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الأخرية،  ال�شنوات  يف  الأردين  الإعالم  �شهدها  التي  التطورات  اأبرز  املراجعة  هذه  تر�شد 

واخلطط الر�شمية املعَلنة يف جمالت الإعالم؛ وتاأتي اأهمية هذه املراجعة من تقاطع اأداء 

التحول  مرحلة  يف  فالإعالم  الأخرى؛  العامة  وال�شوؤون  القطاعات  مع  وتداخله  الإعالم 

الدميقراطي اأداة حقيقية وفاعلة ملعرفة مدى جدية الإ�شالح على امل�شتويات املختلفة.

يواجه الإعالم الأردين وموؤ�ش�شاته الر�شمية واخلا�شة اأ�شئلة اأ�شا�شية اأبرزها �شوؤال املهنية 

اأدوار  ت�شاعد  مع  واإحلاحها  الأ�شئلة  هذه  وقع  وازداد  وامل�شوؤولية.  واحلرية  وال�شتقاللية، 

الإعالم يف ظل التقدم التكنولوجي وتراجع الثقة بو�شائل الإعالم التقليدي.

هناك جدل حول جدوى وجود خطط واإ�شرتاتيجيات لالإعالم، ومدى ان�شجام وجود تخطيط 

ر�شمي لهذا القطاع مع مبادئ ال�شتقاللية التي ُيفرت�س اأنها متطلب اأ�شا�شي له، ولكن مما ل 

وتنظيمها، وهنالك حاجة  الإعالم  بيئة  لتطوير  لوجود خطط  اأن هنالك حاجة  فيه  �شك 

لوجود خطط لالإعالم الر�شمي اأو ما ُيعرف بـ»اإعالم اخلدمة العامة«. 

بقي الإعالم الأردين يراوح مكانه يف التقدم والرتاجع، وتاأّثر ب�شكل اأ�شا�شي مب�شار الإ�شالح 

فيه  حقق  الذي  الوقت  ويف  بالأردن،  املحيطة  الإ�شرتاتيجية  الطوارئ  وحالة  ال�شيا�شي 

الإعالم الأردين املزيد من التنوع والتعدد، وتطورت البيئة ال�شتثمارية، وظهرت ا�شتثمارات 

الر�شمي، فهنالك حتديات ت�شريعية  الثقة بالإعالم  اأزمة  ا�شتمرت  ال�شناعة الإعالمية،  يف 

الذي  الوقت  الإعالم، ويف  ناجحة يف  اقت�شادية  بناء مناذج  الطموح يف  واإجرائية حتّد من 

التلفزيونية  الإعالمية  ال�شناعة  ازدهرت  املالية،  الورقية  ال�شحافة  اأزمة  فيه  ت�شاعدت 

والإذاعية. 

تقدمي
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أوالً: حالة اإلعالم األردين: خلفية عامة

التجربة  وُتقّدم  ال�شيا�شي،  والإ�شالح  الإعالم  اإ�شالح  بني  ومتداخلة  متبادلة  عالقة  ثمة 

يف�شي  قد  ال�شيا�شي  الإ�شالح  فرتاُجع  احلالتني،  بني  التداخل  على  وا�شحة  اأدلة  الأردنية 

اجلهاَز  الإعالم  حالُة  ت�شكل  املح�شلة  ويف  الإعالم،  اإ�شالح  ويعيق  التعقيد  من  املزيد  اإلى 

الع�شبي الذي ي�شري مبكرًا اإلى مدى �شالمة التحول الدميقراطي اأو اعتالله. لقد بداأ التحول 

الدميقراطي يف نهاية الثمانينات من القرن املا�شي دون اأن يكون لو�شائل الإعالم الأردين دور 

يف التهيئة له، ومع ظهور حزمة الت�شريعات الإ�شالحية ومن بينها قانون املطبوعات والن�شر 

لعام 1993 ازدهرت ال�شحافة املحلية وظهرت يف اأح�شن اأحوالها وبلغت حريتها حدودًا غري 

م�شبوقة، وتنامى عدد ال�شحف بوترية مت�شارعة، وحتديدًا ال�شحف الأ�شبوعية. واعتبارًا 

قانون  طالت  التي  التعديالت  وقع  على  بالرتاجع  الإعالمية  احلالة  اأخذت   1997 عام  من 

املطبوعات والن�شر، ما اأدى اإلى تراجع يف دور الإعالم وتوقف العديد من ال�شحف الأ�شبوعية، 

يف الوقت الذي اأخذت فيه ال�شحافة الإلكرتونية بالظهور. 

ويف عام 2001 دعا امللك عبداهلل الثاين اإلى حّل وزارة الإعالم، حيث مت ا�شتبدال موؤ�ش�شات 

حكومية )مثل هيئة املرئي وامل�شموع ودائرة املطبوعات والن�شر( بها، واأُ�شندت لهذه املوؤ�ش�شات 

الأدوار واملهام التي كانت تتولها الوزارة. وُنقلت جمموعة من الوظائف الإدارية التي كانت 

اإن�شاء  ومت  والتجارة،  ال�شناعة  وزارة  اأو  الوزراء  رئا�شة  اإلى  الوزارة،  اخت�شا�س  �شمن  تقع 

املجل�س الأعلى لالإعالم، و�شهدت اأجواء املمار�شة الإعالمية يف الأردن ت�شاحمًا وتعدديًة اأكرث 

اإدارة  جمال�س  ت�شكيل  املرحلة  تلك  يف  اأعيد  كما  املحيطة.  الدول  يف  نظرياتها  �شهدتها  مما 

م�شتقلة من ذوي الخت�شا�س للموؤ�ش�شات الإعالمية الر�شمية )موؤ�ش�شة الإذاعة والتلفزيون، 

ووكالة الأنباء الأردنية/ برتا(.

2003 اأ�شدر امللك عبداهلل الثاين ما ُعرف بـ»الروؤية امللكية لالإعالم«، واأكدت هذه  ويف عام 

الوثيقة على:

اأردين حديث ي�شّكل ركيزة لتحقيق التنمية ال�شيا�شية والقت�شادية  اإعالمي  بناء نظام   -

والجتماعية والثقافية، ويعّزز �شيا�شة النفتاح القت�شادي والجتماعي والثقايف التي 

ينتهجها الأردن، ومبا يواكب التطورات العاملّية. 

الآخر  والراأي  الراأي  التعددية واحرتام  الدولة احلديثة من خالل ت�شجيع  اإعالم  بناء   -

والتعبري عن الوطن بفئاته كافة. 

دعم ا�شتقالل موؤ�ش�شات الإعالم واإدارتها، من خالل حماية ا�شتقاللية اإدارات املوؤ�ش�شات   -
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الإعالمية وقراراتها، وفتح املجال اأمام القطاع اخلا�س للم�شاركة يف مْلكية و�شائل الإعالم، 

ومتكني هذه الو�شائل من القيام بدورها الرقابي.

الرتقاء باملهنية الإعالمية من خالل التدريب والتاأهيل والتخ�ش�س ومراجعة القوانني   -

ي�شهدها  التي  التقنّية  باملتغريات  والأخذ  الإعالمي  ال�شرف  مواثيق  وتطوير  الإعالمية 

الع�شر.

ّنف الأردن  ويف تلك الأجواء عادت موؤ�شرات حرية الإعالم يف الأردن اإلى التح�شن جمددًا، و�شُ

يف خانة الدول »احلرة جزئيًا« يف جمال حرية ال�شحافة وفقًا لتقرير منظمة »بيت احلرية« 

)Freedom House( يف عام 2002، ويف العام نف�شه اأ�شدر الأردن ت�شريعًا اأنهى احتكار 

الدولة للبث الإذاعي والتلفزيوين، وُفتح املجال للمرة الأولى اأمام القطاع اخلا�س واملجتمع 

لمتالك و�شائل اإعالم م�شموعة ومرئية واإدارتها. 

الت�شريعات  جوانب  يف  مهمة  التزامات   )2015-2006( الوطنية  الأجندة  ت�شمنت  ولقد 

وال�شيا�شات ُطّبق القليل منها يف ال�شنوات التالية، فيما كان لالأردن دور ريادي وقيادي يف عام 

2007 حينما �شدَر اأول قانون يف العامل العربي يف جمال حق »احل�شول على املعلومات« رغم ما 

اعرتاه من مثالب وقيود كبرية يف حماية �شرية املعلومات بح�شب درا�شة تقييم تنمية الإعالم 

يف الأردن بناء على موؤ�شرات اليون�شكو لتنمية الإعالم. 

انحداٌر  ذلك  ورافق  وا�شح،  ب�شكل  بالرتاجع  الإعالمية  احلريات  موؤ�شرات  بداأت  ذلك  بعد 

م�شتمر يف اأداء الإعالم الر�شمي، ومت اإلغاء املجل�س لالأعلى لالإعالم يف عام 2008.

يف اأجواء حتولت ما �شّمي »الربيع العربي«، اأمر امللك احلكومَة بت�شكيل جلنة احلوار الوطني 

يف عام 2011، و�شّمت اللجنة ممثلني عن الأحزاب والنقابات والنا�شطني وقادة الراأي والقطاع 

اإ�شالحات  اإلى  تو�شياتها  يف  ودعت  والإعالم،  واملراأة  وال�شباب  املدين  واملجتمع  القت�شادي 

د�شتورية و�شيا�شية اأ�شا�شية، واإلى حماية حقوق الإن�شان واحلريات العامة. ويف جمال اإ�شالح 

الإعالم طالبت اللجنة يف وثيقتها ب�شمان حرية الإعالم ومهنيته، وذلك من خالل: 

تطوير الت�شريعات ذات ال�شلة، واإلغاء جميع املواد التي تعيق احلريات الإعالمية.   .1

قانون  يف  وت�شمينهما  وامل�شموع،  املرئي  الإعالم  وقانون  والن�شر  املطبوعات  قانون  اإلغاء   .2

تنظيم  على  تعمل  م�شتقلة  عامة  هيئًة  الهيئة  هذه  تكون  بحيث  الإعالم،  تنظيم  هيئة 

قطاع الإعالم على اأ�ش�ٍس من املهنية و�شبط اجلودة من دون اأن يكون لها اأّي �شفة رقابية. 

