الدعوة إلى الترشح:
دورة تدريبية حول التغطية اإلعالمية للهجرة
من  12الى  15نوفمبر, 2018تونس

تطلق المنظمة الدولية للهجرة ) (OIMفي تونس بالشراكة مع المركز اإلفريقي لتدريب الصحفيين و االتصاليتين
()CAPJCفي تونس العاصمة دعوة إلى اختيار مرشحين من الصحفيين من تونس و الجزائر و مصر و ليبيا و المغرب
لمشاركة في دورة تدريبية حول الممارسات اإلعالمية و الجيدة في مجال الهجرة وذلك من  12الى  15نوفمبر 2018
بمدينة تونس

. Iاالطار العام
"إفريقيا شمال حماية و للتنمية االقليمي للبرنامج التنمية ألسس دعم" مشروع اطار في التدريبية الدورات هذه تندرج
و المغرب و ليبيا و مصر و الجزائر في للهجرة الدولية المنظمة طرف من المنفذ و االوروبي االتحاد طرف من الممول
تونس.
و الكبرى تونس في المهاجرين اندماج لتعزيز المدني المجتمع و التونسية الحكومة مع بالشراكة يهدف المشروع هذا
:بهدف مدنين و صفاقس
•
•

تعميق معارف الرأي العام و العموم حول مسالة الهجرة
دعم االدماج االجتماعي للمهاجرين من خالل مبادرات اجنتماعية واقتصادية

يهدف هذا البرنامج المشترك بين المركز والمنظمة الدولية للهجرة الى تعزيز قدرات الصحفيين في مجال التغطية
اإلعالمية للهجرة من خالل تنظيم دورات تدريبية في جهات مختلفة من البالد لفائدة االعالميين الجهويين .وستنظم الدورة
التدريبية الرابعة بمدينة تونس من  12الى  15نوفمبر 2018لفائدة اإلعالميين المهتمين بالهجرة الممارسين في تونس
والبلدان المجاورة :الجزائر ; مصر ; ليبيا ; المغرب
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. IIالتدريب موضوعات
وسيتضمن هذا التدريب  ،بقيادة خبراء وطنيين ودوليين  ،صحفيين متمرسين في قضايا الهجرة  ،بهدف إثراء معرفة
.المشاركين بموضوع الهجرة وتعزيز قدرتهم على التعامل مع قضايا الهجرة
سيُجرى هذا التدريب في أربعة ( )4أيام مقسمة إلى دورتين ( )2في الصباح وبعد الظهر حيث سيتم تناول المواضيع
التالية:
•
•
•
•
•
•

مصطلحات الهجرة والبيانات الواقعية
وسائل اإلعالم -الهجرة -الرأي العام الصحافة وقضايا الهجرة
تغطية الهجرة التحكم في صدمة الصور
التحديات المهنية  ،التحدي األخالقي والسياسي
الممارسات الجيدة والتوصيات
صوت المهاجرين  -أمثلة  ،شهادات  ،مقاالت  ،زوايا عمل

سيتم تخصيص جزء من التدريب ألنشطة الكتابة العملية

 .IIIمعايير المشاركة و شروط الترشّح

يجب على المرشحين الراغبين المشاركة في هذه الدورة استيفاء المعايير التالية:
.1
.2
.3
.4

مهنيين في الصحافة ومهن اإلعالم
ممارسة المهنة في الجزائر أو مصر أو ليبيا أو المغرب أو تونس
مهارات لغوية جيدة للغة العربية و /أو الفرنسية
إبداء اهتمام قوي بالقضايا المتعلقة بالهجرة.

يجب أن يكون المرشحون متفرغون للدورة في الفترة ما بين  12إلى  15نوفمبر 2018

الوثائق المطلوبة
-1
-2
-3
-4

السيرة الذاتية
خطاب التحفيز (للناطقين بالفرنسية)
قائمة باإلنتاجات الصحفية المتعلقة بموضوع الهجرة
الموافقة من المشغل للمشاركة في التدريب (إن وجد).
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 .IVكيفية التقديم
يجب على المرشحين المهتمين إرسال طلبهم عن طريق البريد اإللكتروني إلى العناوين التالية)to( :
 rdpptunisie@iom.intو سيسي ( formation@capjc.tn :)ccمع ذكر موضوع الرسالة االلكترونية:
» « Candidature formation journaliste
الموعد النهائي لتقديم الطلبات  :األحد  28أكتوبر 2018

 .IVمكان وتاريخ التدريب
سيجري التدريب في تونس العاصمة ،من  12إلى  15نوفمبر. 2018
وتشجع بقوة الترشيحات من دول شمال أفريقيا الخمسة
وتشجع بقوة التطبيقات المقدمة من النساء.
يرجى مالحظة أنه سيتم االتصال فقط المتقدمين الناجحين.
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