”إستخدام الموسيقى كأداة فعالة لتعبير
عن الذات في إطار الحوار ما بين
الثقافات المختلفة إللهام وتحفيز
المجتمع الدولي على العمل نحو تحقيق
التنمية المستدامة للعالم بالتعاون مع
قادة األمم المتحدة".

“فلنجعل الموسيقى تتكلم ،ولنعزف
االيقاعات والنغمات ،ليعرف العالم ما يقوله
الشباب“

"مسابقة موسيقى الشباب العالمية ريو "02+
”ِسابمت ِٛس١م ٝاٌشباب اٌؼاٌّ١ت سِ ٟ٘ "20+ ٛ٠سابمت د١ٌٚت ٌٍشباب ِٕظّت ِٓ لبً اٌشابطت اٌذ١ٌٚت
ِٓ أجً إٌٛٙض بّٕا٘ج ِبخىشة ٌٍخحذ٠اث اٌؼاٌّ١ت ( )IAAIباٌخؼاِ ْٚغ ػذد وب١ش ِٓ اٌششواء
ٚاٌشبىاث اٌشباب١ت بّٕاسبت اٌزوش ٜايٌٍ 20جٕت االُِ اٌّخحذة اٌّؼٕ١ت باٌخّٕ١ت اٌّسخذاِت (لّت األسض
سٚ ،www.uncsd2012.org )+20ٛ٠اٌخ ٟسخؼمذ ف ٟحض٠شاْ  2002ف ٟاٌبشاصٚ .ً٠حسؼ ٝاٌّسابمت
ئٌ ٝحشج١غ اٌشباب ػٍ ٝاٌخؼب١ش ػٓ آِاٌِٚ ،ُٙخاٚفٚ ،ُٙأفىاسُ٘ اٌّخّحٛسة حٛي ِسخمبً وٛوبٕا ِٓ
خالي اٌّٛس١م .ٝوّا حٙذف ئٌ ٝجّغ سسائً ِٛس١م١ت ِٓ اٌشباب ِٓ ِخخٍف أٔحاء اٌؼاٌُ ححًّ فٟ
ِضّٙٔٛا ِمخشحاث ٚحٍٛي خاللت ٌخحم١ك اٌخّٕ١ت اٌّسخذاِتٚ .س١حظ ٝاٌفائض ْٚبض٠اسة س ٛ٠د ٞجأ١شٚ
ٚاٌّشاسوت بمّت األسض س 20+ ٛ٠ف ٟحض٠شاْ ِٕٚ 2002ح ُٙفشصت اٌخؼب١ش ػٓ أٔفس ِٓ ُٙخالي حفً
ِٛس١م٠ ٟشاسو ْٛف ٗ١اٌؼاٌُ سساٌخ.ُٙ
٘زٖ ٘ ٟفشصخه ٌخٍُٚ ،ُٙحخٛاصً ِغ
اٌّجخّغ اٌذ ِٓ ٌٟٚأجً ححم١ك اٌخّٕ١ت
اٌّسخذاِت ف ٟػإٌّا.

25تموز 0222
اجخّاع جأب ٟخالي االجخّاع األػٌٍ ٝألُِ اٌّخحذة حٛي
اٌشباب
5أيلول 0222
ئجخّاع جأب ٟخالي ئجخّاؽ األُِ اٌّخحذة ٌٍّٕظّاث
اٌّجخّغ اٌّذٔ DPI ٟف ٟأٌّأ١ا

ٔحٓ بحاج ٍت ئٌ ٝجٛٙدن ٚئبذاػاحه...
ئْ ٘زٖ ٘ ٟفشصخه ٌذػُ ٚححف١ض
اٌجٛٙد ف ٟاألُِ اٌّخحذة..
اٌّشاسوت ِفخٛحت أِاَ اٌشباب ِٓ
ػّش ٚ 00-05األطفاي ِاد05 ْٚ
آخش ِٛػذ ٌٍّشاسوت  01آراس ،2002
ف ٟحّاَ اٌساػت اٌثأ١ت ػشش بؼذ
ِٕخصف اٌٍ ً١بخٛل١ج غشٕ٠خش

أهم فعاليات قمة ريو +20

 21-22ايلول 0222
ٚسشت ػًّ ححض١ش٠ت ف ٟوالٔجشفٛسث ،إٌّسا

إن مسابقة "موسيقى الشباب العالمية ريو  "02+هي من تنظيم
وتخطيط الرابطة الدولية من أجل النهوض بمناهج مبتكرة للتحديات
العالمية )(IAAI
وبدعم من عدة مؤسسات شبابية ومجموعة من المتطوعين
الدولي،
ٍ
والنشطاء من مختلف أنحاء العالم
www.glocha.info

 5حشش ٓ٠األٚي 2000
ئطالق اٌّسابمت ػٍ ٝاالٔخشٔج ف ٟفٕ١١ا ،إٌّسا
12
كانون األول 0222
جٍست حجش٠ب١ت خالي اٌّإحّش اٌشابغ ٌحٛاس اٌحضاساث
ف ٟاٌذٚحت ،لطش
15كانون األول 0222
ئجخّاع ِغ ِٕظّت اٌ١ٔٛ١سف خالي اإلجخّاع إٌّؼمذ
بشأْ لّت س +20 ٛ٠فٛ٠ٛ١ٔ ٟسن

للمزيد من المعلومات ،الرجاء التواصل مع:
Jean Paul Brice Affana

المنسق الدولي
Email: jeanpaul@glocha.info | Website: www.glocha.info
Anam Gill

مسؤول االتصاالت والعالقات العامة
Email: anamgill@glocha.info | Website: www.glocha.info
Miroslav Polzer

األمين العام التحاد
| Website: www.glocha.info

15أيلول 0222
ئطالق اٌّسابمت ِ ٚشوض Glocha
ف ٟوالٔجشفٛسث ،إٌّسا

IAAI
Email: polzer@glocha.info

يمكنك أيض ًا التواصل مع المنسق الوطني أو االقليمي في بلدك أو منطقتك
http://www.glocha.info/images/stories/rio/rio-plus20-gymc_rcs-andncs_results.pdf

Follow us on Twitter: @Rio20MusicTalk

 2كانون الثاني 0220
ئطالق ِٛلغ اٌخحّ ً١اإلٌىخشٟٔٚ
www.global-rockstar.net
آذار 0220
18
أخش ِٛػذ ٌخمذ ُ٠اٌّشاسواث ٚححّ ً١اٌف١ذ٘ٛ٠اث
19
آذار–  21أيار
فخشة اٌخص٠ٛج ػٍِ ٝسخ ٜٛد ٌٟٚالخخ١اس اٌفائض،ٓ٠
ٚحص٠ٛج ٌجٕت اٌخحى ُ١الخخ١اؤ اٌفائض ٓ٠ػٍ ٝاٌّسخٜٛ
االلٍ\ّٟ١اٌّحٍٟ
حسيران 0220
٠شاسن اٌفائض ْٚػٍ ٝاٌّسخ ٜٛاٌذ ٌٟٚف ٟلّت األسض
ف ٟس ٛ٠د ٞجأ١ش ٚبخمذ ُ٠ػشٚض ُٙاٌّٛس١م١ت
موسم الخريف 0220
حفً ػشاء ٚحٛص٠غ اٌجٛائض ٚشٙاداث اٌخمذُ٠

النمسا أو نيويورك