اإعالميني  خرباء  ت�شم  الإعالم،  قطاع  تنظيم  هيئة  عليها  ت�شرف  م�شتقلة  جلنة  اإن�شاء   .3

ممار�شات  على  املواطنني  �شكاوى  لتلقي  املهنية،  النزاهة  يف  تاريخ  لهم  قانونيني  وخرباء 

و�شائل الإعالم. واإن�شاء جمل�س اآخر للطعن يف قرارات اللجنة.
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�لعمل على توفري �ل�سروط و�لإجر�ء�ت �لالزمة لتحويل موؤ�س�سة �لإذ�عة و�لتلفزيون �إلى   .4

موؤ�ش�شة نفع عام م�شتقلة ل و�شاية حكومية عليها.

ثانياً: اإلسرتاتيجية اإلعالمية األردنية 2015-2011

وّجه امللك عبداهلل الثاين ر�شالة اإلى احلكومة يف 2011/3/22 دعت اإلى اإعداد اإ�شرتاتيجية 

لالإعالم تقوم على قاعدَتي احلرية وامل�شوؤولية، وتاأخذ يف احل�شبان اأدوات الع�شر والتحولت 

وامل�شموع  واملرئي  املطبوع  اأ�شكاله؛  ب�شائر  الوطني  الإعالم  اإ�شالَح  وت�شتهدف  التكنولوجية، 

والإلكرتوين. 

وبني امللك ب�شكل وا�شح اأوُجَه �شعف الإعالم: »�شهدنا تراجعًا يف الإعالم الر�شمي، اأ�شهم يف 

عدم اإي�شال ر�شالة الدولة الأردنية و�شوت املواطن بال�شكل الذي يليق. اإّننا يف الأردن وطن 

حرية واإبداع، يقبل الراأي الآخر ويحرتم التعددية والعدالة و�شيادة القانون«.

مهمة  التزامات  مت�شّمنًة   2015-2011 لالإعالم  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  �شدرت  وبالفعل، 

جزءًا  اأن  ورغم  الإعالم.  لتطوير  مالئمة  بيئة  وتوفري  وتنظيمية  ت�شريعية  باإ�شالحات 

اأداء  توؤثر يف  ال�شكلّية، ومل  دائرة  تغادر  الإ�شالحات مل  اأن  اإل  ذ،  ُنفِّ الإ�شرتاتيجية قد  من 

الإعالم، ومل تنعك�س على م�شتوى ثقة اجلمهور بالإعالم الر�شمي. 

وا�شتهلت الإ�شرتاتيجية حتليل الو�شع القائم لالإعالم الأردين يف عام 2011 بهذه الفقرة:

»يوجد �شعور عام يعرّب عن عدم الر�شا عن واقع الإعالم الأردين يف هذه املرحلة ب�شكل عام، 

وتوجد وجهات نظر تعرّب عن تراجع اأداء الإعالم الر�شمي وقدرته على التاأثري، ويتمثل ذلك 

يف �شعف قدراته التناف�شية وتراجع الثقة باأدائه، وَتعّمق ذلك ال�شعور نتيجًة حلاجة الدولة 

واملجتمع لوجود نظام اإعالمي قوي يواكب التحولت املعا�شرة وي�شتعيد القدرة على تقدمي 

هذه  يف  الر�شمي  الإعالم  يف  الرئي�شية  امل�شكلة  تتمثل  والإن�شانية.  القومية  الأردن  ر�شالة 

ر�شالة  واإي�شال  امل�شتهدفة،  اإلى اجلماهري  الو�شول  الو�شائل على  املرحلة يف عدم قدرة هذه 

الدولة لها وتف�شريها، ما خلق حالًة من تراجع الثقة والبحث عن و�شائل اإعالم بديلة، وذلك 

نتيجة حالة اجلمود وعدم القدرة على التجدد يف امل�شمون والأداء«.

حماور  �شكلت  فرعية  اأهداف  وع�شرة  رئي�شيًا  اإ�شرتاتيجيًا  هدفًا  الإ�شرتاتيجية  وحددت 

الإ�شرتاتيجية على النحو التايل: 
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- الهدف الإ�شرتاتيجي
اإعالمًا  الأردين، وجْعله  الإعالم  لتنمية قطاع  واإداريًا  و�شيا�شيًا  قانونيًا  بيئة مالئمة  توفري 

معا�شرًا يخلق قيمة م�شافة لعنا�شر قوة الدولة واملجتمع.

- الأهداف الفرعية
توفري وتعزيز ا�شتقاللية و�شائل الإعالم الر�شمية واخلا�شة وحمايتها.  .1

توفري بيئة مالئمة قانونيًا و�شيا�شيًا لتنمية تعددية و�شائل الإعالم.  .2

توفري �ل�سروط �لقانونية و�ل�سيا�سية �لالزمة لتعزيز �حلريات �لإعالمية وحرية �لتعبري   .3

وحماية جميع اأ�شكال حرية التعبري الإعالمي �شمن معايري امل�شوؤولية.

�شمان احلق يف الو�شول اإلى املعلومات من م�شادرها احلكومية ومن القطاع اخلا�س، وت�شهيل   .4

احلق  بهذا  والتعريف  واجلمهور،  الإعالم  لو�شائل  الدولة  موؤ�ش�شات  من  املعلومات  تدفق 

والت�شجيع على ممار�شته.

�شعبها  وم�شالح  وثوابتها  الأردنية  الدولة  ر�شالة  عن  التعبري  من  الر�شمي  الإعالم  متكني   .5

وتطلعاته.

من  وفنونه،  الإعالم  الوطنية يف جمالت  القدرات  بناء  الإعالمية ودعم  املهنية  تنمية   .6

التعليم اجلامعي  والتاأهيل الإعالمي، وتطوير  التدريب  املوؤ�ش�شي يف  العمل  خالل تطوير 

النظري والتطبيقي يف تخ�ش�شات وحقول الإعالم.

من  باحلّد  وذلك  الرقابي  بدورها  القيام  من  واخلا�س  الر�شمي  الإعالم  و�شائل  متكني   .7

ورفع  ال�شفافية  مبعايري  واللتزام  الإعالم،  عمل  يف  املنهجية  غري  الر�شمية  التدخالت 

كفاءة و�شائل الإعالم يف ال�شتق�شاء وحماية احلقيقة.

دعم ال�شناعة الإعالمية الأردنية يف جمالت الإعالم وفنونه املختلفة، وتوفري البيئة   .8

املالئمة لال�شتثمار يف الإعالم، والعمل على حتويل الأردن اإلى مركز اإقليمي يف �شناعات 

على  العربي  املحتوى  وتطوير  الف�شائي  والبث  والن�شر  الطباعة  مثل  حمددة  اإعالمية 

�شبكة الإنرتنت. 

وا�شحة  ومعايري  �شيا�شات  وو�شع  اجلديد،  الإلكرتوين  الإعالم  تطبيقات  وتطوير  دعم   .9

لتنمية الندماج بني قطاَعي الإعالم وتكنولوجيا الت�شالت، وتعزيز ح�شور الأردنيني 

يف الإعالم الجتماعي اجلديد.
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10. دعم وتنمية الإعالم املجتمعي املوّجه للمجتمعات املحلية، وحتديدًا يف املحافظات، من 

خالل اتباع نهج يوفر منابر اإعالمية حملية )اإذاعات، حمطات تلفزيون جمتمعية( مُتّكن 

املجتمعات املحلية يف املحافظات من التعبري واحلوار والو�شول اإلى املعلومات ومتّكن الدولة 

من اإي�شال ر�شالتها لهذه املجتمعات. 

- حماور الإ�شرتاتيجية
اأما  ا�شتملت الإ�شرتاتيجية على ع�شرة حماور، من بينها �شبعة ذات �شلة مبا�شرة بالإعالم، 

بقية املحاور فتتداخل مع الثقافة والوعظ والإر�شاد. 

ذت اأربٌع ب�شكل جزئي،  وان�شوى حتت هذه املحاور 34 مبادرة اأو مطلبًا، مت تنفيذ 14 منها، وُنفِّ

ذ املبادرات واملطالب الباقية )وعددها 16( حتى وقت اإعداد هذه املراجعة. بينما مل تنفَّ

ويف ما يلي مراجعة لالإجنازات التي حتققت تبعًا ملحاور الإ�شرتاتيجية: 

1. حمور الت�شريعات الناظمة للعمل الإعالمي 

 اأ�شارت الإ�شرتاتيجية اإلى 10 قوانني بحاجة اإلى تعديالت تخدم اأهدافها، وعمليًا مت تعديل 

التي  التعديالت  اأن  ويالَحظ  بعد.  ل  تعدَّ مل  اأخرى  قوانني  خم�شة  وهناك  قوانني،  خم�شة 

اأُجريت مل ت�شّب بالكامل يف اأهداف الإ�شرتاتيجية.
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اجلدول رقم )1(
الت�شريعات يف �شوء متطلبات الإ�شرتاتيجية

احلالة القانون 

قانون الإعالم املرئي وامل�شموع رقم 
قانون الإعالم املرئي وامل�شموع رقم )٢٦( ل�شنة 2015.)71( ل�شنة 2002

قانون نقابة ال�شحفيني رقم )15( 
ل�شنة 1998

تعديل قانون النقابة ونظام اخلدمة املدنية بتعديالته 
اخلا�شة بالعرتاف بال�شحافة كمهنة مبوجب تعديل الفقرة 

)ب( مادة )17( من النظام الأ�شلي. 

