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عريضة بصرية لحالة االمناخخ االمُلحّة وواالمخيیفة

 ندعو االمبدعيین من جميیع االبلداانن لتصميیم « عريضة بصرية » شديدةة االوقع وواالتأثيیر ٬، للمساهھھھمة في
إإلى هھھھدفف االوقوفف ـعند ووآآثارر ااالضطرااباتت االمناخيیة ٬، للوصولل   االحملة ااالحتجاجيیّة االنضاليیّة  ضد أأسبابب 

  ٬، ( هھھھذاا هھھھو االهھھدفف2100« االدررجتيین » أأوو أأقل في نسبة إإررتفاعع ددررجاتت االحرااررةة ووذذلك في غضونن عــامم 
  ببارريس٬، وواالمعرووففCOP 21 2015االذيي ووضعه مؤتمر ااألمم االمتحدةة حولل االتغيیرااتت االمناخيیّة  في عامم 

هھھا  االتي ووقعـت بارريس »  يیة  اسم « ااتفاـق حراارريي196ـب باسس ااـل ظظاهھھھرةة ااالحـت توااء  يیة الـح ددوولة. تـخطط ااالتفاـق   
من  كثيیر  وااصلة االـجهھھودد2ْ"أأقل ـب إإلى "ـم ما ـقبل ااـلصناعة" ٬، ـكما ـتهھھدفف  اررنة بـمستوياتت  وية مـق ددررجة مـئ   

 ددررجة مئوية إإذذاا أأمكن ذذلك )1.5للحد من ااررتفاعع ددررجاتت االحرااررةة إإلى 

 كل االرسائل االبصريّة االتي ستشملهھھا هھھھذهه االعريضة يجب أأنن تبحث في حالة االمناخخ االمُلحّة وواالخطيیرةة
عالم في االسنيین ااألخيیرةة  ٬، أأوو شهھھدهھھھا ااـل االتي  أأسبابب االـمخاططر االمـنجرّةة عن  االتـغيیرااتت االمناـخيیّة   ووفي 
تدعو إإلى االتحرّكك ووااإلحتجاجج ووااإللحاحح على االتعبئة ووعلى أأخذ ااإلجرااءااتت االملموسة وواالقرااررااتت االصاررمة.

 
 ملصقاتت ٬،أأوو صورر فوتغراافيیّة ٬، أأوو في شكل صوررهھھھذهه االعراائض االبصريّة يمكن أأنن تكونن في شكل 

متحركة ٬، أأوو ررسومم توضيیحيیة ٬، أأوو أأشرططة مرسومة أأوو ررسومم هھھھزليیة ...

يیاتت ناوولل االجمـع ووفي مـت احة  ستكونن مـت ما  رناتت ٬، ـك صريّة  ـعلى ااآلنـت عراائض االـب هھھھذهه ااـل شر  قع ـن  سوفف ـي
 وواالمنظماتت غيیر االحكوميیة أأوو االمؤسساتت باختالفهھھا ٬، ليیتم ااستخداامهھھا في نشاططهھھا ااإلجتماعي وو في
هھھھذهه ااـلعراائض هھھا   االتي يـمكن أأنن ـتكونن عليـی أأنوااعع االمـحامل ووااـلصورر  هھھا االبيیـئيیة  ووذذلك ـعلى ااختالفف   فعاليیاـت
شبكاتت غرااقق  حتى إل من الـفـتاتت أأوو مـلـصقاتت أأوو تأثيـیـثا ـبـصريا لالجتـمـاعاتت وو ااـلـمؤتمرااتت ٬،أأوو   االـبـصريّة 

االتوااصل ااالجتماعي االمختلفة

يیّرااتت شأنن االتـغ اررية ـب حدةة ااإلطـط يیة ااألمم االمـت انة ااتفاـق إإلى أأـم صريّة   عراائض االـب هھھھذهه ااـل إإررسالل  سيیتم  ما   ـك
).CCNUCCاالمناخيیة ( 

 ......... ..www.2degreesكما سيیتمّ ووضع  االعريضة في مجملهھھا على « منصة ررقميیة » : 
ووذذلك إلمكانيیّة تدااوولل صورر ووأأعمالل االفنانيین وواالمصمميین ووللتشبيیك بيینهھھم ووبيین االهھھيیاكل االمعنيیة.

قواانيین ووشرووطط االمشارركة :

- االمشارركة مفتوحة لجميیع االمبدعيین االمحترفيین وو االطالبب.
- عددد  االعراائض االبصريّة االمشارركة غيیر محدوودد .

- يقومم كل ررسّامم أأوو مصمم بوضع  صوررهه على « االمنصّة االرقميیّة » باتباعع ااإلجرااءااتت االمحدّددةة لذلك.
سيیكونن نشر ووتوززيع هھھھذهه االعراائض االبصريّة مجانا.

بذلك بحـرية يیامم  في االـق رغب  االتي ـت بل االمؤسـساتت  من ـق صريّة  عراائض االـب صورر ووااـل ااستخداامم ااـل  يمـكن 
ووبدوونن مقابل ٬، شرطط أأنن يكونن ذذلك في نطاقق ااألعمالل غيیر االربحيیة .

ااستخداامم من ووررااء   إإلى االمؤـسسة  رجع  ماددييّ ـي ددخل  كانن هھھـھناكك  صاحب االـعمل إإذذاا  مع  فاووضض   ـيجب االـت
االعمل االفني .


