أو الحر؛

أن تتقدم المتسابقة بقصيدة شعرية واحدة فقط؛

 أّلا تقل القصيدة عن عشرين )20( بيتا عاموديا 
أو ثاثين )30( سطرا على التفعيلة؛

 أن يكون موضوع القصيدة مرتبطا بالمرأة وقضاياها 
وهمومها وآمالها وتطلعاتها؛

 أن تكون القصيدة أصيلة ولم يسبق نشرها، ولم تحصل
على جائزة شعرية أو قيد المشاركة في مسابقات أخرى؛

آخر أجل الستقبال المشاركات هو 30 يوليو 2021.

2000 15001000

شــروط المســـابـقــة

قيمـــة الجـــائـــزة



 •  سيتــم تقييــم القصــائد مـن قبــل لجنــة متخصصــة 
من اإليسيسكـو وشعراء معروفين؛

•  يتم اإلعالن عن الفائزات من خالل موقع اإليسيسكو 
اإللكتروني وعبر رسائل رسمية إلى الفائزات.

)WORD(و )PDF( ترسل القصائد المشاركة بصيغة 

مع سيرة ذاتية مختصرة عن المشاركة إلى البريد اإللكتروني :

arabic@icesco.org

إجراءات التحكيم وإسناد الجائزة


