ميثاق شرف

للمتقدمين/ات للحصول على جائزة الشهيدة شيرين أبو عاقلة
ألفضل تحقيق صحفي استقصائي يعالج قضية فساد لعام 2022
ايماناً بدور االعالم الهام في تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة بما يخدم المواطنين الفلسطينيين ،وبأهمية التدخالت االعالمية
لترسيخ النهج الديمقراطي والحكم الرشيد ،يولي االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) أهمية خاصة للتحقيقات االستقصائية
الصحافية؛ بوصفه صحافة قائمة على توثيق المعلومات والحقائق باتباع أسلوب منهجي وموضوعي يهدف الى كشف التجاوزات
وتسليط الضوء على شبهات الفساد والضغط إلحداث التغيير للمنفعة العامة .وتشجيعا لهذا النهج يمنح ائتالف أمان جائزة سنوية
ألفضل تحقيق استقصائي ،حيث يحرص ائتالف أمان على أن تلتزم التحقيقات المقدمة له لغرض المنافسة على هذه الجائزة
بأقصى درجات النزاهة وتتمتع بأعلى مستوى من المصداقية والمهنية.
لذا؛ قام ائتالف أمان بتطوير وثيقة الشرف هذه ،كمتطلب للتقدم للجائزة للمنافسة عليها؛ بحيث يتوجب على كل صحفي/ة
استقصائي/ة يريد التنافس على الجائزة التوقيع عليها.

أخالقيات العمل في التحقيقات االستقصائية المتقدمة للحصول على جائزة أفضل تحقيق صحفي استقصائي:
• االلتزام بالنزاهة ،والحيادية ،والموضوعية والتوازن في عرض المادة الصحفية االستقصائية عبر بذل الجهد والتحري عن
صحة المعلومات.
• االلتزام بالنصوص القانونية فيما يتعلق بالحق في الخصوصية ،واحترام حق األفراد والعائالت في سرية شؤونهم الخاصة
وكرامتهم اإلنسانية.
• االلتزام بالنصوص القانونية فيما يتعلق بحقوق األطفال وعدم استغاللهم في التحقيقات االستقصائية بـأي شكل من األشكال.
• االلتزام بأخالقيات مهنة الصحافة فيما يتعلق بطرق الحصول على المعلومات ألغراض التحقيق.

• احترام حقوق الملكية واالمتناع عن استنساخ عمل اآلخرين كليا أو جزئيا ،وضرورة اإلشارة إلى أي اقتباس أو نقل مسموح
به بعالمة تنصيص.
• المحافظة على سرية مصادر المعلومات وحماية الصحفي/ة لمصادر معلوماته/ها وتوثيقها لغايات تقديمها للمحكمة في حال
طلب منه ذلك.

أعلن أنا الموقع/ة أدناه التزامي بكل المبادئ الواردة أعاله في ميثاق الشرف هذا ،وأتحمل المسؤولية لوحدي ،مسؤولية فردية
غير تضامنية مع ائتالف أمان ،عن أي إخالل بمبادئ هذا الميثاق في التحقيق االستقصائي المقدم من طرفي للمنافسة على
جائزة أفضل تحقيق استقصائي.
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