قانون �شمان حق احل�شول على 
ما زال يف عهدة جمل�س النواب منذ عام 2013. املعلومات رقم )47( ل�شنة 2007

قانون املطبوعات والن�شر رقم )8( 
ل�شنة 1998

�شهد تعدياًل يف عام 2011، وتعدياًل �شكليًا يف عام 2015.

ُعّدت هذه التعديالت يف الجتاه امل�شاّد لروؤية الإ�شرتاتيجية 
ومطالبها يف بع�س املجالت.

قانون الأحداث وتعديالته رقم 
)24( ل�شنة 1968

�شدور الإرادة امللكية ال�شامية باملوافقة على قانون الأحداث 
رقم )32( ل�شنة 2014، ون�شرته اجلريدة الر�شمية بتاريخ 

 .2014/11/2

قانون العقوبات وتعديالته رقم 
)16( ل�شنة 1960

يف عهدة جمل�س النواب.

قانون حمكمة اأمن الدولة 
وتعديالته رقم )17( ل�شنة 1959

�شدرت الإرادة امللكية يف 2014/6/2، بامل�شادقة على القانون 
املعدل رقم )19( ل�شنة 2014، وُن�شر يف اجلريدة الر�شمية 

)العدد رقم 5289(.

قانون حماية اأ�شرار ووثائق الدولة 
ما زال لدى ديوان الت�شريع والراأي منذ 2014/4/9.رقم )50( ل�شنة 1971

قانون انتهاك حرمة املحاكم رقم 
)9( ل�شنة 1959

قانون نافذ. مل يجر اأّي تطور عليه.

قانون جرائم اأنظمة املعلومات رقم 
)30( ل�شنة 2010

حّل حمله قانون اجلرائم الإلكرتونية رقم )27( ل�شنة 
.2015

2. حمور التدريب ورفع القدرات املهنية

يف  املركز،  هذا  اإن�شاء  يتم  مل  لكن  الإعالمي،  للتدريب  مركز  اإن�شاء  الإ�شرتاتيجية  اقرتحت 

حني يقوم معهد الإعالم الأردين �شنويًا بتنفيذ برامج تدريبية جمانية موّجهة لالإعالميني 

الأردنيني، حيث ا�شتفاد منها نحو 4500 �شخ�س خالل الفرتة 2017-2010. 

كما اقرتحت الإ�شرتاتيجية اإطالق جائزة للتميز ال�شحفي، ومل يتم تنفيذ هذا املطلب.
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3. حمور التنظيم الذاتي 

ا�شتمل هذا املحور على خم�شة مطالب، مت تنفيذ اثنني منها، هما:

�شبط  يف  والن�شر  املطبوعات  قانون  �شاهم  حيث  ال�شخ�شية.  اغتيال  من  املواطن  حماية   -

فو�شى املواقع الإخبارية الإلكرتونية. 

الإعالم  معهد  قام  وقد  النتخابي.  لالإعالم  �شرف  ميثاق  تبني  اإلى  الإعالم  و�شائل  دعوة   -

الأردين بامل�شاعدة يف اإجناز هذا املطلب. 

الثقافية  التنمية  �شندوق  اإن�شاء  ال�شكاوى،  جمل�س  )اإن�شاء  املتبقية  الثالثة  املطالب  اأما 

والإعالمية، مراجعة ميثاق ال�شرف ال�شحفي( فلم يتم تنفيذها.

 

4. حمور الإعالم الر�شمي 

ذ ثالثة منها، وهناك مطلب واحد لي�س وا�شحًا اإن مّت  ا�شتمل هذا املحور على 5 مطالب مل تنفَّ

تنفيذه. 

اجلدول رقم )2(
الإعالم الر�شمي يف �شوء متطلبات الإ�شرتاتيجية

احلالة املطلب 

حتويل موؤ�ش�شة الإذاعة والتلفزيون اإلى مفهوم 
اإعالم الدولة )اخلدمة العامة( 

مل يتم. يف عام 2015 �شدر نظام حمطة الإعالم 
العام امل�شتقلة. 

مل يتم ب�شكل وا�شح. يف عام 2018 َطّور رفع كفاءة الأداء الإعالمي للتلفزيون الأردين 
التلفزيون �شكَل ال�شا�شة وبداأ البث عايل الو�شوح 

.)HD(

تطوير التنظيم الإداري ملوؤ�ش�شة الإذاعة 
والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية 

اأ�شدرت احلكومة الأنظمة الداخلية لوكالة 
الأنباء الأردنية. 

مل يتم التنفيذ. اإن�شاء حمطات اإذاعية حملية عامة يف املحافظات 

مل يتم التنفيذ. اإن�شاء حمطات تلفزيونية حملية يف املحافظات

5. حمور الإعالم الإلكرتوين والإعالم الجتماعي 

ا�شتمل هذا املحور على 3 مطالب: 

اأو  جمعيات  يف  اأنف�شهم  تنظيم  على  الإلكرتوين  الإعالم  يف  العاملني  ت�شجيع  الأول:   -

الن�شواء حتت مظلة نقابة ال�شحفيني، اأو اإن�شاء ناٍد لالإعالم الإلكرتوين. وقد مت اإن�شاء 
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جمعية للمواقع الإلكرتونية. 

الثاين: تطوير التدريب. قام معهد الإعالم الأردين ب�شل�شلة وا�شعة من الربامج التدريبية   -

التي ا�شتهدفت ال�شحفيني يف املواقع الإلكرتونية. 

الثالث: ت�شجيع املواقع الإعالمية الإلكرتونية على الت�شجيل يف وزارة ال�شناعة والتجارة   -

اأو يف �شجل خا�س بنقابة ال�شحفيني، مبا يحدد هوية املوقع ويحافظ على حقوق امللكية 

ذ هذا املطلب ب�شكل وا�شح. الفكرية. مل ينفَّ

6. حمور ال�شناعة الإعالمية

ذ ثالثة منها، وهناك مطلب غام�س اأو  ا�شتمل هذا املحور على اأربعة مطالب رئي�شية، مل تنفَّ

ذ ب�شكل جزئي.  ُنفِّ

اجلدول رقم )3(
ال�شناعة الإعالمية يف �شوء متطلبات الإ�شرتاتيجية

احلالة املطلب 

منح ال�شتثمارات الإعالمية امتيازات من خالل 
الت�شريعات

رغم اأن نظام البث واإعادة البث/ قانون الإعالم 
املرئي وامل�شموع، نّظم بع�س جوانب ال�شتثمار، اإّل 
اأنه مل يتم اتخاذ ملنح امتيازات خا�شة لال�شتثمار 

الإعالمي. 

دعم الدراما املحلية 

وتنمية �شناعة الأفالم الأردنية
مل يتم تنفيذ هذا املطلب اإذا ما ا�شُتثنيت اجلهود 

التقليدية لبع�س املوؤ�ش�شات.

دعم الأغنية الأردنية من خالل �شندوق التنمية 
مل يتم تنفيذ هذا املطلب.الثقافية والإعالمية

حتويل الأردن ملركز اإقليمي يف �شناعة الطباعة 
مل يتم تنفيذ هذا املطلب. والن�شر

 

7. حمور تعليم الإعالم الأكادميي

ا�شتمل هذا املحور على �شتة مطالب رئي�شة، مت اإجناز مطلبني منها ب�شكل جزئي، حيث ُعقدت 
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ور�شة عمل يف هذا ال�شدد، لكن الإجنازات حتّققت من خالل م�شروع »دعم الإعالم يف الأردن« 

ل من الحتاد الأوروبي.  املموَّ

اإلى  واجلودة  العتماد  معايري  ت�شل  مل  الإعالم.  واأق�شام  كليات  اعتماد  معايري  تطوير   -

امل�شتوى املطلوب. 

يف  املناهج  بع�س  حتديث  )مت  جزئيًا  املطلب  هذا  تنفيذ  مت  واملناهج:  اخلطط  حتديث   -

جامعَتني من خالل م�شروع دعم الإعالم/ الحتاد الأوروبي، 2016(. 

الأوروبي،  الحتاد  الإعالم/  دعم  م�شروع  قام  الإعالم:  كليات  يف  تدريب  مرافق  توفري   -

بدعم جامعَتني.

ذ.  -  تطوير التعاون بني الكليات والنقابات: مل ينفَّ

ذ. زيادة ح�شة التطبيق العملي: مل ينفَّ  -

اإن�شاء برامج اأكادميية لالإعالم الرقمي: مل يحدث با�شتثناء ما هو موجود يف معهد الإعالم   -

الأردين.

ثالثاً: حالة التنظيم واالنتشار

مبوجب قانون الإعالم املرئي وامل�شموع، �شهد الإعالم الأردين خطوة تنظيمية مهمة يف عام 

2014، حينما مت دمج مهام دائرة املطبوعات والن�شر وهيئة الإعالم املرئي وامل�شموع، يف هيكل 

الإعالم  لقطاع  الرئي�س  املنّظَم احلكومي  اأ�شبحت  التي  الإعالم«،  »هيئة  تنظيمي جديد هو 

بفروعه )املطبوع، واملرئي، وامل�شموع، والرقمي(. 

