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تقدمي

تر�صد هذه املراجعة �أبرز التطورات التي �شهدها الإعالم الأردين يف ال�سنوات الأخرية،
واخلطط الر�سمية املع َلنة يف جماالت الإعالم؛ وت�أتي �أهمية هذه املراجعة من تقاطع �أداء
الإعالم وتداخله مع القطاعات وال�ش�ؤون العامة الأخرى؛ فالإعالم يف مرحلة التحول
الدميقراطي �أداة حقيقية وفاعلة ملعرفة مدى جدية الإ�صالح على امل�ستويات املختلفة.
يواجه الإعالم الأردين وم�ؤ�س�ساته الر�سمية واخلا�صة �أ�سئلة �أ�سا�سية �أبرزها �س�ؤاال املهنية
واال�ستقاللية ،واحلرية وامل�س�ؤولية .وازداد وقع هذه الأ�سئلة و�إحلاحها مع ت�صاعد �أدوار
الإعالم يف ظل التقدم التكنولوجي وتراجع الثقة بو�سائل الإعالم التقليدي.
هناك جدل حول جدوى وجود خطط و�إ�سرتاتيجيات للإعالم ،ومدى ان�سجام وجود تخطيط
ر�سمي لهذا القطاع مع مبادئ اال�ستقاللية التي ُيفرت�ض �أنها متطلب �أ�سا�سي له ،ولكن مما ال
�شك فيه �أن هنالك حاجة لوجود خطط لتطوير بيئة الإعالم وتنظيمها ،وهنالك حاجة
لوجود خطط للإعالم الر�سمي �أو ما ُيعرف بـ«�إعالم اخلدمة العامة».
بقي الإعالم الأردين يراوح مكانه يف التقدم والرتاجع ،وت�أ ّثر ب�شكل �أ�سا�سي مب�سار الإ�صالح
ال�سيا�سي وحالة الطوارئ الإ�سرتاتيجية املحيطة بالأردن ،ويف الوقت الذي حقق فيه
الإعالم الأردين املزيد من التنوع والتعدد ،وتطورت البيئة اال�ستثمارية ،وظهرت ا�ستثمارات
يف ال�صناعة الإعالمية ،ا�ستمرت �أزمة الثقة بالإعالم الر�سمي ،فهنالك حتديات ت�شريعية
حتد من الطموح يف بناء مناذج اقت�صادية ناجحة يف الإعالم ،ويف الوقت الذي
و�إجرائية ّ
ت�صاعدت فيه �أزمة ال�صحافة الورقية املالية ،ازدهرت ال�صناعة الإعالمية التلفزيونية
والإذاعية.
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أوالً :حالة اإلعالم األردين :خلفية عامة
قدم التجربة
ثمة عالقة متبادلة ومتداخلة بني �إ�صالح الإعالم والإ�صالح ال�سيا�سي ،و ُت ّ
فرتاجع الإ�صالح ال�سيا�سي قد يف�ضي
الأردنية �أدلة وا�ضحة على التداخل بني احلالتني،
ُ
ُ
حالة الإعالم اجلها َز
�إلى املزيد من التعقيد ويعيق �إ�صالح الإعالم ،ويف املح�صلة ت�شكل
