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امل�رشوع
هدف الربنامج :املزيد من تقوية و�سائل الإعالم من �أجل التح�سي�س بالبيئة
تلعب و�سائل الإعالم دورا �أ�سا�سيا يف حت�سي�س و�إخبار الر�أي العام بالق�ضايا البيئية .يف هذا
ال�ش�أن� ،أدركت امل�ؤ�س�سة �أن هذا الدور ميثل رافعة مهمة بالن�سبة ملهمتها املتمثلة يف التح�سي�س.
لذلك� ،أطلقت امل�ؤ�س�سة �سنة  2011دورة تكوينية لفائدة ال�صحفيني ال�شباب حول الق�ضايا
البيئية ،ب�رشاكة مع مركز التعاون من �أجل املتو�سط وذلك من منطلق �أن ال�صحفيني املكونني
ب�شكل جيد هم الأجدر ب�إثارة الق�ضايا البيئية الكربى وحت�سي�س فئات وا�سعة من العموم.
ويهدف الربنامج امل�سمى «تقوية قدرات ال�شباب ممتهني التوا�صل» �إىل تزويد
ال�صحفيني ال�شباب ب�إفريقيا باملعارف الأ�سا�سية يف جمايل البيئة والتنمية
امل�ستدامة وكذلك خلق �شبكة من ال�صحفيني املهتمني بهذه الق�ضايا.

اختيار النظام :من�صة للتعلم الإليكرتوين لفائدة �إفريقيا
هذا التكوين متاح عن بعد من خالل االعتماد على من�صة للتعلم الإليكرتوين
حيث متكن هذه الو�سيلة من �إ�رشاك املهنيني مبختلف بلدان القارة
الإفريقية وكذلك التوفيق بني وقت التكوين والوقت املهني.

ملحة تاريخية

•�أطلق الربنامج �سنة .2011
•انعقدت الدورة الأوىل �سنة  2012مع � 22صحفيا.
•انعقدت الدورة الثانية �سنة  2014مب�شاركة  42منخرطا وانفتحت على �سبع
دول (تون�س ،اجلزائر ،موريتانيا ،بينني ،غينيا ،بوركينا فا�صو ،ال�سينغال).
•يف �سنة � ،2016أطلقت الدورة الثالثة مبن�صة رقمية �أعيد ت�صميمها
كليا على �ضوء جتربة الدورتني ال�سابقتني .وقد �شكل تنظيم كوب 22
مبراك�ش يف نونرب  2016ميزة �إ�ضافية لالهتمام �أكرث بالربنامج.
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تطوير الربنامج يف اجتاه تنظيم ن�سخة ثالثة
متكن ور�شة احل�صيلة املنظمة يف نهاية كل دورة من تطوير النظام
حيث مت تعديله ب�شكل جذري العتماده يف الدورة الثالثة.

من �أجل �إعطاء املن�صة جاذبية �أكرب
•هند�سة �أكرث و�ضوحا وقابلية �أف�ضل للإبحار.
•مقاربة قابلة لإعادة ن�سخها وتطويرها
•الإخطار الآيل لتمكني امل�شاركني من االطالع على املعلومة ب�صفة دائمة.
•من�صة ميكن الولوج �إليها باللوحات الرقمية والهواتف الذكية.
•نظام متعدد امل�ستويات بالن�سبة للمنخرطني (الكبار وال�صغار).
•نظام التقييم الذاتي (ا�ستبيانات متعددة االختيارات)

من �أجل حتفيز املر�شحني
•مقاربة اعتدالية من �أجل تفاعل �أف�ضل عرب الإنرتنيت.
•تقييم املعارف املكت�سبة
•ميثاق االلتزام قبل االن�ضمام �إىل ال�شبكة.
•مباراة نهائية بالن�سبة لأف�ضل الأعمال ال�صحفية.
•املواكبة املنهجية من قبل جلنة علمية مكونة من خرباء.

من �أجل التعريف بالربنامج
•خلق جمموعة ومنتدى بالن�سبة للم�شاركني.

من �أجل حت�سني حمتوى التكوين
•حتيني املعطيات
•�إ�سناد الطابع الإفريقي للمعطيات التي كانت تقت�رص فقط على املغرب.
•تكييف املحتوى مع احتياجات ال�صحفيني (�أحداث بارزة ،م�ستجدات� ،شهادات).
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الن�سخة الثالثة
التوزيع ح�سب الدول
املغرب
اجلزائر
تون�س
موريتانيا
بينني
غينيا
ال�سينغال
بوركينا فا�صو
الكوت ديفوار
الكونغو
الكامرون
املجموع

�شارك يف الن�سخة الثالثة � 68صحفيا من  11بلدا �إفريقيا (املغرب ،تون�س ،اجلزائر،
موريتانيا ،بينني ،غينيا ،بوركينا فا�صو ،ال�سينغال ،الكامرون ،الكوت ديفوار ،الكونغو).
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�أهم املراحل:

2
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•يونيو  :2016دعوة �إىل امل�شاركة
•�شتنرب � :2016إطالق التكوين.
•دجنرب � 2016إىل يناير  :2017تقييم املر�شحني
•فرباير  :2017مباراة نهاية التكوين.
•ماي  :2017ور�شة اختتام الن�سخة الثالثة.
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التوزيع ح�سب و�سائل الإعالم

نتائج املباراة:

43%

31%

مت تتويج �ستة �أعمال خالل هذه الدورة.
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كينزيل ميدح

التوزيع ح�سب النوع

القناة التلفزية Great Event

على برناجمها الإذاعي
الذي يحمل عنوان:
«اال�سرتاتيجية املختارة
للفالحة الإيفوارية ملواجهة
التغريات املناخية»

على روبورتاجه
ال�سمعي الب�رصي حول
«تقدمي م�رشوع جتريبي
عن الكهربة بوا�سطة
الهيدروجني الطبيعي».