وتو�شح خريطة الإعالم الأردين يف الربع الأول من عام 2018 تو�شعًا وتعددية يف الأن�شطة 

�شحف   10 بينها  من  ورقية،  �شحفية  مطبوعة   30 فهناك  املختلفة،  مبجالتها  الإعالمية 

يومية و16 مطبوعة �شحفية اأ�شبوعية. ويالَحظ تراُجع عدد املطبوعات الأ�شبوعية مقارنة 

ت�شريعية  لأ�شباب  ذلك  ويعود  40 مطبوعة،  نهايُته �شدوَر  �شهدت  الذي  الت�شعينات  مع عقد 

من  النوع  هذا  تناف�شية  تراجع  اإلى  اأدت  التي  التكنولوجية  بالتحولت  ترتبط  واأخرى 

و�شل  التي  الإخبارية(  )املواقع  الإلكرتونية  املطبوعات  انت�شار  مقابل  وحتدبدًا  ال�شحافة، 

عددها اإلى 169 موقعًا اإخباريًا.

ومنذ عام 2006 اأخذ انت�شار الإذاعات املحلية والتجارية بالتو�شع، حتى و�شل عددها اإلى 38 

حمطة اأردنية؛ منها �شبع حمطات يف املحافظات تعود مْلكيتها للجامعات والبلديات والهيئات 
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 19 اليوم  يوجد  اإذ  الآخر،  هو  وا�شحًا  تو�شعًا  التلفزيوين  البث  و�شهد  املحلية.  واملوؤ�ش�شات 

حمطة تلفزيونية اأردنية و19 حمطة عربية تبث من عّمان، وهناك ثالث �شركات متخ�ش�شة 

بخدمات البث الف�شائي. 

يف  مرتكزة  ومعظمها   ،439 اإلى  عددها  و�شل  التي  املطابَع  الإعالمية  ال�شناعة  وت�شمل 

العا�شمة. ويف جمال �شناعة الإعالن التجاري بلغ عدد ال�شركات التي تقّدم هذه اخلدمات 

384 �شركة، بينما ما زالت ح�شة الإعالن التجاري يف الأردن متدّنية مقارنة مع عدد من دول 

الأقليم الخرى. 

اجلدول رقم )4( 
حالة النت�شار 

�شة لدى هيئة الإعالم )2018( املجموع العام لو�شائل الإعالم املرخَّ
العددالرخ�شة

30املطبوعات ال�شحفية الورقية
10مطبوعة �شحفية يومية

16مطبوعة �شحفية اأ�شبوعية
3مطبوعة �شحفية �شهرية
1مطبوعة �شحفية �شنوية

169املطبوعات الإلكرتونية
846املطبوعات املتخ�ش�شة

3املطبوعات احلزبية
39املحطات التلفزيونية:

19املحطات التلفزيونية الأردنية
19املحطات التلفزيونية العربية

1املحطات التلفزيونية الأجنبية
40املحطات الإذاعية

38املحطات الإذاعية الأردنية

2املحطات الإذاعية العربية )عراقية(
3حمطات اإعادة البث الإذاعية

345دور الرتجمة
6دور التوزيع

7دور الن�شر
381دور الن�شر والتوزيع
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189دور الدرا�شات والبحوث
384مكاتب الدعاية والإعالن

16دور قيا�س الراأي العام
439املطابع

اأما املالحظات التقييمية املرتبطة بالتنظيم والنت�شار فمن اأبرزها: 

1. ما يتعلق با�شتقاللية هيئة الإعالم

3/اأ من قانون  اأن الفقرة  ل تتمتع هيئة الإعالم بال�شتقاللية وفق املعايري الدولية، ورغم 

الإعالم املرئي وامل�شموع املوؤقت تن�س على اأن الهيئة تتمتع ب�شخ�شية اعتبارية ذات ا�شتقالل 

مايل واإداري، اإل اأن الفقرة 3/ب تن�س على اأن الهيئة ترتبط ماليًا واإداريًا بالوزير، كما اإن 

الوقت  يف  واملدير  احلكومة،  خالل  من  تتم  للهيئة  العام  املدير  خدمات  اإنهاء  اأو  تعيني  اآلية 

نف�شه م�شوؤول اأمام الوزير. ومع اأن هذا القانون قد حمى الهيئة من التدخالت القت�شادية 

والجتماعية، اإل اأنه مل يوفر لها ال�شتقالل من �شيطرة ال�شطة التنفيذية. 

2. فجوة ال�شيا�شات التنظيمية 

ما زالت الهيئة بحاجة اإلى تطوير �شيا�شيات البث، والرقابة على املحتوى، وحماية الطيف 

التناف�شية بني و�شائل  واإدارة  العامة،  العام وكيفية تخ�شي�شه، ومعايري اخلدمة الإعالمية 

الإعالم، اإ�شافة اإلى القواعد اخلا�شة بحماية املجتمع من املحتوى الإعالمي ال�شاّر، و�شيا�شات 

التنوع والتعددية ومنع الحتكار. 

ز يف الإعالم  3. ظاهرة الرتكُّ

اإذاعات  ما زالت موؤ�ش�شات وو�شائل الإعالم الأردنية ترتكز يف العا�شمة، ورغم بدء تاأ�شي�س 

ملوؤ�ش�شات  تابعة  تكون  ما  غالبًا  الإذاعات  اأن  اإل  املحافظات،  يف  اإلكرتونية  ومواقع  حملية 

لي�س هناك حتى  اأنه  مبادرات فردية، مبعنى  املواقع فتنطلق من  اأما  تعليمية،  اأو  جمتمعية 

الآن اأّي وجود موؤ�ش�شي يف املحافظات لإعالم اخلدمة العامة اأو اإعالم القطاع اخلا�س.
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رابعاً: حالة الترشيعات اإلعالمية

تت�شم الت�شريعات الأردنية يف جمال الإعالم بعدم ال�شتقرار، فقد خ�شعت هذه الت�شريعات 

املطبوعات  قانون  ُعّدل  حيث  املا�شية،  ال�شنوات  مدى  على  ومتالحقة  م�شتمرة  لتعديالت 

 2015 وامل�شموع يف عام  املرئي  1998-2015، و�شهد قانون  الفرتة  والن�شر ت�شع مرات خالل 

على  املقرتحة  التعديالت  تقبع  فيما  معظمها،  يف  الأمام  اإلى  خطوة  تعّد  جوهرية  تعديالت 

قانون احلق يف الو�شول اإلى املعلومات يف اأدراج جمل�س النواب منذ عام 2011. 

وهنالك 12 قانونًا ناظمة لو�شائل الإعالم يف الأردن ب�شكل مبا�شر، وهي:

قانون املطبوعات والن�شر )1998( وتعديالته.  -

قانون العقوبات )1960( وتعديالته.  -

قانون حمكمة اأمن الدولة )1959( وتعديالته.  -

قانون انتهاك حرمة املحاكم )1959(.  -

قانون حماية اأ�شرار ووثائق الدولة )1971(.  -

قانون نقابة ال�شحفيني الأردنيني )1998( وتعديالته.  -

قانون موؤ�ش�شة الإذاعة والتلفزيون )2000(.  -

القانون املوؤقت لالإعالم املرئي وامل�شموع )2002( وتعديالته )2014(.  -

قانون منع الإرهاب )2006( وتعديالته )2007(.  -

قانون وكالة الأنباء الأردنية.  -

قانون جرائم اأنظمة املعلومات )2013(.  -

ويف ما يلي اأبرز التعديالت التي �شهدتها الت�شريعات الإعالمية الأردنية منذ عام 2012 حتى 

نهاية عام 2017: 

قانون املطبوعات والن�شر  .1

ل ل�شنة 2012، الذي اأدخل عليه املجل�س النيابي ال�شاد�س  قانون املطبوعات والن�شر املعدَّ اأ. 

احلرية  ح�شاب  على  امل�شوؤولية  تعزيز  ل�شالح  ال�شحفي  اجل�شُم  عّدها  تعديالت  ع�شر 

املواقع  بـ»فو�شى  ُو�شف  ما  �شبط  يف  ما  حّد  اإلى  جنحت  التعديالت  اأن  ومع  ال�شحفية، 
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اأنها ت�شببت يف الوقت نف�شه يف م�شادرة الكثري من اأوجه حرية الن�شر  اإّل  الإلكرتونية«، 

على �شبكة الإنرتنت. 

اأما اأبرز التعديالت التي �شملها القانون املعدل، فيت�شمن اجلدول رقم )5( تلخي�شًا لها. 

اجلدول رقم )5(
تعديالت قانون املطبوعات والن�شر

قانون املطبوعات 
والن�شر املعدل ل�شنة 

2012

اإعادة تعريف املطبوعة اخلا�شعة لأحكام القانون و�شمولها للمطبوعات   -
الإلكرتونية. 

اإلزام املواقع الإخبارية الإلكرتونية بالرتخي�س، وبتعيني رئي�س حترير   -
يتمتع بع�شوية نقابة ال�شحفيني.

عّد التعليقات على املواقع الإخبارية الإلكرتونية جزءًا من املادة   -
ال�شحفية.

اإن�شاء غرفة ق�شائية متخ�ش�شة لق�شايا املطبوعات والن�شر، تتولى النظر   -
يف اجلرائم التي ُترتكب خالفًا لأحكام هذا القانون، واجلرائم التي ُترتكب 

�س بها خالفًا  بو�شاطة املطبوعات اأو و�شائل الإعالم املرئي وامل�شموع املرخَّ
لأحكام اأّي قانون اآخر، والدعاوى املدنية التي يقيمها اأّي مت�شرر للمطالبة 

بالتعوي�س املقرر له مبقت�شى اأحكام القانون املدين واأحكام هذا القانون.

ل ل�شنة 2015، والذي اأقّره املجل�س النيابي ال�شابع ع�شر،  قانون املطبوعات والن�شر املعدَّ ب. 

وت�شّمن تعديالت �شكلية ملواءمة التغريات التي طراأت على اإلغاء دائرة املطبوعات والن�شر 

ودمج بع�س مهامها يف اأعمال هيئة الإعالم. 

