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 " ن الشباب من أجل البيئةو الصحفيبرنامج " 

 2021-2020املوسم الدراس ي 

 تقديم: .1

تربويا برنامجا  البيئة"  أجل  من  الشباب  "الصحفيون  برنامج  االعدادي    ،يعتبر  الثانوي  املستوى  لتالميذ  مخصص 

ما )  والتأهيلي  ) 14-11بين سن  ا   (،19-21) (15-18(  البيئية  باإلشكاليات  إلى تحسيسهم  إجراء  يرمي  ملحلية، من خالل 

   بتأطير من أساتذتهم. صحفية فيديوهات  أوربورتاجات كتابية أو مصورة  

والفالحة والساحل والنفايات واملاء    مهمة: املدينة يقوم هذا البرنامج، الذي يهم جميع املواد املدرسية بمعالجة مواضيع  

 إضافي كل سنة.   موضوع خاص  ويتم اختياروالطاقة والتنوع البيولوجي والتضامن. 

املبادرة   واملواطنة،  التواصل  مهارات  يعزز  كما  البيئية،  القضايا  حول  ومعارفهم  املشاركين  مهارات  البرنامج  يطور 

 االجتماعية والقدرات القيادية.   الفردية، العمل داخل فريق، التحليل النقدي، املسؤولية 

تتويج من   ويتم  تتكون  وطنية  لجنة  من طرف  التالميذ  مباراة    أعمال  املهمة، ضمن  تلك  املؤسسة  لها  تفوض  مهنيين، 

لكي    (FEE)تنظم سنويا وفق مذكرة تصدرها الوزارة لهذه الغاية ثم ترسل األعمال إلى املؤسسة الدولية للتربية على البيئة

 تتبارى مع نظيراتها الدولية. 

 شباب من أجل البيئة": المنهج برنامج "الصحفيون   .2

 هجية مجربة تتكون من أربع خطوات: يستعمل هذا البرنامج من

 بيئية محلية اشكالية حول  :الربورتاج . أ 

 عمل إيجابي ُيَمكن الشباب من تطبيق معرفتهم وإضافة ُبعد بّناء وتفاؤلي إلى أفكارهم  خلق : الحلول اقتراح  .ب

أو صورة    العمل  :التقرير .ت ربورتاج  م  صحفيأو فيديو  على  لها  املقترح  والحل  محلية  بيئية  ن خالل  حول مشكلة 

 منتوج صحفي يستهدف جمهورا محليا 

أو   .ث على  :  البثالنشر  الشبابيتعين  باملشاركات.    الصحفيين  اجباري  كمعيار  البث  أو  النشر  وسائل  وعلى  ذكر 

ذلك اإلعالم املدرس ي و )ذكر أنواع    أن يكون عبر وسائل اإلعالم من خالل ثالث وسائل على األقل بما في  النشر

 بالبطاقة النموذجية رفقته. االستعانةم النشر فيها. املرجو  وسائل اإلعالم( التي ت

 :ياتاملبار شروط   .3

 والخصوص ي، في وجه تلميذات وتالميذ التعليم الثانوي والتأهيلي العمومي   املبارياتتفتح  •

ي  ( والتحقيق الصحف2يتعدى عدد التالميذ املشاركين واملشاركات في مباراة الصور الفوتوغرافية اثنين )  أاليجب   •

 ؛(4والفيديو الصحفي ) (6ستة )

 [ سنة؛21-19ج: ]/     [ سنة18-15/ ب: ]  [ سنة14-11يحدد سن املشاركين من بين الفئات التالية أ: ] •
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مختلفي   • تالميذ  من  املجموعة  تشكلت  يجب إذا  ألكبر    األعمار،  العمرية  الفئة  في  مشاركتها  املجموعة  تقدم  أن 

 فريقهم؛ املشاركين سنا في 

تأطير األعمال املنجزة من طرف املشاركات واملشاركين في كل مباراة على حدة إلى أستاذ)ة( واحد)ة(    تسند عملية •

 فريق؛كل  املؤسسة، عن من بين أساتذة 

معا شريطة احترام التواريخ املحددة    يات الثالثاملبار   في أويسمح للتلميذات والتالميذ باملشاركة في مباراة واحدة   •

