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مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة 



مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة

تتويج  لحوالي عقدين من التزام مؤسسة
محمد السادس لحماية البيئة 

مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئية مكرس

بالكامل للتحسيس والتربية عىل البيئة بطرق تعلم مبتكرة

ورقمية لفائدة جميع الفئات التي يستهدفها من أجل

ترسيخ السلوكيات البيئية الجيدة لتغيير سلوك

المواطنين.
 .

نقل المعرفة والخبرات التي تم تطويرها حول تحديات التنمية

المستدامة 

تحسيس و تكوين الفاعلين وصناع القرار حول القضايا الرئيسية للبيئة

والتنمية المستدامة

ضمان دمج المجهودات والمشاركة والتواصل بين جميع شركاء

المؤسسة

االستفادة و تعزيز  اإلجراءات التشغيلية التي تقوم بها المؤسسة 

يعمل المركز عىل ترسيخ هذه السلوكيات عبر المهام التالية :

افتتاح مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة  من طرف
صاحبة السمو الملكي األميرة لال حسناء: يونيو 2019 



برنامج الصحفيون الشباب من أجل البيئة 

يمنح  برنامج الصحفيون الشباب من أجل البيئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 25 سنة منصة للبحث في القضايا

البيئية وتعزيز الحلول من خالل الربورتاج الصحفي والصورة الفوتوغرافية والربورتاج فيديو.



شباب
 منخرطون

للبرنامج انظمو 
المفهوم 



أهداف البرنامج 

تنمية القدرات و الكفاءات لدى الشباب عن طريق التربية

البيئية

إيقاظ وعي التالميذ  و تشجيعهم عىل إدراك اإلشكاليات

البيئية المحلية من خالل انجاز  ربورتاج صحفي كتابي أو

مصور

جعل التزام التالميذ وأساتذتهم  في قلب اهتمامات جميع

الجهات الفاعلة، خاصة المنتخبون والسلطات المحلية

توحيد وتعميم مبدأ تنظيم المنافسة عىل المستوى

اإلقليمي و الوطني.  
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تحديد اشكالية
 بيئية محلية .

طريقة العمل 

إجراء ربورتاج صحفي،
صورة أو فيديو 

اقتراح حلول واتخاذ
اإلجراءات اإليجابية. 

التواصل مع جمهور محلي
حول العمل المنجز. 



موضوع السنة 



أهمية إدراج أهداف التنمية المستدامة



عىل المستوى الوطني 

عىل المستوى الدولي، 

تمديد الفئة العمرية 19 - 21 سنة إىل 19 - 25 سنة،  الطلبة الجامعين

المنخرطين في برنامج شبكة الجامعات الخضراء اإلفريقية وتعليم الشباب

(AGUYEN) ومن ناحية أخرى التوافق مع المباراة الدولية من حيث سن
المشاركة .

 

ادراج صنف جديد للمشاركة في المباراة الدولية "التعاون الدولي"

المفتوح في هذه المرحلة التجريبية للطلبة الجامعين، الراغبين في

التعاون وتبادل المعلومات مع شباب من دول أخرى، مما يجعل من فارق

المسافة ميزة وليست حجرة عثرة. 

 

جديد البرنامج

المرحلة التجريبية:
دفعة جديدة نحو الطلبة الجامعيين

 



موضوع السنة 



شروط المشاركة العامة  



الربورتاج الصحفي 

عدم تجاوز 1000 كلمة 

يسمح بحد أقصى 3 صور توضيحية 
 معتمدة المصدرمع تعليق ال يتعدى 20

كلمة 

ال ينبغي أن يزيد العنوان عن 140 حرف
(بحد أقصى 20 كلمة)

يجب تحميل الربورتاج عىل البوابة عىل
PDFو Doc Word  الشكلين

https://www.jeunesreporters.org.m
a/contributions

يجب تحديد المصادر المستخدمة في
الربورتاج باستخدام قائمة "المراجع".

يجب أال يتعدى عدد التالميذ المشاركين
والمشاركات 6 تالميذ ومؤطر 

 

 

 

 

 



1. الموضوع المحلي ، الزاوية األصلية.

 

2. البنية : المقدمة ، والعرض ، والخاتمة  - ال تنسى

المراجع!

 

3. كن صحفي : ابحث! أجري مقابالت واستقصاءات.

 

4. أعرض الحلول!

 

5. شارك أعمالك!

