إعالن عن فتح باب المشاركة يف ورشة تكوينية

لفائدة الصحفيي والفاعلي يف المجال اإلعالم حول المعالجة اإلعالمية للهجرات واللجوء
مع ر
الت ز
كت عل مواضيع الطفولة والشباب المهاجر
المدن المستهدفة :طنجة ،وجدة ،الدار البيضاء والرباط

رفتة رالتشيح :من  9اىل  22يناير 2020
ز
زف إطار التعاون ز
الصحفيي والمؤسسات اإلعالمية و معاهد التكوين ز يف مجال الصحافة بالمغرب ،تطلق
بي المنظمة الدولية للهجرة و
ي
الصحفيي .تنظم هاته الحلقات ر
ز
ز
بشاكة مع مؤسسات
الفاعلي ز يف قطاع الصحافة و كذا الطلبة
سلسة من الورشات التكوينية لفائدة
عمومية وغت حكومية .الهدف من خالل هذا التنامج هو مقاربة المعالجة اإلعالمية للهجرات واللجوء مع مع ر
الت ز
كت حول مواضيع
ر
الطفولة والشباب المهاجر.
والالج بالمغرب" والذي يتم ز ز
ر ئ
تتيله من طرف المنظمة
الورشات تندرج ز يف إطار برنامج "حماية ودعم قدرات األطفال والشباب ،المهاجر
ز
الالجئي و منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومكتب المنسق
الدولية للهجرة و المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
ز
ر
اإلنسان .الورشات ستعتمد عل
التنامج ممول بشاكة مع صندوق األمم المتحدة لألمن
المقيم لمنظومة األمم المتحدة بالمغرب .هذا ر
ي
ً
1
الدوىل واألدلة" .
الدليل الصادر عن المنظمة تحت عنوان " :التغطية اإلعالمية للهجرة استنادا إىل القانون
ي
معايت اختيار المشاركي:
وفاعلي زف قطاع األعالم) مشت ز
ز
ز
ز
ز
غلي بالمنابر الناطقة
مهنيي و طلبة
(صحفيي
يومي ( )2وستجمع  25مشاركا
كل ورشة تنظم عل مدى
ي
ر
.
:
.
والسمع البرصي االنتقاء سيتم انطالقا من االهتمام
والرقم
الورف
بالعربية أو األمازيغية أو الفرنسية التكوين مفتوح لكل أنواع المنابر
ي
ي
ي
المعت عنه لدى كل مرشح للعمل عل مواضيع الهجرات.
ر
برنامج الورشات ،حسب كل مدينة:
 طنجة 30 :و 31يناير 2020 وجدة  4 :و 5رفتاير 2020 الدار البيضاء  20 :و 21رفتاير 2020 الرباط 27 :و 28رفتاير 2020تسيت الورشات:
ز
ز
العاىل للعالم واالتصال بالرباط و من منظمة
ختاء من المعهد
سيتم تنشيط الورشات من طرف
صحف متخصص يف مجال الهجرات وكذا ر
ي
ي
ز
الدولية للهجرة و المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئي و اليونيسف.
ملف ر
التشيح يتكون من:
 ستة ذاتية فقرة من  10أسطر زييي فيها المرشح أسباب رغبته المشاركة ز يف الورشة
ز
(للصحفيي)
 مادة صحفية أنجزها المرشح خالل سنة 2019التكلف بمصاريف التكوين:
المنظمة الدولية للهجرة تتكلف بجميع مصاريف التكوين للمشار ز
كي الذين تم اختيارهم وتتضمن المصاريف وجبات الغداء واس رتاحة
ز
اليومي
الشاي خالل

ز
ز
ز
التنامج الجهوي للتنمية
ومتخصصي ز يف مجال الهجرات .أنتج الدليل ز يف إطار برنامج االتحاد
صحفيي
التكوين تم إعداده من طرف
هذا الدليل
األورون " :دعامة التنمية لمساندة ر
ري
ي
ز
والحماية بشمال إفريقيا" من ز
تتيل المنظمة الدولية للهجرة

1

ر
التاىل:
ون
عت ر
 oimrecrute@iom.intاألشخاص الذين يودون المشاركة ،المرجو بعث ملف ترشيحكم ر
ي
التيد االلكت ي
ر
الت تود المشاركة فيها
يف أجل أقصىاه  22يناير  ،2020مع تحديد المدينة ي