 مباراة؛والشروط املنظمة لكل 

 يمكن ألي تلميذ أن يقوي حظوظه في الفوز باملشاركة املتعددة إال أن الجائزة تكون فردية؛ •

مباراة   ة الخاص  البطاقة يجب تعبئة   • البوابة    بكل  )ة(  السيد)ة( مديرب  الخاص   Gresaإدخال رمز  مع ضرورة  عبر 

 ؛ https://www.jeunesreporters.org.ma/contributions , بالرابط التالي:  املؤسسة

 واقعي.معالجة موضوع محلي   يه من أجل  التطرق إل  شريطة ، الدورة ترتكز املباراة على موضوع  •

 .في مباراة الصحفيون الشباب من اجل البيئة 17راج أهداف التنمية املستدامة إد •

 املستجدات:  .4

 في إطار املشروع الوطني للرقمنة.  التالي جداملستستند  ي

   . رقمنة عملية املشاركة في جميع أصناف املباراة، تمت  من هذه السنة ابتداءف

جل املشاركة ، يجب مأل بطاقة املشاركة على مستوى الرابط التالي:  أ من 

ttp://www.jeunesreporters.org.ma/contributionsh 

 معايير االنتقاء:  .5

افيةلصورة ا 5.1  :الفوتوغر

 حرفا(؛ 140ة أن تحكي قصة ما وأن تكون مرفقة بعنوان )من املستحسن أال يتعدى يجب على الصورة املرشح •

رفق بتعليق ال يتجاوز   •
ُ
  والتنمية املستدامةبين محور السنة   كلمة، ُيفسر العالقة  150يجب على الصورة املرشحة أن ت

 أو حال للمشكل   /

 :يفدام الفوتوشوب يمنع استخ تقليمها، بينمامن املمكن تحسين األلوان في الصورة،  •

o  من العناصر مع بعضها البعض في تصميم واحد وغيرها  الصور دمج 

o   االصلي  زالة اجزاء أخرى غير موجودة بامللفإالتالعب بالصور والتصميمات بإدخال أو 

 . Ko  300 إلى Ko 150 بدقة  "jpg" ".png.على شكل " على البوابة  تحميل الصورة يجب •

 ؛ومؤطر  ين  ميذ تل  الصورةيجب أال يتعدى عدد التالميذ املشاركين واملشاركات في مباراة   •

 

https://www.jeunesreporters.org.ma/contributions
http://www.jeunesreporters.org.ma/contributions


3 
 

  :الصحفي  الربورتاجشروط  5.2 

 املصدر؛ وصورا فوتوغرافية معتمدةتشمل على رسوم توضيحية  ويجوز أنكلمة  1000تتجاوز  أال ينبغي  •

 ؛كلمة  20يسمح بحد أقص ى لثالث صور مع تعليق ال يتعدى  •

 ؛ كلمة( 20حرف )بحد أقص ى  140ال ينبغي أن يزيد العنوان عن •

 . ’’PDF’‘و   ’’  Doc Word‘’  ينشكلالعلى  تحميل الربورتاج على البوابةيجب  •

 ؛تالميذ ومؤطر   6 الربورتاج في مباراة   يجب أال يتعدى عدد التالميذ املشاركين واملشاركات  •

 

 : شروط الفيديو الصحفي 5.3

، بأسلوب وثائقي أو أسلوب مراسل  عتمدةامل  دراملص بما في ذلك قائمة ا دقائق  3يجب أال تزيد مدة مقطع الفيديو عن  •

 ؛  موص ى به(مقابلة ) /

ا 140يجب أن يكون الفيديو مصحوًبا بعنوان ال يزيد عن  •
ً
 ؛حرف

 ,uTubeYo (.MOV,  .MPEG4, .MP4, .AVI, .WMV, .MPEGPS, .FLV الفيديو متوافًقا مع   كون شكل يجب أن ي •

3GPP, WebM, DNxHR, ProRes, CineForm, HEVC(h265)) ؛ 

 ؛تالميذ ومؤطر   4 يجب أال يتعدى عدد التالميذ املشاركين واملشاركات في مباراة الفيديو الصحفي •

 .’’ Doc Word‘’ على شكل ة رقمينسخة   يجب بعث •
 

 : شروط التحكيم .6

 عاله. أحسب موافقة املشاركات للمعايير املذكورة   5الى  0اللجنة الوطنية نقطة من  تعطي 

به،    –  2،  حسن-3  جدا،  جيد-4  ممتاز،-5  كالتالي:النقط   باس  وتعطى-1ال  الغير    0النقطة    مقبول،  للمشاركات 

 املقبولة. 