الع�صبي الذي ي�شري مبكر ًا �إلى مدى �سالمة التحول الدميقراطي �أو اعتالله .لقد بد�أ التحول
الدميقراطي يف نهاية الثمانينات من القرن املا�ضي دون �أن يكون لو�سائل الإعالم الأردين دور
يف التهيئة له ،ومع ظهور حزمة الت�شريعات الإ�صالحية ومن بينها قانون املطبوعات والن�شر
لعام  1993ازدهرت ال�صحافة املحلية وظهرت يف �أح�سن �أحوالها وبلغت حريتها حدود ًا غري
م�سبوقة ،وتنامى عدد ال�صحف بوترية مت�سارعة ،وحتديد ًا ال�صحف الأ�سبوعية .واعتبار ًا
من عام � 1997أخذت احلالة الإعالمية بالرتاجع على وقع التعديالت التي طالت قانون
املطبوعات والن�شر ،ما �أدى �إلى تراجع يف دور الإعالم وتوقف العديد من ال�صحف الأ�سبوعية،
يف الوقت الذي �أخذت فيه ال�صحافة الإلكرتونية بالظهور.
ويف عام  2001دعا امللك عبداهلل الثاين �إلى ّ
حل وزارة الإعالم ،حيث مت ا�ستبدال م�ؤ�س�سات
حكومية (مثل هيئة املرئي وامل�سموع ودائرة املطبوعات والن�شر) بها ،و�أُ�سندت لهذه امل�ؤ�س�سات
الأدوار واملهام التي كانت تتوالها الوزارة .و ُنقلت جمموعة من الوظائف الإدارية التي كانت
تقع �ضمن اخت�صا�ص الوزارة� ،إلى رئا�سة الوزراء �أو وزارة ال�صناعة والتجارة ،ومت �إن�شاء
ً
وتعددية �أكرث
املجل�س الأعلى للإعالم ،و�شهدت �أجواء املمار�سة الإعالمية يف الأردن ت�ساحم ًا
مما �شهدتها نظرياتها يف الدول املحيطة .كما �أعيد يف تلك املرحلة ت�شكيل جمال�س �إدارة
م�ستقلة من ذوي االخت�صا�ص للم�ؤ�س�سات الإعالمية الر�سمية (م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون،
ووكالة الأنباء الأردنية /برتا).
ويف عام � 2003أ�صدر امللك عبداهلل الثاين ما ُعرف بـ«الر�ؤية امللكية للإعالم» ،و�أكدت هذه
الوثيقة على:
 بناء نظام �إعالمي �أردين حديث ي�شكّل ركيزة لتحقيق التنمية ال�سيا�سية واالقت�صاديةواالجتماعية والثقافية ،ويعزّ ز �سيا�سة االنفتاح االقت�صادي واالجتماعي والثقايف التي
ينتهجها الأردن ،ومبا يواكب التطورات العامل ّية.
 بناء �إعالم الدولة احلديثة من خالل ت�شجيع التعددية واحرتام الر�أي والر�أي الآخروالتعبري عن الوطن بفئاته كافة.
 -دعم ا�ستقالل م�ؤ�س�سات الإعالم و�إدارتها ،من خالل حماية ا�ستقاللية �إدارات امل�ؤ�س�سات

