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 هاتف: 

محتويات  اإلوروبي.  االتحاد  بتمويل من  البروشور  هذا  انتاج  تم 
النزاهة   أجل  من  اإلئتالف  مسؤولية  هي  البروشور  هذا 
والمساءلة- أمان، وال يمكن في حال من األحوال أن تفهم بأنها 

تعكس وجهات نظر اإلتحاد اإلوروبي

 

االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)

ان إتاحة االطالع والمعرفة للمواطن 
متطلــــب  هـــو  والباحث،  والصحفي 
لمواجهة  مجتمـــع  �ي  أســـــاسي 
في  متعذرا  زال  ال  لكنه  الفساد، 
يكفل  لقانوٍن  تفتقد  التي  فلسطين 

الوصول إلى المعلومة.

الشفافية في مواجهة الفساد:
امثلة على قضايا يمكن طرحها للنقاش في جلسات 

مساءلة اعالمية:

* النزاهة والشفافية في توزيع المساعدات العينية 
والمادية.

القطاع  بين  التعاقدات ما  النزاهة والشفافية في   *
العام والخاص (كالعطاءات واالمتيازات االستثمارية).
* النزاهة والشفافية في عملية التوظيف والتعيين.

* الفساد في توزيع والمتاجرة باالغذية واالدوية.
الصحية  الخدمات  تقديم  في  والشفافية  النزاهة   *

(مثال التحويالت أو االخطاء الطبية). 
* خدمات التعليم، المنح والبعثات الجامعية.

والمال  الشأن  بإدارة  متعلقة  اخرى  مواضيع  اية   *
العام.



اهداف برامج المساءلة االعالمية :

* البحث عن حل لمشكلة أو قضية ما. 
* تعزيز ثقافة الحق في المساءلة فيما يتعلق بادارة  

الشأن والمال العام.
وتصويب  المحاسبة  عملية  في  تساهم  خطوة   *

االخطاء ان وجدت.
ونشر  الشفافية  مبادئ  تعزيز  في  المساهمة   *
قرارات،  تبرير  ذلك  في  بما  للمواطنين  المعلومات 

مواقف، او مسلكيات.
* تشكيل رأي عام ضاغط.

في  المواطنين  اشراك  خالل  من  المواطنة  تعزز   *
ادارة شؤونهم.

مسجلة  او  مباشرة  الهواء  على  حوار  جلسة  هي 
هدفها تسليط الضوء على الحقيقة بشأن موضوع 
والشخصية،  وا�هلية  الرسمية  بمستوياتها  محدد 
من  العام  الرأي  يمكن  بشكل  لها  االنتباه  وتوجيه 
ادوات  من  أداة  وهي  بها.  وعيه  تعميق  خاللها 
تطبيق  الى  تسعى  التي  االجتماعية  المساءلة 

مبادئ الحكم الرشيد.

اشكال برامج المساءلة : 

ضيف  بحضور  تنفذ  الذي  الفردية:  المساءلة 
واحد. 

الندوة الحوارية: استضافة أكثر من ضيف ممن 
لهم خبرة أو حقائق أو عالقة مباشرة بالقضية، 
اضافة الى إمكانية استضافة أحد المتضررين 

إن وجد ضرر.

مســــاحة  تخصيــــص  الحـــــالتين  في  يمكـــن 
لالستماع ألسئلة المستمعين/المشاهدين.

إرشادات ما قبل عقد الجلسة:
* تحديد القضية / الموضوع / النطاق مدار البحث. 

* أبحث في خلفية الموضوع: راجع واجمع ما كتب من 
معلومات ووثائق وكافة المصادر األساسية والثانوية. 
* حدد األهداف: ما نوع المعلومات التي ترغب في 
وكيف  المساءلة  برنامج  نهاية  في  عليها  الحصول 

سيتم استثمارها الحقا.
* خطط لألسئلة وحدد مجرى الحوار: حدد المحاور الرئيسية 

التي ترغب في نقاشها واثارتها وحدد أسئلة كل محور.
تتضمن  (أن  االسئلة:   صياغة  في  وتحديد  الدقة   *
اين،  ماذا،  ونوعية:  كمية  مكانية،  زمانية،  معلومات 

من، متى، كيف، كم، ولماذا؟).
* ال ترسل األسئلة مكتوبة كما هي للضيف بل أرسل 

محاور النقاش (اذا طلب).
تكون  بحيث  المحاور  حدد  المحاور:  في  االنسجام   *

مترابطة وتسلسلية وذات عالقة ببعضها البعض
* تجنب األسئلة المرّكبة التي تتضمن أكثر من سؤال 

واكثر من اجابة في آن واحد.

ارشادات خالل تنفيذ الجلسة:
اتاحة  الموقف، كالحرص على عدم  * السيطرة على 

الفرصة للضيف لتجاهل أو التهرب من السؤال.
* حسن االصغاء وربط االجابات السابقة والالحقة والجرأة 

في طرح اصعب االسئلة االستدراكية تبعا لما سبق.
من  كل  ومنع  الجلسة  وقت  استثمار  على  الحرص   *
المتصل هاتفيا من االسترسال واالطالة والضيف من 

التكرار أو التطرق لمواضيع ال تتعلق مباشرة بالقضية.
إلى جوانب  التطرق  إلى الضيف في  الركون  * عدم 
ما  تجاهل  خاللها  من  يتعمد  قد  القضية  من  معينة 

ترغب في كشفه.  
على  والحرص  الضيف  تجاه  عدوانية  اظهار  عدم   *

االحترام المستمر له.
بعض  إلى  يتطرق  فقد  الضيف  يقوله  لما  انتبه 

العناصر المفيدة أكثر من األسئلة الموجودة. 
يخفي  واستنتج هل  الضيف  وجه  إلى  دائمًا  انظر   *

كالمًا أو يتذكر أو يحاول اإلضافة. 

اختيار مقدم البرنامج:  

* الجرأة والثقة بالنفس 
* يؤمن بحق المساءلة وحق االعالم في ممارسة 
هذا الحق وبأنه يمثل غالبية المشاهدين اصحاب 

القضية.
* لديه معرفة كافية وعميقة بالقضية.

* التمتع باالتزان االنفعالي، فاالنفعال الزائد قد 
يؤدي إلى االنحراف عن منهجية الحوار.

آن واحد،  المرونة واالصرار في  التمتع بمهارة   *
حيث تجعل المقدم يتعامل بكفاءة مع المشكالت 

التي تواجهه.

اختيار الضيف: 
* يجب اختيار من هو مسؤول عن اتخاذ القرارات 

بشأن القضية المثارة .
فهناك  الضيوف،  شخصيات  انماط  تتنوع   *
المستفز والعدواني، والعنيد، وكثير الكالم دون 
فائدة ، اوقليل الكالم ، او من يخرج عن سياق 
نمط  هناك  شخصية  نمط  ولكل  الموضوع، 
معلومات  جمع  وسيساعدك  يناسبها،  تعامل 

كاملة عن الضيف. 