 ي املباراة على املشاركين احترام واتباع املعايير االضافية. الفوز ف ومضاعفة فرصتحسين املشاركات  ومن اجل 

 : يجب على مستوى املشاركات  6.1

 ؛)  أعاله  انظر املعايير املحددة (تحترم الطول الصحيح، الحجم والشكل، إلخ. أن  -

 شكالية بيئية محلية )حقيقية وحديثة(؛ إ التركيز على  -

 لقائمة باستخدام معرفة مختلف الجهات الفاعلة أو الخبراء املحليين؛قديم الحلول املمكنة ااقتراح أو ت -

يتم نشرها على جمهور محلي من خالل ثالثة وسائل مختلفة على األقل )يجب تقديم األدلة: الروابط أو الصور(   -

 ؛ النشروسائل   على مستوى  

 ،  ذكر مصدر الصور  -

ارة ، مع شرح كيف ان املشاركة تأخذ بعين االعتبار الرابط  املستدامة املختتضمين معلومات حول أهداف التنمية   - 

 . واألهداف املختارةالسنة  موضوع  بين 
 

 : التركيبة: الشكل، البنية والجودة  6.2
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يجب ان تكون املشاركة ممنهجة، وبالنسبة للربورتاج الصحفي، يجب ذكر من، كيف، ملاذا، متى وكيف؛ -  

اتمة؛ مقدمة وعرض وخيجب ان يتضمن الربورتاج   -  

ن تنجز بتقنية وجمالية؛ أبالنسبة للصورة الفتوغرافية، يجب    

 : ةوموضوعي نةمتواز  ةصحيحرير اتق  6.3

في مباراة الصحفيون الشباب من اجل البيئة متوازنة وصحيحة فيما يخص تقديم مختلف   املشاركة يجب ان تكون  -

؛ قبل اقتراح حل محتمل براهين اجزاء ال   

  ؛وموثوقةادات ذات مصادر حقيقية كون جميع االستشه وجب ان ت - 

؛يجب أن تكون التقارير العلمية أو اإلحصائية دقيقة ومع مصادر / حواش ي سفلية -  

بما في تعديالت تحريرية على الصورة ) بإجراء. يسمح في املوضوع املتناول تغيير دون الصورة هي تقديم وفي للواقع  -

عريف، الظالل، االبرازات والتسوية الخ.(، ما دامت هذه األخيرة ال تغير  ان، التباين، التذلك على سبيل املثال: األلو 

.حقيقة الصورة  

 : وموثقة جيدا إعالمية 6.4

. والعواقب املحتملةاو السياسية / واالقتصادية واالجتماعية وثار التاريخية شمل املشاركات األتن أيجب   -  

؛شمولية أكثرخلق رابط نحو صورة  -  

؛ مبرر للحل املطروحيجب تقديم شرح مدقق و  -  

. ي رسوم، صور، فقرات دعم، ترجمات، الخمدروس أل يجب ان يكون استعمال  -  

 لنشر: ا 6.5

وقنوات املؤسسة؛قل عبر ثالثة وسائل االعالم بما فيهم الوسائل يجب النشر على اال  - 

.على املشاركين ذكر الوسيلة االعالمية التي تم النشر فيها  - 

 مثلة لوسائل النشر: أ ✓

o  الحائطية  املجلة

o  اإلذاعة املدرسية 

o  املجلة املدرسية 

o  جريدة الكترونية 

o  مواقع التواصل االجتماعي 

o  جريدة جهوية 

o  للنيابة أو جريدة اإلعالم وتواصل

   األكاديمية،

o  ....وسائل أخرى 

 )) نعطي مثال باملجلة الحائطية  :  املراحل ✓

 -  : ذكرمع   أخذ صورة للمجلة الحائطية 

؛التاريخ  - 

؛ناشرةاملؤسسة ال  - 

؛والرابط االلكتروني العدد  -
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 بطاقة وسائل النشر:     ✓