2. قانون املرئي وامل�شموع لعام 2015 

اجلدول رقم )6(
تعديالت قانون املرئي وامل�شموع

�شة وتلك التي  اإلغاء العقوبات ال�شالبة للحرية يف ما يتعلق بالقنوات غري املرخَّ
تخالف مو�د �لقانون �أو �سروط �تفاقية �لبث بالإ�سافة �إلى متد�ويل �مل�سنفات 

الفنية، وا�شتبدل الغرامات املالية بها.

قانون املرئي 
وامل�شموع ل�شنة 

 2015

تعديل بع�س املواد املّطاطة املتعلقة باملخالفات املرتَكبة عرب و�شائل الإعالم 
املرئية وامل�شموعة، مثل تعديل الفقرات )ل، و، ن، �س( من املادة )20(، وا�شتبدال 

�شيغة اأكرث حتديدًا واأقل عمومية بها. حيث اأو�شحت التعديالت التزاماِت 
�س له بخ�شو�س املحتوى الإعالمي. املرخَّ
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مت ح�سر متطلَّبات �لرتخي�ص بال�سروط �لو�ردة يف �ملادة )16( من القانون باإلغاء 
البند )8( من الفقرة )ب( الذي كان ين�س على »اأّي بيانات اأو وثائق اأخرى 

تطلبها الهيئة«.

خف�س مهلة 60 يومًا املمنوحة ملجل�س الوزراء لإ�شدار قراره باملوافقة اأو الرف�س، 
اإلى 30 يومًا يف القانون اجلديد.

��سرتط �لقانون �جلديد �أن يكون قر�ر جمل�ص �لوزر�ء برف�ص ترخي�ص �لقناة 
التلفزيونية اأو الإذاعية معلَّاًل بالأ�شباب، ومنح املت�شرر حق اللجوء اإلى الق�شاء 

لنق�س القرار.

اإلزام القنوات التلفزيونية والإذاعية التي تبث من خالل �شبكة الإنرتنت، 
باحل�شول على ترخي�س للبث ودفع الر�شوم حتت طائلة الإغالق وم�شادرة 

الأجهزة واملعدات والغرامات املالية.

منَح القانون ملوظفي الهيئة حقَّ ال�شابطة العدلية، واحلق يف دخول القنوات 
التلفزيونية والإذاعية ودور العر�س، واأّي مكان اآخر يتم فيه تداول امل�شنفات 
ظ على �أيٍّ منها دون �أن ي�سرط  �لفنية، لتدقيق �مل�ستند�ت و�ملوجود�ت، و�لتحفُّ

ذلك الدخول الق�شري.

منح  الهيئة:  ا�شتقاللية  �شمانات  �شعف  اإلى  اإ�شافة  القانون  هذا  بها  جاء  التي  املثالب  ومن 

يخد�س  اأو  الوطني  بالأمن  ي�شر  كان  حال  يف  برنامج  اأي  بث  بوقف  الهيئة  ملدير  �شالحيات 

احلياء العام من دون وجود معايري وا�شحة، واإلغاء ترخي�س اأّي قناة اأو اإذاعة تتاأخر يف دفع 

الر�شوم والغرامات دومنا اأمر ق�شائي، وكذلك منح �شالحيات ملجل�س الوزراء باإلغاء رخ�شة اأّي 

قناة اأو اإذاعة بعد ا�شت�شدار حكم ق�شائي.

من جهة اأخرى، مل يعالج القانون م�شاألة املْلكية املتعددة لو�شائل الإعالم، اأو ما مينع الحتكار، 

حيث غلبت اعتبارات حرية ال�شوق وال�شتثمار على املعايري املرتبطة بامل�شوؤولية الجتماعية 

لالإعالم. 

3. قانون نقابة ال�شحفيني 

اجلدول رقم )7(
تعديالت قانون نقابة ال�شحفيني

قانون معدل لقانون 
نقابة ال�شحفيني 

2014

تو�شيع ع�شوية النقابة من خالل تعديل تعريف »ال�شحفي« لي�شمل   -
ال�شحفيني يف جميع املوؤ�ش�شات الإعالمية. 

ل يحوز لأّي موؤ�ش�شة �شحفية اأو اإعالمية يف اململكة، ا�شتخدام اأّي �شخ�س   -
يف عمل �شحفي اإذا مل يكن ع�شوًا يف نقابة ال�شحفيني.

اإعادة تنظيم اآلية ا�شتقبال ال�شكاوى بحق ال�شحفيني.   -
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حيث  »ال�شحفي«؛  بتعريف  ترتبط  اعتاللت  من  يعاين  ال�شحفيني  نقابة  قانون  زال  ما 

بو�شائل  ب�شرعة  تلحق  التي  والتكنولوجيا  التحولت  مع  يتكّيف  ل  به  املعمول  التعريف  اأن 

اأ�شوات تطالب  النقابة تالقي نقدا وعدم توافق، وهناك  اإلزامية ع�شوية  اإن  الإعالم، كما 

بتعدد النقابات.

هذا القانون مل ي�شمل معظم ال�شحفيني العاملني يف املوؤ�ش�شات الإذاعية والتلفزيونية حتت 

ري ن�شرات الأخبار والربامج الإخبارية  مظلة النقابة، وق�شَر باب قبول الع�شوية على حمرِّ

ومقدميها، وحتت �سروط �سعبة، و�ألزم �ملوؤ�س�سات �لإعالمية، مبا فيها حمطات �لبث �لإذ�عي 

والتلفزيوين، بدفع ر�شوم ل�شالح النقابة، حتى واإن مل يكن لديها �شحفيون عاملون اأع�شاء يف 

النقابة.

4. قانون �شمان حق احل�شول على املعلومات 

كان الأردن رائدًا على امل�شتوى العربي يف اإ�شدار اأول قانون ي�شمن وينظم حق احل�شول على 

املعلومات بو�شفه حقًا للمواطنني كافة )2007(، اإل اأن العديد من التقارير والدرا�شات ت�شري 

اإلى اأن هذا القانون مل يكن فّعاًل ومل يحقق الفائدة املرجّوة منه. 

ع يف حماية �شرية املعلومات العامة، وطول  لت على القانون، التو�شُّ ومن اأبرز املثالب التي �ُشجِّ

املدة املمنوحة للموؤ�ش�شات العامة للرد على طلبات احل�شول على املعلومات )30 يومًا(، ونق�س 

التفا�شيل الإجرائية.

 )Access Info Europe( و�شعه  الذي  املعلومات،  على  احل�شول  حق  ت�شنيف  وبح�شب 

فاإّن قانون   ،)Centre for Law and Democracy( والدميقراطية القانون  ومركز 

�شمان حق احل�شول اإلى املعلومات يف الأردن يقع يف املراتب اخلم�س الأخرية بني قوانني حق 

102 دولة لديها قوانني  98 من بني  احل�شول على املعلوماتت )2016(، وحتديدًا يف املرتبة 

وطنية مت تقييمها، حيث ح�شل الأردن على 55 نقطة فقط من 150 نقطة. ويوفر الت�شنيف 

اأداة للموؤيدين والإ�شالحيني وامل�شّرعني من اأجل تقييم قّوة القانون عامة يف بلدانهم، حيث 

ة من املعايري الدولية واملمار�شة الوطنية الأف�شل. اأن موؤ�شرات الت�شنيف م�شتَمدَّ

اأيلول  مطلع  يف  الوزراء  جمل�س  وافق  وتقويته،  القانون  هذا  بتعديل  املطالب  ا�شتمرار  ومع 

2012، على م�شروع قانون معّدل لقانون �شمان حق الو�شول اإلى املعلومات لعام 2007، اإّل اأن 

الربملان مل يقم باإقرار التعديل حتى وقت اإعداد هذه املراجعة.

على  الأردن  �شادق  فقد  لالأردن؛  الدولية  اللتزامات  مع  القانون  هذا  اإ�شالح  اأهمية  وتزداد 

هذه  من  و)13(   )10( املادتان  وتدعو   ،)UNCAC( الف�شاد  �شد  املتحدة  الأمم  اتفاقية 
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َع  التفاقية الدوَل الأطراف اإلى اعتماد اإجراءات من �شاأنها اأن تعّزز ال�شفافية، وت�شمن متتُّ

جميع املواطنني بحق الو�شول اإلى املعلومات من اأجل ممار�شة فاعلة يف حماربة الف�شاد، حيث 

م�شتويات  مع  عك�شيًا  تنا�شبًا  املعلومات  اإلى  الو�شول  على  والقدرة  ال�شحافة  حرية  تتنا�شب 

الف�شاد.

خامساً: حالة الحرية اإلعالمية

يو�شف م�شار احلرية الإعالمية يف الأردن بالتذبذب �شمن م�شارات احلريات العامة يف البالد، 

الإ�شالحات  ذروَة  �شهَد  الذي   1993 عام  يف  م�شتوياتها  اأف�شَل  ال�شحافة  حرية  بلغت  ولقد 

 ،2002 بال�شعود يف عام  الإعالمية  موؤ�شرات احلرية  تعود  اأن  ال�شيا�شية، ثم تراجعت قبل 

اأن  اإل  العربي«  »الربيع  �شّمي  ما  مرحلة  خالل  التعبري  حرية  يف  الإيجابي  التطور  ورغم 

ر  تطوُّ تعرثُّ  اإلى  اأّدت   ،2013 عام  منذ  وحتديدًا  والتطرف،  الإرهاب  على  احلرب  تداعيات 

احلرية الإعالمية مع ظهور ت�شريعات جديدة منها قانون مكافحة الإرهاب، وتفعيل تعديالت 

قانون املطبوعات، وزيادة الرقابة على �شبكة الإنرتنت.