5

الإعالمية وقراراتها ،وفتح املجال �أمام القطاع اخلا�ص للم�شاركة يف ملْكية و�سائل الإعالم،
ومتكني هذه الو�سائل من القيام بدورها الرقابي.
 االرتقاء باملهنية الإعالمية من خالل التدريب والت�أهيل والتخ�ص�ص ومراجعة القواننيالإعالمية وتطوير مواثيق ال�شرف الإعالمي والأخذ باملتغريات التقن ّية التي ي�شهدها
الع�صر.
و�صنّف الأردن
ويف تلك الأجواء عادت م�ؤ�شرات حرية الإعالم يف الأردن �إلى التح�سن جمدد ًاُ ،
يف خانة الدول «احلرة جزئي ًا» يف جمال حرية ال�صحافة وفق ًا لتقرير منظمة «بيت احلرية»
( )Freedom Houseيف عام  ،2002ويف العام نف�سه �أ�صدر الأردن ت�شريع ًا �أنهى احتكار
الدولة للبث الإذاعي والتلفزيوين ،و ُفتح املجال للمرة الأولى �أمام القطاع اخلا�ص واملجتمع
المتالك و�سائل �إعالم م�سموعة ومرئية و�إدارتها.
ولقد ت�ضمنت الأجندة الوطنية ( )2015-2006التزامات مهمة يف جوانب الت�شريعات
وال�سيا�سات ُط ّبق القليل منها يف ال�سنوات التالية ،فيما كان للأردن دور ريادي وقيادي يف عام
 2007حينما �صد َر �أول قانون يف العامل العربي يف جمال حق «احل�صول على املعلومات» رغم ما
اعرتاه من مثالب وقيود كبرية يف حماية �سرية املعلومات بح�سب درا�سة تقييم تنمية الإعالم
يف الأردن بناء على م�ؤ�شرات اليون�سكو لتنمية الإعالم.
بعد ذلك بد�أت م�ؤ�شرات احلريات الإعالمية بالرتاجع ب�شكل وا�ضح ،ورافق ذلك انحدا ٌر
م�ستمر يف �أداء الإعالم الر�سمي ،ومت �إلغاء املجل�س للأعلى للإعالم يف عام .2008
َ
احلكومة بت�شكيل جلنة احلوار الوطني
يف �أجواء حتوالت ما �س ّمي «الربيع العربي»� ،أمر امللك
يف عام  ،2011و�ض ّمت اللجنة ممثلني عن الأحزاب والنقابات والنا�شطني وقادة الر�أي والقطاع
االقت�صادي واملجتمع املدين وال�شباب واملر�أة والإعالم ،ودعت يف تو�صياتها �إلى �إ�صالحات
د�ستورية و�سيا�سية �أ�سا�سية ،و�إلى حماية حقوق الإن�سان واحلريات العامة .ويف جمال �إ�صالح
الإعالم طالبت اللجنة يف وثيقتها ب�ضمان حرية الإعالم ومهنيته ،وذلك من خالل:
 .1تطوير الت�شريعات ذات ال�صلة ،و�إلغاء جميع املواد التي تعيق احلريات الإعالمية.
�	.2إلغاء قانون املطبوعات والن�شر وقانون الإعالم املرئي وامل�سموع ،وت�ضمينهما يف قانون
ً
هيئة عامة م�ستقلة تعمل على تنظيم
هيئة تنظيم الإعالم ،بحيث تكون هذه الهيئة
أ�س�س من املهنية و�ضبط اجلودة من دون �أن يكون لها � ّأي �صفة رقابية.
قطاع الإعالم على � ٍ
�	.3إن�شاء جلنة م�ستقلة ت�شرف عليها هيئة تنظيم قطاع الإعالم ،ت�ضم خرباء �إعالميني
وخرباء قانونيني لهم تاريخ يف النزاهة املهنية ،لتلقي �شكاوى املواطنني على ممار�سات
و�سائل الإعالم .و�إن�شاء جمل�س �آخر للطعن يف قرارات اللجنة.

6

تقرير حالة البالد :اإلعالم

	.4العمل على توفري ال�شروط والإجراءات الالزمة لتحويل م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون �إلى
م�ؤ�س�سة نفع عام م�ستقلة ال و�صاية حكومية عليها.
ثانيا ً :اإلسرتاتيجية اإلعالمية األردنية 2015-2011

