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للسنة الثانية على التوالي نظم برنامج التدريب الصحافي في الجامعة االميرآية في بيروت دورة 

ون مع وبالتعا" وستمنستر للديمقراطية"تدريبية في تغطية مجلس النواب اللبناني، بتمويل من مؤسسة 
 ."رويترز -طومسون"مؤسسة 

تولت ادارة الدورة مديرة برنامج تدريب الصحافة السيدة ماجدة أبو فاضل وعاونتها االعالمية دنيز 
 .رحمة فخري

 .بلغ عدد المشارآين تسعة أتوا من وسائل اعالمية مختلفة مرئية مسموعة ومقروءة
، اطلع المشارآون من آل من لس ودليل النائبعمل قوانين المج الى التمارين التطبيقية التي تناولت

، ومن السيد وائل منصور اقتصادي في لة العالقات الخارجية مكتب لبنانالسيدة منى زيادة مسؤو
البنك الدولي، على شؤون المالية والموازنة وآيفية قراءة مشروع الموازنة وعمل البنك الدولي 

لهم أن ثقة البنك في الدولة اللبنانية ال تزال قائمة وهو وشروط تعامله مع الحكومة اللبنانية، وتبّين 
مليون 550جّدد هذه الثقة عبر تحديد استراتيجية الشراآة مع لبنان للسنوات الثالث القادمة بمبلغ 

 .دوالر اميرآي
في ديوان  من يراقب آيفية استعمال المال العام ؟ سؤال أجاب عليه القاضي ايلي معلوف المستشار

 .المسبقة والمؤخرة: ، فشرح أن الرقابة في لبنان تطبق في آل االدارات وهي نوعانالمحاسبة
معلوف تحدث أن آالف المعامالت والعقود يوقفها ديوان المحاسبة سنويا في آل الوزارات وادارات 

الدولة اال أن صالحيات الديوان في آشف المخالفين تقف عند حدود المدراء العامين أما الوزراء 
د مالحقتهم الى مجلس النواب وهو لم يبت حتى اليوم بأي مخالفة وزارية ولم تتم محاسبة أي فتعو
 .وزير

مع السيدة ماجدة أبو فاضل اطلع المشارآون في عرض مفصل على أخالقيات المهنة وابرزها تحديد 
ي ف. االعالمي لمصدر معلوماته واشكالية قبول الهدايا أو أي نوع من الرشوة من أي مسؤول

أخالقيات المهنة ضرورة اعتماد الدقة والعدالة في المعلومات والصور وأهمية التمييز بين الخبر 
 .والرأي والتحليل

المشارآون اطلعوا خالل الدورة على ظروف وماهية عمل المكتبة في المجلس النيابي ،و شرحت 
السيدة أمل ترحيني بأن المكتبة التي تفتح أبوابها للنواب واالعالميين وأيضا للطالب الذين يعملون 

لى أآثر من على أبحاث لها عالقة بالقوانين وغيرها، تتسع لمليون آتاب اال أنها حاليا ال تحتوي ع
. عشرين ألف آتاب تأتي بمجملها هدايا أم عن طريق التبادل مع المكتبات االخرى ودور النشر
وأآدت ترحيني أن هناك ورشة حالية قائمة لتطوير برنامج المكتبة وقد تم االتفاق مع الوآالة 

 .االميرآية للتنمية المستدامة التي قدمت هبة بذلك
، ن قانون االنتخابات المعدل حديثااالنتخابات النيابية انطالقا م اختبر المشارآون آيفية تغطية

وانطالقا من تجربة آرواتيا ونظامها في االنفاق االنتخابي أجروا مقارنة بين تجربة آرواتيا وتلك 
، وفي تمارين تطبيقية عملوا على فن المقابلة واجرائها وآيفية اعداد االسئلة وطرق نالمعتمدة في لبنا

 .الى المسؤول مراعاة الخالقيات المهنة والمصطلحات التي اآتسبوها خالل الدورة توجيهها
نائب السفيرة البريطانية والقائم باالعمال السيد بيرس آازلت قدم للمشارآين لمحة تاريخية عن النظام 

ها القائم في بريطانيا وشرح عن دور الملكة وعالقتها مع الحكومة ورئيسها والصالحيات المعطاة ل
آازلت تحدث عن المجلسين . والملفت أن الملكة لها صالحيات آثيرة لكها عند التطبيق ال تستعلمها

معلوم أن ال دستور في بريطانيا . شارحا آيفية عملهما مومالقائمين في بالده مجلس للشيوخ وآخر للع
على القوانين  بل قوانين وتشريعات يعمل وفقها النظام القائم ، لم يتم ادخال تعديالت آثيرة



، أبرزها المتعلق قتراحات التي هي قيد الدرس حالياوهناك الكثير من اال1920الموضوعة منذ العام 
بموعد محدد لالنتخابات النيابية والتي بحسب القانون الحالي تعطي لرئيس الحكومة الحرية باجراء 

 .له" المناسب"انتخابات وفق الموعد 
في نهايتها المشارآون على شهادات وزعها عليهم مدير مكتب  الدورة استغرقت خمسة ايام حصل

السيد هوفيغ وّنس بعد أن شكرهم على مشارآتهم متمنيا لهم " وستمنستر للديمقراطية"لبنان لمؤسسة 
  .التوفيق في اعمالهم أينما آانوا