ع ا�شتطالعات الراأي العام التي ينّفذها مركز الدرا�شات الإ�شرتاتيجية يف اجلامعة  وي�شري تتبُّ

الأردنية منذ عام 1996، اإلى اأن حريات التنّقل والتمّلك وحرية املعتقدات الدينية وحرية 

الفكر م�شمونة بدرجة كبرية يف الأردن اأكرب من حرية ال�شحافة وحرية التعبري، بينما جاءت 

حرية ال�شحافة وبا�شتمرار اأف�شل حاًل من حرية التظاهر ومن حرية النت�شاب لالأحزاب 

ال�شيا�شية، حيث اأفاد 75% يف ا�شتطالع حالة الدميقراطية عام 2011 باأن حرية ال�شحافة 

77% يف ا�شتطالع عام  2010، ومقارنة مع  راأوا ذلك يف ا�شتطالع   %72 م�شمونة، مقارنة مع 

2009، و73% يف ا�شتطالع 2009، و64% يف ا�شتطالع عام 2008، و63% يف ا�شتطالع 2007.

ع موؤ�شر منظمة »بيت احلرية« )Freedom House( الأبعاَد البيئية حلرية  يو�شح تتبُّ

والبيئة  ال�شيا�شية،  والبيئة  القانونية،  البيئة  هي  بيئات،  ثالث  يف  والإعالم  ال�شحافة 

القت�شادية. ويعتمد امل�شح على منهجية تعطي البلدان درجات من )0( الأف�شل اإلى )100( 

الأ�شواأ على اأ�شا�س جمموعة من الأ�شئلة املنهجية وفق معايري وا�شحة )من 0-30 حرة، من 

31-60 حّرة جزئيًا، ومن 61 - 100- غري حرة(.

وُيظهر اجلدول رقم )8( مكانة حرية ال�شحافة يف الأردن وفق م�شح »بيت احلرية« بني عامي 

تراجع  يالَحظ  حيث  دولة؛   197 ي�شمل  مقيا�س  وفق  احلرية  هذه  واأو�شاع  و2017،   2011

مرتبة الأردن خالل هذه الفرتة. 
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ويرّكز ت�شنيف منظمة »مرا�شلون بال حدود« على احلالت والأحداث التي تقع بني الأول من 

اأيلول والأول من اأيلول يف العام الذي يليه، وهو ل ينظر اإلى انتهاكات حقوق الإن�شان عمومًا، 

بل يتوقف عند النتهاكات التي مت�س احلريات الإعالمية مبا�شرة.

وت�شري تقارير هذه املنظمة اإلى اأن اأحوال احلرية ال�شحافية يف العامل العربي �شهدت مزيدًا 

وهو  العربي«،  »الربيع  ي�شّمى  ما  مرحلة  خالل  حمدودة  لفرتة  ازدهرت  اأن  بعد  التدهور  من 

الأمر الذي نال من مكانة حرية ال�شحافة يف الأردن، ففي عام 2002 كان ترتيب الأردن 99 

166 دولة، ويف عام  اأ�شل  123 من  اإلى  2003 لي�شل  166 دولة، ثم تراجع يف عام  اأ�شل  من 

2005 و�شل اإلى 96، وهو اأف�شل ترتيب و�شلته احلرية الإعالمية يف العقد املا�شي، ليعود اإلى 

الرتاجع مرة اأخرى يف ال�شنوات التالية. ويف عام 2013 تراحعت احلريات الإعالمية ب�شكل 

وا�شح وو�شلت اإلى الرتتيب 139 من اأ�شل 179 دولة، ويف عام 2016 و�شل ت�شنيف الأردن اإلى 

135 من اأ�شل 180 دولة، ويف عام 2017 و�شل اإلى 138، اأما يف عام 2018 فقد عادت حرية 

ال�شحافة اإلى التح�شن قلياًل وذلك بالتقدم 6 درجات عن العام ال�شابق.

 

اجلدول رقم )8(
ت�شنيف الأردن يف موؤ�شرات حرية ال�شحافة

ال�شنة 
موؤ�شر »بيت 

احلرية« 
موؤ�شر »مرا�شلون بال 

حدود« 
 موؤ�شر نقابة 

ال�شحفيني 
حرية الإنرتنت 

2010120140------

2011128141---42

2012128144%5145

2013134145%4446

2014141155%4746

2015143145---44

2016145135---44

2017150138---53

* موؤ�شر »بيت احلرية«: يقي�س حالة احلرية يف 197 دولة؛ وكلما ازداد الرقم انخف�َس ت�شنيف الدولة.
* موؤ�شر »مرا�شلون بال حدود«: يقيي�س حالة احلرية يف 179 دولة، وكلما ازداد الرقم انخف�س ت�شنيف الدولة.

ن و�شع احلرية. * موؤ�شر نقابة ال�شحفيني: توّقف عن ال�شدور يف عام 2015، وكلما ازدادت الن�شبة عرّب هذا عن حت�شُّ

* حرية الإنرتنت: عدد الدول امل�شمولة 91 دولة، وكلما ازداد الرقم انخف�س ت�شنيف الدولة.
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سادساً: حالة اإلعالم الرسمي

)برتا(؛  الأردنية  الأنباء  ووكالة  والتلفزيون  الإذاعة  موؤ�ش�شة  يف  الر�شمي  الإعالم  يتمثل 

و�شهد هذا الإعالم )بخا�شة موؤ�ش�شة الإذاعة والتلفزيون( تراجعًا يف الأداء العام. اإذ ت�شري 

اإلى تراجع حاّد يف ثقة  الأردنية،  الإ�شرتاتيجية يف اجلامعة  الدرا�شات  ا�شتطالعات مركز 

الذين  ن�شبة  اإذ كانت  املحلية؛  اأ�شا�شّيًا لالأخبار  بالتلفزيون الأردين بو�شفه م�شدرًا  اجلمهور 

يثقون بالتلفزيون الأردين عام 2002 نحو 52%، وتراجعت عام 2009 اإلى 45%، ثم تراجعت 

 )MDI.2015( عام 2011 اإلى 34%. وتخُل�س الدرا�شة التقييمية ال�شادرة عن اليون�شكو

اإلى اأن التلفزيون الأردين مييل نحو متثيل ر�شالة احلكومة اأكرَث من مفهوم »اخلدمة العامة 

للبّث«؛ حيث تعطي التغطياُت الإخبارية الأولويَة لالأخبار احلكومية والأن�شطة الر�شمية ول 

مياِر�س التلفزيون نقدًا جاّدًا وفعلّيًا لأن�شطة احلكومة.

التلفزيوين، ويف  للبث  ل يحدد قانون موؤ�ش�شة الإذاعة والتلفزيون مهمًة وا�شحًة وحمددًة 

وفق  الأردين  التلفزيون  من  ُيطلب   ،2015 ل�شنة   )26( رقم  وامل�شموع  املرئي  الإعالم  قانون 

املادة 24/اأ، التقّيد التام بال�شيا�شات والتعليمات ال�شادرة عن هيئة الإعالم احلكومية، وهو 

ما يك�شف افتقار الأطر الت�شريعية ملفهوٍم �شلب ووا�شح لبّث اخلدمة العامة الذي من املفرَت�س 

اأن يقوم على ال�شتقاللية. 

ل تتوفر ال�شمانات الت�شريعية وال�شيا�شة ول املهنية ل�شتقاللية موؤ�ش�شة الإذاعة والتلفزيون، 

اإلى خدمة بث عامة تراعي  ل  ورغم اأن حماولت عديدة قامت لإ�شالح املوؤ�ش�شة لكي تتحوَّ

املعايري املهنية، اإل اأن تلك املحاولت باءت بالف�شل. 

لقد تعّر�س الإعالم الر�شمي اإلى انتقادات وا�شعة يف ال�شنوات الأخرية من اأبرزها:

عن  غائبًا  كثرية  اأحيان  يف  الإعالم  هذا  جعل  ما  لالأزمات،  ال�شريعة  ال�شتجابة  �شعف   .1

حولها.  املعلوماِت  الر�شمية  القنوات  من  ويلتم�شون  املواطنني  تهم  التي  الكربى  الأحداث 

يف  الإرهابية  العملية  مع  الر�شمي  الإعالم  تعامل  احلالة،  هذه  على  الأمثلة  اأبرز  ولعل 

الكرك )2016/12/18(. 

تراُجع املهنية الإعالمية يف اجلانب املتعلق بالإحاطة اجلارية بالحداث، والفتقار اإلى   .2

التغطيات املعمقة وال�شاملة، و�شعف القيام بالوظيفة الرقابية يف متابعة اأداء املوؤ�ش�شات 

العامة ومتابعة ال�شيا�شات العامة.

اأطراف  ِقبل  من  التحريرية  ال�شيا�شات  يف  واملتعدد  الوا�شع  والتدخل  ال�شتقاللية  عدم   .3

�شيا�شية واأمنية. 
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تعقيد البنية الإدارية، فموؤ�ش�شة الإذاعة وتلفزيون تعاين من ترهل اإداري وت�شخم يف   .4

اأعداد العاملني يف الوقت الذي تفتقر فيه اإلى كفاءات يف العديد من املواقع. 

ذلك  ويبدو  املقيَّد«،  »ال�شتقرار  ميثل  الر�شمي  الإعالم  اإدارة  يف  الأردين  النموذج  بقي  لقد 

ر يف عبارة  ع م�شار الإ�شالحات مقابل م�شار الرتاجع والتقييد والذي ُيخت�شَ وا�شحًا عند تتبُّ

م�شتقرة  ر�شمية  اإعالمية  موؤ�ش�شات  وجود  �شوء  يف  اخللف«  اإلى  وخطوة  الأمام  اإلى  »خطوة 

لكنها �شعيفة. وي�شري اجلدول رقم )9( اإلى اأبرز مالمح هذا النموذج. 