(كوت ديفوار)
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جون�سون كوليديز

www.qeenmafa.net

على مقالها ال�صحفي حول
«�رضورة التعجيل بحماية
املوقع ال�سياحي لبحرية
تانكريال»

على مقالها ال�صحفي حول
«ت�أثري م�رشوع حمطة توليد
الطاقة املختلطة على قرية
�إيغبريي».

رمي بينارو�س
من اجلريدة اليومية
(تون�س)

Üô¨ŸG

(كوت ديفوار)

Ecofin

(بوركينا فا�صو)

41% 59%

زران ف .كوليزيا

www.afrikatv.net

Le Temps

على مقالها ال�صحفي حول
«حماية ال�ساحل وال�سالحف
البحرية»

(بينني)

نديول �سيك

يومية Le Soleil

(ال�سينغال)

على مقاله ال�صحفي حول
«التعرية ال�ساحلية».
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ور�شة احل�صيلة 25 ،ماي  2017بالدار البي�ضاء
اجتماع ن�صف �سنوي هام لل�صحفيني من خمتلف البلدان الإفريقية منذ .2012
وقد مت تنظيم هذه الور�شة الختتام الن�سخة الثالثة خالل هذه ال�سنة.

�أهداف اللقاء:
•تقدمي ح�صيلة التكوين؛
•مكاف�أة �أف�ضل الأعمال؛
•تبادل وتقا�سم التجارب؛
•تقوية �شبكة ال�صحفيني امل�ستفيدين.
نظرا للقرب من كوب  22الذي انعقد مبراك�ش يف نونرب � ،2016أثار امل�شاركون
ت�سا�ؤالت حول �سبل تعبئة �شبكة ال�صحفيني املن�ش�أة وحتفيز ر�ؤ�ساء التحرير على
تغطية هذا احلدث ب�شكل خا�ص وكذلك تعبئة اخلربات ملواكبة و�سائل الإعالم.

مالحظات وتو�صيات والتزام ال�رشكاء:
مالحظات
•�أبدى ال�صحفيون اهتمامهم البالغ عرب امل�رشوع الذي ينعت باجلدية
حيث �أ�شادوا بفرق امل�ؤ�س�سة املوجودة رهن الإ�شارة.
•جمع امل�شاركني عند نهاية كل دورة ولّد لديهم الإح�سا�س
ْ
باالنتماء �إىل �شبكة ملتزمة من �أجل البيئة.
تو�صيات:
•هيكلة و�إ�سناد الطابع الر�سمي لل�شبكة؛
•ت�شجيع التقا�سم بني الأع�ضاء من خالل ن�رشة ر�سمية.
•فتح التكوين �أمام بلدان �إفريقية وو�سائل �إعالم �أخرى ،خا�صة
الإذاعات املجتمعية وال�صحافة الإليكرتونية.
•تثمني �أعمال ال�صحفيني امل�شاركني عرب ن�رشها يف و�سائل الإعالم املغربية؛
•عقد لقاءات للتقييم �سنويا يف بلد خمتلف؛
•تقريب العلميني من ال�صحفيني لتمكني تعميم �أف�ضل للق�ضايا البيئية.
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ملحقات
ال�رشكاء :

جلنة التتبع :
اال�سم والن�سب

الوظيفة والهي�أة

�أمنية حيمي

�أ�ستاذة باحثة باملعهد العلمي ،جامعة حممد اخلام�سن الرباط.

كرمية غامن

اخت�صا�صية يف التوا�صل والتنمية – �صحفية – رئي�سة اجلمعية املغربية
من �أجل التنمية والديبلوما�سية املوازية ،املغرب.

حممد بلغوات

مدير در�سات وتنمية و�سائل الإعالم ،املغرب.

حممد عزيز الأغباين
جنات ال�رشقاوي
رحيمو احلمومي

تقرير الدورة الثالثة

�أ�ستاذ باحث يف التنوع البيولوجي – املعهد العلمي -جامعة حممد
اخلام�س �أكدال.
خبري علمي :املدر�سة املحمدية للمهند�سني ،جامعة حممد اخلام�س،
الرباط.
�أ�ستاذة باحثة ،كلية العلوم بن م�سيك – جامعة احل�سن الثاين –
املحمدية – الدار البي�ضاء /خمترب الإيكولوجيا والبيئة
فريق التنوع البيولوجي والتنمية امل�ستدامة

عبد اللطيف باي�ض

�أ�ستاذ باحث ،املعهد العلمي ،جامعة حممد اخلام�س ،الرباط.

عبد اجلبار قينبة

�أ�ستاذ باحث ،املعهد العلمي ،جامعة حممد اخلام�س ،الرباط.

زهور حمي�ش

و�سيطة ال�رشكة الوطنية للإذاعة والتلفزة� /صحفية علمية

حممد طالب ال�صغري

�أ�ستاذ باحث ،املعهد العلمي ،جامعة حممد اخلام�س ،الرباط/ق�سم النبات
والإيكولوجيا النباتية

حنان فوالين (و�سيطة)

�صحفية خبرية يف التوا�صل الرقمي
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