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الفئات
يجب أن حتكي كل صورة، أو فيديو أو شريط موسيقي مصور )مدته من 
دقيقة واحدة إلى 5 دقائق( قصة عن تغير املناخ تندرج ضمن أحد هذه 

اجملاالت الثمانية:

1( الزراعة
2( املدن

3( الطاقة
4( الغابات

5( املساواة بني اجلنسني
6( الصحة

7( الوظائف واالقتصاد األخضر
8( املياه

تركز فئة مدونات TerrAfrica الصوتية على أفريقيا. جميع املشاركات 
في فئة املدونات الصوتية )مدتها من دقيقتني إلى 5 دقائق( يجب أن تدور 

حول مسألة تدهور األرض في أفريقيا أو اإلدارة املستدامة لألراضي واملياه. 

املوعد النهائي اجلديد
آخر موعد لتسلم املدونات الصوتية حتت تصنيف قصة TerrAfrica هو 

الساعة 11:59 مساء بتوقيت شرق الواليات املتحدة االثنني، 29 أكتوبر/
تشرين األول، 2012

ويجب تسليم جميع الصور وشرائط الفيديو والشرائط املوسيقية 
 املصورة قبل الساعة 11:59 مساء بتوقيت شرق الواليات املتحدة 

يوم 31 أكتوبر/تشرين األول، 2012.

أطلقوا العنان إلبداعاتكم واشتركوا اآلن - نريد أن تشاركوا العالم 
أصواتكم من أجل املناخ!

www.voices4climate.org

غايتنا هي وضع برنامج تشاركي للمعرفة املفتوحة يشرك اجملتمع العاملي في حوار حول تغير املناخ للدفع بالعمل احمللي من خالل الدعوة والدعم التنفيذي والبحث وبناء القدرات. A campaign, a coalition, 
and a community that cares 
about climate change

TerrAfrica هو برنامج قيادته أفريقية يساند احللول املبتكرة من أجل احلفاظ على الطبيعة والتكيف مع تغير املناخ. وهو يروج للبرنامج املشترك للبنك الدولي وصندوق 
البيئة العاملية اخلاص مبنطقة الساحل وغرب أفريقيا دعما ملبادرة السور األخضر العظيم التي تسلك نهجا متعدد القطاعات واملستويات والشركاء من أجل حتسني إدارة 

األراضي لتوفير األمن الغذائي واملائي ومرونة املناخ مما يزيد من النمو ويقلص من الفقر.

نحن نصغي
أرسلوا إلينا مبساهماتكم في 

مسابقة أصوات من أجل املناخ! 
Voices4Climate!

 MTV .بالتعاون مع إم. تي. في Connect4Climate تدعوك حملة تواصلوا من أجل املناخ 
TerrAfrica إلى االنضمام إلى مسابقة أصوات من أجل املناخ  وتيرأفريقيا 

Voices4Climate - وهي مسابقة جديدة نقدمها عن أقوى قصص عن املناخ في 
العالم يتم سردها من خالل الصور أو الفيديو أو األغاني املصورة أو املدونات الصوتية.

وحتث مسابقة أصوات من أجل املناخ الشباب ممن تتراوح أعمارهم من 15 إلى 35 عاما في 
جميع أنحاء العالم على عرض ما لديهم من صور وأشرطة فيديو وأشرطة موسيقية 
مصورة ومدونات صوتية حتمل قصصا مثيرة عن تغير املناخ. أخبرنا من خالل التصوير 

الفوتوغرافي أو السينمائي أو التدوين أو التسجيل: كيف يؤثر تغير املناخ على بلدك؟ وعلى 
مجتمعك؟ وعليك وعلى أصدقائك وأسرتك؟ هل لديك فكرة مثيرة تطرح حال محليا؟

شروط املسابقة
يجب أن تتراوح أعمار املشاركني بني 15 و35 عاما، وسيتم تصنيف املتسابقني في إطار 

فئتني عمريتني: من 13 إلى 17 عاما ومن 18 إلى 35 عاما.

يجب أن تتراوح أعمار املشاركني الذين يقدمون أشرطة موسيقية مصورة بني 18 و35 عاما 
وسيتم تقييمهم في إطار هذه الفئة العمرية فقط.

يجب أن تتراوح أعمار املشاركني الذين يتقدمون مبدونات صوتية بني 18 و35 عاما وسيتم 
تقييمهم في إطار هذه الفئة العمرية فقط.

اجلوائز
سيتم عرض املدونات الصوتية الفائزة في املؤمتر الثامن عشر ألطراف اتفاقية األمم املتحدة 

اإلطارية املتعلقة بتغّير املناخ )COP18( واملقرر عقده في العاصمة القطرية الدوحة في 
ديسمبر/كانون األول 2012. وسيدعى الفائزان بجائزة TerrAfrica للمدونات الصوتية إلى 

الدوحة لتغطية مؤمتر املناخ لصالح محطة TerrAfrica Green Radio اإلذاعية.

وستعرض الصور وشرائط الفيديو والشرائط املوسيقية املصورة في مؤمتر رئيسي عن تغير 
املناخ سيعقد في واشنطن خالل شهر فبراير/شباط، 2013. وسيتم تقدمي ما يقرب من 

70 جائزة ودعوة الفائز باجلائزة األولى للشرائط املوسيقية املصورة لقضاء يوم مع محرري 
إم.تي.في. في نيويورك أو لندن وسيعرض فيلمه أو إنتاجه املوسيقي ضمن برنامج أصوات 

Voices الذي يقدمه تلفزيون إم.تي.في.