اجلدول رقم )9( التقدم والرتاجع يف اأحوال الإعالم الر�شمي الأردين 

اإلى اخللف اإلى الأمام 

2002
اإلغاء وزارة الإعالم 

وا�شتحداث املجل�س الأعلى لالإعالم 
2003

ا�شتحداث من�شب وزير 
الدولة ل�شوؤون الت�شال 

2003
اإن�شاء جمال�س اإدارة ملوؤ�ش�شات 

الإعالم الر�شمي 
-2008
2014

عودة ال�شيطرة احلكومية 
على جمال�س اإدارة الإعالم 

الر�شمي 

-2002
2003

نهاية احتكار الدولة للبث الإذاعي 
والتلفزيوين 

-2010
2016

تراجع الثقة بو�شائل 
الإعالم العامة 

2007
قانون �شمان حق احل�شول على 

اإلغاء املجل�س الأعلى لالإعالم 2008املعلومات 

2011-الإ�شرتاتيجية الوطنية لالإعالم2011
2015

عدم اللتزام ببع�س بنود 
الإ�شرتاتيجية الوطنية 

لالإعالم

2015

قانون معدل لهيئة املرئي وامل�شموع

2011
تعديالت قانون املطبوعات 

الن�شر ت�شع قيودًا على 
ال�شحافة الإلكرتونية

-2015
2016

قانون معدل ملنع الإرهاب2014نظام حمطة الإعالم العام امل�شتقلة 

ل املجتمع،  ظهر مفهوم »بث اخلدمة العامة امل�شتقلة« التي تعمل من اأجل ال�شالح العام ومُتثِّ

للمرة الأولى، يف وثيقة الإ�شرتاتيجية الوطنية لالإعالم )2011(؛ حيث دعت الإ�شرتاتيجية 

للخدمة  اإعالمية  مرافق  اإلى  وحتويلها  الر�شمي  الإعالم  موؤ�ش�شات  ا�شتقاللية  حتقيق  اإلى 

العامة، لكن الإطار الزمني لتلك الإ�شرتاتيجية انتهى من دون اأن تتحقق معظم اأطروحاتها.

يف  مهمًا  تطورًا   ،2015 ل�شنة   )53( رقم  امل�شتقلة  العام  الإعالم  حمطة  نظام  �شدور  وميثل 
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جمال اإعالم اخلدمة العامة يف الأردن؛ حيث مت اإن�شاء موؤ�ش�شة بث تلفزيونية جديدة، ت�شري 

اأن يبداأ بثها قبل  اأنها تراعي معايري اخلدمة العامة، ومن املنتَظر  اإلى  الوثائق املعَلنة عنها 

نهاية 2018. 

املتحدة  الأمم  يف  الإن�شان  حقوق  ملجل�س  اخلام�س  الدوري  تقريرها  يف  احلكومة  اأوردت  لقد 

)2016(، اأن نظام هذه املحطة الذي �شدر يف اجلريدة الر�شمية بتاريخ 2015/6/22، جاء 

ا�شتقاللية  مبداأ  التعبري، وتر�شيخ  الدميقراطية واحلرية يف  العملية  اأركان  اأجل تعزيز  من 

التي  الق�شايا  جميع  مناق�شة  هو  املحطة  اإن�شاء  من  الرئي�س  الهدف  اأن  واأ�شافت  الإعالم. 

تهم املواطن، وتنويع امل�شهد الإعالمي، مع احلفاظ على ا�شتقاللية اخلدمة العامة يف البث 

التلفزيوين وتوفري ال�شمانات الفعلية لهذه ال�شتقاللية، من خالل الت�شريعات، واآليات تعيني 

قيادات هذه املوؤ�ش�شات، وم�شادر التمويل.

مدى  على  احلكم  ميكن  ل  اأنه  اإّل  وا�شعًا،  جدًل  اأثار  املحطة  هذه  اإن�شاء  اإعالن  اأن  ورغم 

ا�شتقالليتها واقرتابها اإلى مفهوم اخلدمة العامة قبل اأن تبداأ عملها فعليًا.

سابعاً: النموذج االقتصادي وأزمة الصحافة الورقية

تزال  وما  الأخرية،  اخلم�س  ال�شنوات  يف  متدحرجة  مالية  اأزمة  الورقية  ال�شحافة  �شهدت 

م�شتمرة حتى وقت اإعداد هذه املراجعة، وبلغت هذه الأزمة ذروتها يف عام 2015 حينما دعا 

جمل�س النواب اإلى عقد جل�شة خا�شة ملناق�شة الأو�شاع املالية لل�شحف التي ُو�شفت باأنها يف 

»غرفة الإنعا�س«. 

الجتماعي  ال�شمان  موؤ�ش�شة  بني  م�شرتكة  )مْلكية  و»الراأي«  �شحيفتا »الد�شتور«  وتواجه 

كثرية،  اأوقات  عنها اإدارتا ال�شحيفتني يف  اأعلنت  �شعبة  مالية  اخلا�س(،  ظروفًا  والقطاع 

فيما  طويلة.  لأ�شهر  العاملني  رواتب  دفع  عن  »الد�شتور«  �شحيفة  ف  توقُّ اإلى  الأمر  وو�شل 

واجهت �شحيفة »العرب اليوم« م�شريًا اأ�شعب، اإذ خرجت من �شوق ال�شحافة الورقية يف عام 

2015 بعد اأن بيعت اإلى مالٍك جديد يف عام 2011 وخ�شعت لإعادة هيكلة وعّلقت �شدورها يف 

عام 2013 قبل اأن تتوقف متامًا. 

بداأت اأزمة ال�شحافة الورقية يف عاَمي 2011/2010، حيث �شهدت »الد�شتور« خ�شائر مرتاكمة 

)ح�شة ال�شمان الجتماعي 33%(، وهو ما دفع اإدارتها اإلى تخفي�س عدد العاملني فيها من 

614 اإلى 537 يف عام 2011، كما مت اإيقاف �شحيفة )The Star( التي ت�شدر عنها باللغة 

الإجنليزية، وهو ما اأدى خلف�س عدد املوظفني مرة اأخرى يف عام 2013 لي�شل اإلى 320، ثم 

باعت ال�شحيفة بع�س ممتلكاتها، وعادت يف عام 2015 اإلى ال�شتغناء عن 46 موظفًا. 
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وعلى الرغم من حجم العائد الإعالين الكبري الذي حتققه �شحيفة »الراأي« )ح�شة ال�شمان 

 ،2011 اأنها اأخذت تواجه اأزمة مالية متفاقمة منذ عام  55%(، اإل  الجتماعي من الأ�شهم 

40 مليون  التجارية بكلفة  للمطابع  اإن�شاء جممع  اإلى  ال�شحيفة هذه الأزمة  اإدارة  واأرجعت 

املوؤ�ش�شة ال�شحفية  اإيجابية، فاأخذت الديون ترتاكم على  دينار مل يحقق نتائج اقت�شادية 

بحقوقهم،  للمطالبة  الحتجاجات  من  ب�شل�شلة  العاملون  وقام  لل�شحيفة،  املالكة  الأردنية، 

وقررت ال�شحيفة يف عام 2015 خف�س عدد مكاتبها اخلارجية. 

 2017-2014  ونتيجة �ل�سغوط �لتي مور�ست على �حلكومة، عمدت �حلكومات يف �ل�سنو�ت 

اإلى �شل�شلة من الإجراءات لإنقاذ ال�شحف اليومية؛ ففي عام 2015 قررت رفَع �شعر الإعالن 

احلكومي املخ�ش�س لل�شحف، كما قامت بزيادة ال�شرتاكات احلكومية يف ال�شحف اليومية، 

وقررت يف عام 2014 اإعفاء مدخالت الإنتاج ال�شحفي من الر�شوم اجلمركية ملدة عامني، ويف 

عام 2017 قامت احلكومة باإعادة تنظيم توزيع الإعالنات الق�شائية )ومتثل ح�شة كبرية من 

الإعالنات احلكومية( وح�شَرتها يف ثالث �شحف يومية.

اجتاهني  اأخذت  الورقية  ال�شحافة  اأو�شاع  لإ�شالح  ُو�شعت  التي  املعاجلات  اأن  الوا�شح  من 

املوظفني  من  الزائدة  من احلمولة  التخل�س  بهدف  الإدارية  الهيكلة  اإعادة  الأول  اأ�شا�شيني؛ 

القرارات  �شل�شلة  يف  متثَل  الذي  احلكومي  الدعم  والثاين  »الد�شتور«،  �شحيفة  يف  وحتديدًا 

�شابقة الذكر، واأحيانًا تقدمي الدعم املايل املبا�شر.

واملتمثلة  الأزمة،  لهذه  الأ�شباَب احلقيقية  الورقية  ال�شحافة  تاأخذ ال�شتجابة لأو�شاع  مل 

يف: 

الإعالم  و�شائل  على  التكنولوجيا  فر�شتها  التي  والتغريات  الإعالم،  اأ�شواق  يف  التحولت   .1

وعلى اجلمهور، وعدم ال�شتجابة ملا يحدث يف العامل من منظور الإدارة ومنط الإنتاج.

يف  وف�شلها  ال�شحف،  تدير  التي  ال�شركات  منها  تعاين  التي  املزمنة  الإدارية  الختاللت   .2

بناء مناذج اقت�شادية ناجحة. 

ال�شحف  املنتج الإعالمي كما فعلت مئات  املعا�شرة وتطوير  التحولت  التكيُّف مع  �شعف   .3

اليومية يف اأنحاء العامل. 
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التوصيات واألولويات

اأ- حزمة الت�شريعات الإعالمية والت�شريعات ذات ال�شلة
اللتزام  من  مقبول  حّد  وحتقيق  الإعالمية،  للحريات  ال�شالبة  القوانني  مراجعة  وت�شمل 

باملعايري الدولية لالإعالم �شواء يف جمال اإعالم اخلدمة العامة اأو تنظيم قطاع الإعالم. 

