
 

 

 شاركة دعوة لتقديم طلب م  

   
 ة ستقصائيّ ال صحافة ال ّية حولتدريب دورة  ف 

 ٢٠٢٠ كانون األول/ديسمب    ٥مهلة التسجيل: 

اكة مع   وت، بالشر   ببر
كية ف    الجامعة األمبر

م معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية ف 
ّ
نظ ي 

ق األوسط وشمال أفريقيا،   /ات   دورة تدريبّيةمنظمة التعاون والتنمية القتصادية لمنطقة الشر لصحافيير 

 هذه الدورة ه  ة.  حول الصحافة الستقصائيّ شباب/شابات  
ّ
وع    جزء  إن الذي    "المواطنير    صوت" من مشر

 
ّ
مه منظ

ّ
ق األوسط وشمال أفريقيا، بدعم من وزارة الخارجيّ اديّ مة التعاون والتنمية القتصتنظ ة  ة لمنطقة الشر

الح  األلمانيّ  وع  مشر إطار    
ف   ة 

ّ
لمنظ القتصاديّ وكمة  والتنمية  التعاون  وشمال  مة  األوسط  ق  الشر لمنطقة  ة 

 أفريقيا. 

 دورة التدريبّية هدف ال

اهة والم  المفتوحة، أي الشفافيّ للنهوض بمبادئ الحكومة  دوًرا أساسًيا  وسائل اإلعالم  تلعب   ساءلة  ة والب  

المصلحة. وم   أصحاب  الستقصائيّ   كما   شاركة  الصحافة  خالل  من  اإلعالم،  وسائل   
ّ
عد

 
والتقارير ت ة 

  مساءلة الحكومة وتوفبر المعلومات األساسيّ ة، جهات فاعلة رئيسيّ الموضوعيّ 
شاركة ة للمواطنير  للم  ة ف 

  الحياة العامّ 
اءة ف 

ّ
 ة. البن

  
   والسياس   ضوء المشهد القتصادي والجتماع   ف 

ّ
  لبنان، والستخدام المحدود لقانون الوصول المعق

د ف 

عام   قّر 
ُ
أ الذي  المعلومات  أهميّ ٢٠١٧إىل  تظهر  /ات  ،  الصحافيير  وخصوًصا  المستقّل،  اإلعالم  ة 

/ات ودوره     م/هنالستقصائيير 
  تعزيز الشفاف 

 ف 
ّ
  أعقاب يّ حاسبة. وهذا أمر بالغ األهمة والم  ّ

ة خصوًصا ف 

وت، حيث توجد حاجة إىل المساءلة، لضمان عدم تكرار مثل هذ    مرفأ ببر
، ه الكارثةالنفجار المأساوي ف 

 واستخدام الموارد الهائلة إلعادة اإلعمار ب
ّ
 افة وفّعالة. طريقة شف

  النقاشات العامّ لألصوات الشابة أهمية خاّص 
وت  ة ف  لذا،   ة للبالد. والرؤية المستقبليّ ة حول إعادة بناء ببر

وريّ  ة التدريبيّ  دورةال ههدف هذت /ات شباب/شابات باألدوات والمهارات الض   ة إلجراء  إىل تزويد صحافيير 
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 التحقيقات الصحفيّ 
ّ
  السياق الل

، ومنحهم التوجيه والمنّص ة وإنتاج صحافة عالية الجودة ف   
ات إلضافة  بنان 

 . العامّ أصواتهم إىل النقاش 

 الفرصة: 

، وه  درج، يتشارك معهد عصام فارس مع موقع  دورة التدريبّيةالكفاءة والجودة العالية لل   من أجل ضمان

 منصة رقميّ 
ّ
  ةناجح  دورةتصميم لة، ة حديثة ومستقل

ّ
ة الال . وتوفبر الخب   زمة للمتدّربير 

/ات الشباب/الشابات ومنحهم منّص   مجموعةإىل تشكيل  المبادرة    تهدف ة للتحقيق وإعداد من الصحفيير 

انفجار   أعقاب    
المثال، جهود إعادة اإلعمار ف    ذلك، عىل سبيل 

بما ف  العامة،  القضايا  مرفأ التقارير حول 

وت     ببر
 بشكل  ٢٠٢٠آب/ أغسطس  ٤ف 

كبر 
 ساءلة. ة والم  خاص عىل الشفافيّ  ، مع البر

     تدريبّية عب  الويب  جلسات  ٦ن الدورة من  تتكوّ 
ضمن    وتّم تحديدها   ٢٠٢٠كانون األول/ديسمب   ١١تبدأ ف 

التالية:   ، و  ١٤المواعيد  األّول/ديسمب  الجلسة    ٢٥و  ٢١و  ١٨و   ١٤و  ١١كانون  ة 
ّ
اوح مد )تبر /يناير   

الثان  كانون 

 .الواحدة بير  الساعتير  واألرب  ع ساعات( 

ر الدورة التدريبّيةس
ّ
ة، وتطوير أفكارهم إىل مقالت استقصائيّ الف  توف /ات لكتساب الخب  ة أو رصة للمشاركير 

  أو    ةتقارير )مرئيّ 
، ف  غتير    مسموعة( جاهزة للنشر

ّ
  اإلنالعربيّ   الل

يّ جة أو ف   بموارد لإلنتاجة، مع فرصة للدعم  لبر 

ا عىل فرصة إلثراء شوإمكانيّ 
ً
  وسائل اإلعالم. يحصل المتدربون/ات أيض

ف بكتهم من خالل التعرّ ة النشر ف 

ة.  /ات، ذوي الخب  /ات والدوليير  /ات المحليير   عىل الصحفيير 

اوح بير  سنة   ة تبر عن بخب 
ّ
  يتمتعون/يتمت

/ات، والذين/اللوانر /ات الشباب/الشابات المهتمير  ندعو الصحفيير 

  الصحافة الستقصائية، 
تهم/هّن ف    تطوير خب 

  يرغبون/يرغي   ف 
  هذا المجال، والذين/اللوانر

إىل سنتير  ف 

تهم/هّن الذاتيةو  الطلبهذا  طريق ملء للتقدم عن   .إرسال سبر

ام بحضور جميع الجلسات الخاّص   مالحظة:  /ات اللبر  من أجل اختيارهم   دورة التدريبّيةة بالعىل المشاركير 

 وحصولهم عىل شهادة مشاركة.  
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