 

نصائح

الروبورتاج



الصورة الفوتوغرافية 

يجب أال يتجاوز العنوان 140 حرًفا.

وصف يتضمن 100 كلمة كحد أقصى
وتعليق 20 كلمة كحد أقصى أو فقط
تعليق شامل 120 كلمة كحد أقصى.

يجب تفسير عالقة الصورة بمحور السنة
وأهداف التنمية المستدامة.

يجب تحميل الصورة عىل البوابة عىل
شكل.JPEG أو .PNG بدقة ال تقل عن

 DPI (500Ko – 2Mo) 300-150
 https://www.jeunesreporters.org.

ma/contributions

يمنع استخدام الفوتوشوب 

يجب أال يتعدى عدد التالميذ المشاركين
والمشاركات 2 تالميذ ومؤطر 

 

 

 

 

 

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


1. ابحث عن موضوع مثير لالهتمام - اختر شيء جديد!

 

2.ال تستعمل الفوتوشوب - عمل أصلي

 

3. انتظر اللحظة المناسبة 

 

4. اإلضاءة، العمق، التكوين - كل هذه التفاصيل مهمة!

 

5. شارك أعمالك!

نصائح

الصورة



الفيديو الصحفي

يجب أن يكون الفيديو مصحوبًا بعنوان
ال يزيد عن 140 حرًفا.

يجب أال تزيد مدة مقطع الفيديو عن 3
دقائق بما في ذلك قائمة المصادر

المعتمدة، بأسلوب وثائقي أو أسلوب
مراسل / مقابلة (موصى به)

يجب بعث نسخة رقمية لنص الفيديو
.’’Doc Word ’‘ عىل شكل

يجب أن يكون شكل الفيديو متوافًقا مع
YouTube  وتحميله عىل الرابط التالي: 
https://www.jeunesreporters.org. 

ma/contributions

يجب أال يتعدى عدد التالميذ المشاركين
والمشاركات 4 تالميذ ومؤطر 

 

 

 

 

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


1. اختيار موضوع جيد وشيق.

 

2. اكتب النص و أنشاء خطة انتاج.

 

3. ال تنسى العمل الميداني - المقابالت هي طريقة رائعة!

 

4. اإلضاءة الجيدة والصوت ، وكذلك الفكرة والنص مهمين!

 

5. شارك أعمالك!

 

نصائح

الفيديو



التعاون الدولي

مفتوحة للشباب الذين يرغبون في التعاون وتبادل
المعلومات مع شباب من البلدان األخرى.

انجاز روبورتاج صحفي، صورة فوتوغرافية  أو فيديو
صحفي مشترك ، وتقديمه إىل المسابقة كعمل

تعاوني.

وستقدم األعمال المنجزة مباشرة إىل اللجنة الدولية
عن طريق مسؤول البرنامج ألحد البلدان المتعاونة.

ويجب أن تتضمن األعمال المشاركة
المعلومات،البيانات والصور ذات األهمية من كال

البلدين.

وينبغي أن تتضمن األعمال المشاركة مقدمة توضح
كيفية تعاون المشاركين في هذا الموضوع. 

 

 

 

 



1. عمل مشترك وتعاوني لمدى 2-3 أشهر عىل األقل.

 

2. إظهار تعاون هام بين البلدان.

 

3. يجب أن تكون الرسالة متوافقة مع الطرفين.

 

4. الربط بين القضايا والظواهر المحلية والعالمية عىل

حد سواء.

 

5. شاركوا أعمالكم!

نصائح التعاون

الدولي



طريقة المشاركة

https://www.jeunesreporters.org.ma

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



وسائل النشر

النشر هو وسيلة أساسية لتوصيل األفكار و بذلك إحداث أثر عىل المجتمع

وتطوير المهارات المكتسبة لذا التالميذ و الطلبة.

 

إعطاء بيئتنا صوتاً - وبذلك إحداث تغيرات إيجابية

 

 يتعين عىل المشاركين ذكر وسائل النشر أو البث
كمعيار إجباري بالمشاركات.

 نشرالعمل المرشح في المباراة عىل األقل  في
ثالث وسائل إعالم مختلفة بما في ذلك اإلعالم

المدرسي.

ذكر أنواع وسائل اإلعالم التي تم النشر فيها. المرجو
االستعانة بالبطاقة النموذجية رفقته.

 

 



مرحبا بأسئلتكم

للمزيد من المعلومات:
www.jre.ma