امل�شلحة  ملفهوم  وا�شحة  روؤية  على  ُتبنى  اأن  بّد  ل  للت�شريعات  اإ�شالحية  مراجعة  اأّي  اإّن 

الوطنية، وعلى اأّن احلرية الإعالمية امل�شوؤولة هي اأ�شا�س متني لل�شالح العام. 

ومن اأبرز القوانني التي حتتاج اإلى مراجعة وتعديالت: 

قانون املطبوعات والن�شر.  .1

قانون احلق يف الو�شول اإلى املعلومات.  .2

قانون اجلرائم الإلكرتونية.  .3

قانون حماية اأ�شرار الدولة.  .4

ب. حت�شني البيئة الإعالمية ودعم ال�شتقاللية 
تعديل الت�شريعات مبا ي�شمن حد مقبول من ا�شتقاللية هيئة الإعالم.  .1

توفري حوافز ودعم لالإعالم املحلي واملجتمعي يف املحافظات.  .2

�شد فجوة ال�شيا�شات التنظيمية يف عمل هيئة الإعالم، مبا يخدم تطوير الإعالم الأردين   .3

وزيادة تناف�شيته ويحمي املجتمع الأردين.

ويف جمال ال�شيا�شات، حتتاج هيئة الإعالم لتطوير �شيا�شات تنظيمية يف العديد من املجالت، 

التعددية  ل�شمان  الوطنية  ال�شيا�شة  الإعالم،  يف  الحتكار  منع  يف  الوطنية  ال�شيا�شة  مثل: 

املجتمع من  الوطنية يف حماية  ال�شيا�شة  والتنمية،  الإعالم  الوطنية يف  ال�شيا�شة  والتنوع، 

املحتوى ال�شاّر، وال�شيا�شة الوطنية لتنمية الثقافة والهوية يف املحتوى الإعالمي. 

ت. تطوير الإعالم الر�شمي
حّقق الإعالم الر�شمي خطوة اإلى الأمام باإ�شدار نظام حمطة الإعالم العام امل�شتقلة )2015(، 

ها التلفزيوين قبل نهاية عام 2018 ا�شتنادًا اإليه.  ع اأن تبداأ حمطة »اململكة« بثَّ والذي يتوقَّ
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ويدعو هذا التوّجه اإلى �شرورة تطوير اأداء املوؤ�ش�شات الإعالمية العامة الأخرى يف املجالت 

التالية: 

وتطوير  الر�شمي  الإعالم  موؤ�ش�شات  يف  العاملني  قدرات  بناء  لإعادة  فرعية  خطة  و�شع   .1

قدراتهم وجتديدها وبخا�شة يف جمالت الإعالم الرقمي والو�شائط اجلديدة.

عامة  خدمة  اإعالم  بو�شفه  الر�شمي  الإعالم  ا�شتقاللية  ل�شمان  توافقية  معايري  و�شع   .2

يخدم املجتمع والدولة على حّد �شواء.

تطوير قدرة الإعالم الر�شمي على تغطية احلداث خالل الأزمات، وذلك من خالل التدريب   .3

وبناء القدرات وو�شع خطط لال�شتجابة ال�شريعة يف كل و�شيلة اإعالمية. 

املجتمعات  تخدم  واملحافظات  الأقاليم  يف  حملية  واإذاعية  تلفزيونية  حمطات  اإن�شاء   .4

املحلية وتعك�س اأولوياتها. 

البدء بخطة لتوفري بدائل تخدم البث التلفزيوين الر�شمي اإلى جانب البث الف�شائي، ويف   .5

مقدمة هذه البدائل البث الأر�شي والرقمي من خالل )الفايرب(. 

و�شع برنامج �شنوي لتطوير قدرات قيادات الإعالم الر�شمي و�شمان اإحاطتهم بالتطورات   .6

املهنية والتكنولوجية ذات ال�شلة باأعمالهم. 

الدولة  مّد  على  قادرة  لتكون  )برتا(  الأردنية  الأنباء  لوكالة  البحثية  القدرات  تطوير   .7

بتقارير معلومات وحتليل يف ال�شوؤون التي ترتبط بعملها. 

ث. ال�شناعة الإعالمية
تقدمي امتيازات وحوافز اإ�شافية لال�شتثمار يف قطاع الإعالم يف الأردن.  .1

العربي على �شبكة  اإقليمي لإنتاج املحتوى  اإلى مركز  و�شع خطة وطنية لتحويل الأردن   .2

الإنرتنت، وذلك من خالل دعوة القطاع اخلا�س املحلي والعربي، لإن�شاء مدينة لل�شناعات 

تطوير  الإعالم،  يف  املعلومات  تكنولوجيا  )تطبيقات  الأردن  يف  اجلديدة  الإعالمية 

املحتوى الإعالمي العربي على ال�شبكة، ال�شتثمار يف �شبكات التوا�شل الجتماعي، �شناعة 

الكرتون والر�شوم املتحركة( لال�شتفادة من الفر�س ال�شتثمارية اجلديدة يف هذا املجال 

وال�شتفادة من املوارد الب�شرية الأردنية.

التعليمة  املوؤ�ش�شات  اقت�شادية قابلة لال�شتدامة من خالل دعوة  اإعالمية  تطوير مناذج   .3

الإعالمية، وحا�شنات  الأعمال  املوؤ�ش�شات القت�شادية، لإن�شاء م�شّرعات  وبال�شراكة مع 

الأعمال الإعالمية التي حتفز البتكار يف �شناعة الإعالم. 
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ج. التحول الرقمي
للتحول  وحتفزها  الأردنية  الإعالم  و�شائل  تدفع  م�شاريع  واقرتاح  اإجراءات  و�شع  ينبغي 

جميع  اأن  حيث  التناف�س،  على  والقدرة  الإعالم  مب�شتقبل  الأولوية  هذه  وترتبط  الرقمي. 

و�شائل الإعالم تعمل يف بيئة رقمية وحتتاج اأن تتحول اإلى الرقمية. 

اإن التحول الرقمي من �شاأنه اأن ي�شاهم يف:

ر مناذج اقت�شادية قابلة لال�شتدامة. حّل جزء من اأزمة ال�شحافة الورقية وجعلها ُتطوِّ  .1

التعامل مع  املوؤهل يف  ال�شباب  ا�شتيعاب املزيد من  املوؤ�ش�شات الإعالمية يف  تطوير قدرات   .2

الأدوات الرقمية. 

زيادة القدرة على التناف�شية حمليًا واإقليميًا.   .3

تطوير جودة اخلدمات الإعالمية.  .4

ح. التنظيم الذاتي
جميع  لت�شمل  ع�شويته  تو�شيع  يتيح  مبا  ال�شحفيني  نقابة  قانون  مراجعة  اإلى  احلاجة   .1

النقابة يف تدريب خريجي  العاملني يف و�شائل الإعالم املختلفة، وزيادة دور  ال�شحفيني 

برامج ال�شحافة والإعالم. 

تعنى  وروابط  لالإعالميني، وجمعيات  باإن�شاء هيئات جديدة متثيلية وتنظيمية  ال�شماح   .2

باملهن الإعالمية املختلفة ومبا يتفق مع املعايري الدولية يف هذا املجال. 

على  ويعمل  ال�شكاوى«  »جمل�س  بدور  يقوم  الذي  الإعالم«،  و�شائل  جمهور  »جمل�س  اإن�شاء   .3

وظائف اأخرى مبا فيها راأي اجلمهور واأولوياته. ويف �شوء عدم التوافق على اآليات اإن�شاء 

هذا املجل�س، فاإن ال�شيغة املقرتحة اأن تتولى املوؤ�ش�شات التعليمية الأردنية ا�شت�شافة هذا 

م من املوازنة العامة، بحيث تتقا�شم  املجل�س واإدارته وفق نظام ر�شمي ومنحة �شنوية تقدَّ

املوؤ�ش�شة التعليمية والدولة نفقات املجل�س، ويتم ا�شت�شافة املجل�س دوريًا بني اجلامعات 

واملعاهد التي تدّر�س الإعالم. 

ال�شحفيني،  نقابة  ترعاه  الذي  الأردين  ال�شحفي  امليثاق  وتطوير  مراجعة  اإلى  احلاجة   .4

وت�شجيع ال�شحفيني على اإ�شدار مدونات ال�شلوك الإعالمي املتخ�ش�شة يف املجالت التي 

تكرث فيها املخالفات املهنية والأخالقية. 
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خ. التعليم الإعالمي
ين ملعايري اعتماد الربامج الأكادميية. �شرورة التطوير والتحديث امل�شتمرَّ  .1

حتديث اخلطط واملناهج اجلامعية، بحيث ت�شمن اجلانب التطبيقي واملزيد من الهتمام   .2

بالتكنولوجيا والأخالقيات وحقوق الإن�شان. 

توفري مرافق تدريب يف كليات الإعالم التي تفتقر اإلى مثل هذه املرافق.   .3

ع الكّمي يف القبول. تطوير اأنظمة قبول الطلبة يف هذا الربنامج واحلد من التو�شُّ  .4

تطوير العالقة بني معاهد وكليات الإعالم وال�شناعة الإعالمية.   .5

املهمة،  بهذه  القيام  اجلامعات  من  والطلب  واملعلوماتية«،  الإعالمية  »الرتبية  ن�شر  دعم   .6

والبناء على اجلهود التي بذلها معهد الإعالم الأردين ومنظمة اليون�شكو. 
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