 " االستعانة بالبطاقة النموذجية املشار اليها أسفله :  البيئةاملرجو من املشاركين في مباراة "الصحفيون الشباب من أجل  
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 كيفية ارسال بطاقة وسائل النشر: ✓

: املخصصة باملشاركاتعلى مستوى البوابة  ما يلي  تحميلعلى كل مجموعة عمل   

  اوالفوتوغرافية الصورة  ، الربورتاج البيئة صنفبطاقة املشاركة في مباراة الصحفيين الشباب من أجل  .1

 مدير املؤسسة، ب الخاصة GRESAإدخال جميع املعلومات املطلوبة مع رمز بالفيديو الصحفي 

 ) أنظر معايير االنتقاء(،صحفي او الفيديو الالفوتوغرافية  الصورة ،  الربورتاجالنسخة األصلية من  .2

 بطاقة وسائل النشر )أنظر البطاقة النموذجية(.  .3

 املسألة القانونية  6.6

مي. ومن مسؤولية املشاركين معرفة القواعد  ال سيما في املجال اإلعال   اليوم،تكتس ي املسألة القانونية أهمية خاصة في مجتمع  

. أي مشاركة تعتقد املؤسسة ان بها شكوك قانونية لن تكون  اركةفي املشالخاصة بإنشاء الوسائط عند العمل  قوانينوال

 . مؤهلة للفوز في املباراة الوطنية

افقة  إ 6.7  شاركة املادة امل/واستعمال الصورةاملعلومات الشخصية  عند استعمال  عالن املو

ة املقدمة في بطاقة  بياناتك الشخصي  استعمالتوافق على اننا قد نقوم  فإنكعندما تقوم بالتسجيل في هذه املباراة،  

خالل املباراة.  نقوم بدراسة البيانات حتى نتمكن من تسجيل مشاركتك، الحكم على  لنا   والتي قدمت املشاركة هاته،  

تم اختيارك كفائز على مستوى موقع املؤسسة او وسيلة اعالم أخرى.   ونشره إذا  بإرساله التقديم، حفظ ما قمت 

. ويجب طلبهوير األطفال، هو من مسؤولية املؤلف االذن الالزم، على سبيل املثال لتص   

 املرتبطة باملباراة: راحل  أهم امل .7

اجباري( وجدول عملها ) إرسال لوائح اللجن الجهوية  2020 دجنبر    

إقليجهوية  تنظيم تكوينات بادل  بالبرنامج، لت مية لتعريفو

مختلف  املمارسات البيئية الجيدة وتقوية عملية التشبيك بين

 الفاعلين 

2021 فبرايرالى  2020 جنبرد  

افية  ر إعداد الربو  والفيديو من طرف  تاجات والصور الفوتوغر

 الصحفيين الشباب  

2021 من يناير الى مارس   

ابة املخصصة عبر البو األعمال املنجزة ل رسال ل ج أخر  آ   1202أبريل  09 

  1022أبريل 12 أسبوع    عقد اجتماعات اللجن الجهوية لتقويم األعمال املشاركة
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إرسال محاضر االنتقاء إلى إدارة مشروع البيئة والتنمية  

 املستدامة عبر البريد املحمول 

  1202أبريل  20

1202أبريل  26 عقد اجتماعات لجنة التحكيم الوطنية   

والشواهد تسليم الجوائز  عن النتائج وتحديد تاريخ العالن  1202أبريل  30   

التربية   الى مؤسسةطنيا ة و رسال األعمال املتوجآخر أجل ل 

للمشاركة في املباراة الدولية    البيئية  

2021ماي  19  

بمناسبة اليوم العاملي للبيئة  العالن عن نتائج املباراة الدولية   1202 يوليوز  5 

 

البوللم لحماية  السادس  محمد  مؤسسة  بين  املشترك  العمل  برنامج  انطر  املباراة،  جدولة  حول  املعلومات  من    يئة زيد 

 . 2021-2020ووزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي رفقته برسم املوسم الدراس ي 

  


