
البالغ الصحفي لمشروع  « ملصق الغد »

٢٠١٨: « كوكب الغد »

في عام ٢٠١٨ ستنعقد الدورة العاشرة من مشروع « ملصق الغد » ، وستكون الدورة األخیرة  في شكلھا الحالي.
ّّ  منذ عام ٢٠٠٩، إلى یومنا ھذا نســـتطیع القول أننا حققنا – وربما تجاوزنا - العدید من أھدافنا المرسومة. لقد كونـا قاعدة  كبیرة من مصــــممي الغرافیك  ّ

ّ الذین أصبحوا الیوم من أھم الناشطین في حقل التـصمیم الغرافیكي االجتماعي.ّ
 لقد نظمنا في ما یخص ھذا الموضوع وعلى مدى ھذه السنوات  العدید من اللقاءات وحلقات النقاش وورش العمل في المدارس والجامعات في جمیع أنحاء 

العالم، وتلقینا عشرات اآلالف من الملصقات خالل مختلف المسابقات التي قمنا بتنظیمھا.ّ
ّ إن قیمة ما قدمتھ تجربتنا ھذه طیلة مسـیرتھا خالل العقد الماضي، لیس فقط في ما یخص أھداف  مشــروع « ملصــق الغد » ولكن كذلك للدور الكبیر الذي ّ

لعبتھ في ترسیخ مبادئ حركة حقوق اإلنسان، وتزاید شعبیة یوم ١٠ دیسمبر « الیوم العالمي لحقوق اإلنسان » وما یرمز  الیھ من قیم انسانیة واجتماعیة.
لقد اخترنا  یوم  ١٠ دیســــمبر  كتاریخ لتنظیم معارضنا الســـــنویة إیمانا منا بأھمیة ھذا الیوم الذي كنا نعتقد بأنھ لم یحظ باالھتمام الكافي من قبل المجتمع 
الدولي. شیئا فشیئا دخل ھذا الیوم بقوة في العادات اإلحتفالیة لألمم المختلفة بوصفھ تاریخا ھاما في ثقافة اإلنسان ، وھو نجاح نفخر بأننا ربما قد ساھمنا فیھ 

من خالل عملنا المتواضع.
   ستكون دورة ھذا العام « ٢٠١٨ » ھي الدورة األخیرة في  مشروع « ملصق الغد »  في شكلھ الحالي. وذلك لما الحظنا من تركیز على مسابقة الملصق 
السـنوي بدال من قضـایا حقوق اإلنســان التي كانت في واقع األمر  في صمیم حركتنا واھتماماتنا. نحن بطبیعة الحال سعداء جدا وفخورون بأننا نجحنا في 
استقطاب اآلالف من الناس الذین شاركوا في مسابقات تصمیم الملصقات البیانیة حول موضوع حقوق اإلنسان، ولكننا الیوم وبعد إعتقادنا بأن ھذه التجربة 
قد وصلت الى مستوى معین من النضج  حان الوقت لكي نوّجھ فیھ اھتمام الناس الى قضـایا حقوق اإلنسـان  أكثر من التركیز  على المنافسـة،  وباإلضافة 
إلى ذلك، فإن العالم یشھد حالیا تغییرات ھامة على المستوى االجتماعي والسیاسي التي أصبح لھا تأثیر كبیر على عالقات االنسـان وعلى تصـرفاتھ فبذلك 

أردنا مواكبة ھذه التغییرات والمشاركة في الحراك االجتماعي الجدید بتصورات جدیدة.
   نحن نعمل حالیا على كیفیة تطویر إجراءاتنا والدخول في عام ٢٠١٩ بأدوات عمل جدیدة  لجلب المزید من االھتمام بموضوع « حقوق اإلنســان » التي 

ھي اآلن أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى.
 إن األحداث التي یعیشـھا اإلنســان الیوم في جمیع أنحاء العالم تبیّن أن لغة الحوار والتواصل بین الناس أصبحت ضروریة جدا، ھذا إذا أردنا أن نعیش في ّ

عالم كنفھ المساوات بین الناس في الحقوق والواجبات. 
ّ لذلك فســــــــیكون ھدفنا لعام ٢٠١٩  وما بعده من أعوام ھو « الحوار بین الناس» ، وبالتالي سنعمل في تحركنا على تعزیز وتنمیة فكرة التحاور أینما كنا ُ

وكیفما  استطعنا.
بالعودة إلى عام ٢٠١٨. والى فكرة اإلحتفال بالسنوات التسـع الماضیة وتطلعنا إلى المسـتقبل، فقد اخترنا لعامنا الحالي موضوعا حیویا وھاما جدا لھ تأثیر 
كبیر علینا جمیعا وعلى حیاتنا وحیات أبنائنا حاضرا ومســـــــــتقبال  أال وھو موضوع « البیئة ». نقال عن الرئیس ماكرون: «  نرید أن نجعل مرة أخرى 

كوكبنا عظیما ".
لھذا سیكون موضوع سنة ٢٠١٨.  تحت عنوان : « كوكب الغد ». وسیتم نشــــــر الورقة العلمیة الخاصة بموضوع العمل مع نشــــــر نص الدعوة لتقدیم 

الطلبات في یوم ٢٠ من شھر فبرایر / فیفري ٢٠١٨.  . وكما تالحظون، فقد أصـبحت لنا أجندة جدیدة تخص مواعید محطات عملنا ، ذلكك أن ھذا التاریخ  ّّ
الجدید خالفا لتاریخ  السـنوات السـابقة سیكون تاریخ بدایة نشـاطنا وبالتالي سینعكس ذلك على موعد اجتماع لجنة التحكیم وعلى تاریخ معرضنا السـنوي 

الذي سیكون یوم األحد ١٦ سبتمبر / أیلول ٢٠١٨.  الموافق لـ « الیوم العالمي لحمایة طبقة األوزون ».
ومن بین اإلجراءات العملیة التي سنقوم بھا في ھذا الدورة ھي تقلیص عدد األعمال المشاركة للشخص الواحد  من ٩ أعمال إلى ٣ أعمال فقط . ھذا التغییر 

ھو جزء من رغبتنا في التركیز على قیمة المواضیع الحیویة التي سنتطرق الیھا ، فبدال من الســـــعي لجمع أكبر عدد ممكن من األعمال الفنیة سنعمل على  
ّاعطاء أھمیة أكبر للكیف أكثر من الكم.

وفي ما یلي مواعید وتواریخ نشاط الدورة العاشرة  لمشروع « ملصق الغد » ٢٠١٨.  .
١- اإلعالن عن افتتاح المسابقة : الثالثاء ٢٠ فبرایر/ فیفري ٢٠١٨. 

٢- الموعد النھائي لتقدیم أعمال المشاركة : الخمیس ١٠ مایو/ ماي ٢٠١٨. 
٣- لجنة التحكیم عن بعد ( على االنترنت ) للفرز األولي : من ٢٠ مایو/ ماي - إلى٢٠ یونیو / جوان ٢٠١٨. 

٤- لجنة التحكیم المباشرة : ٢٥ یونیو/ جوان ٢٠١٨. 
٥- المعارض الدولیة : األحد ١٦ أیلول / سبتمبر  ٢٠١٨.  بمناسبة الیوم العالمي لحمایة طبقة األوزون
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