وجه امللك عبداهلل الثاين ر�سالة �إلى احلكومة يف  2011/3/22دعت �إلى �إعداد �إ�سرتاتيجية
ّ
للإعالم تقوم على قاعد َتي احلرية وامل�س�ؤولية ،وت�أخذ يف احل�سبان �أدوات الع�صر والتحوالت
إ�صالح الإعالم الوطني ب�سائر �أ�شكاله؛ املطبوع واملرئي وامل�سموع
التكنولوجية ،وت�ستهدف � َ
والإلكرتوين.
أوجهَ �ضعف الإعالم�« :شهدنا تراجع ًا يف الإعالم الر�سمي� ،أ�سهم يف
وبني امللك ب�شكل وا�ضح � ُ
عدم �إي�صال ر�سالة الدولة الأردنية و�صوت املواطن بال�شكل الذي يليق� .إنّنا يف الأردن وطن
حرية و�إبداع ،يقبل الر�أي الآخر ويحرتم التعددية والعدالة و�سيادة القانون».
وبالفعل� ،صدرت الإ�سرتاتيجية الوطنية للإعالم  2015-2011مت�ض ّم ً
نة التزامات مهمة
ب�إ�صالحات ت�شريعية وتنظيمية وتوفري بيئة مالئمة لتطوير الإعالم .ورغم �أن جزء ًا
من الإ�سرتاتيجية قد ُنفِّذ� ،إال �أن الإ�صالحات مل تغادر دائرة ال�شكل ّية ،ومل ت�ؤثر يف �أداء
الإعالم ،ومل تنعك�س على م�ستوى ثقة اجلمهور بالإعالم الر�سمي.
وا�ستهلت الإ�سرتاتيجية حتليل الو�ضع القائم للإعالم الأردين يف عام  2011بهذه الفقرة:
«يوجد �شعور عام يعبرّ عن عدم الر�ضا عن واقع الإعالم الأردين يف هذه املرحلة ب�شكل عام،
وتوجد وجهات نظر تعبرّ عن تراجع �أداء الإعالم الر�سمي وقدرته على الت�أثري ،ويتمثل ذلك
ً
نتيجة حلاجة الدولة
يف �ضعف قدراته التناف�سية وتراجع الثقة ب�أدائه ،و َتع ّمق ذلك ال�شعور
واملجتمع لوجود نظام �إعالمي قوي يواكب التحوالت املعا�صرة وي�ستعيد القدرة على تقدمي
ر�سالة الأردن القومية والإن�سانية .تتمثل امل�شكلة الرئي�سية يف الإعالم الر�سمي يف هذه
املرحلة يف عدم قدرة هذه الو�سائل على الو�صول �إلى اجلماهري امل�ستهدفة ،و�إي�صال ر�سالة
ً
حالة من تراجع الثقة والبحث عن و�سائل �إعالم بديلة ،وذلك
الدولة لها وتف�سريها ،ما خلق
نتيجة حالة اجلمود وعدم القدرة على التجدد يف امل�ضمون والأداء».
وحددت الإ�سرتاتيجية هدف ًا �إ�سرتاتيجي ًا رئي�سي ًا وع�شرة �أهداف فرعية �شكلت حماور
الإ�سرتاتيجية على النحو التايل:
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 -الهدف الإ�سرتاتيجي

توفري بيئة مالئمة قانوني ًا و�سيا�سي ًا و�إداري ًا لتنمية قطاع الإعالم الأردين ،وج ْعله �إعالم ًا
معا�صر ًا يخلق قيمة م�ضافة لعنا�صر قوة الدولة واملجتمع.

 -الأهداف الفرعية

 .1توفري وتعزيز ا�ستقاللية و�سائل الإعالم الر�سمية واخلا�صة وحمايتها.
 .2توفري بيئة مالئمة قانوني ًا و�سيا�سي ًا لتنمية تعددية و�سائل الإعالم.
 .3توفري ال�شروط القانونية وال�سيا�سية الالزمة لتعزيز احلريات الإعالمية وحرية التعبري
وحماية جميع �أ�شكال حرية التعبري الإعالمي �ضمن معايري امل�س�ؤولية.
� .4ضمان احلق يف الو�صول �إلى املعلومات من م�صادرها احلكومية ومن القطاع اخلا�ص ،وت�سهيل
تدفق املعلومات من م�ؤ�س�سات الدولة لو�سائل الإعالم واجلمهور ،والتعريف بهذا احلق
والت�شجيع على ممار�سته.
 .5متكني الإعالم الر�سمي من التعبري عن ر�سالة الدولة الأردنية وثوابتها وم�صالح �شعبها
وتطلعاته.
 .6تنمية املهنية الإعالمية ودعم بناء القدرات الوطنية يف جماالت الإعالم وفنونه ،من
خالل تطوير العمل امل�ؤ�س�سي يف التدريب والت�أهيل الإعالمي ،وتطوير التعليم اجلامعي
النظري والتطبيقي يف تخ�ص�صات وحقول الإعالم.
باحلد من
 .7متكني و�سائل الإعالم الر�سمي واخلا�ص من القيام بدورها الرقابي وذلك
ّ
التدخالت الر�سمية غري املنهجية يف عمل الإعالم ،وااللتزام مبعايري ال�شفافية ورفع
كفاءة و�سائل الإعالم يف اال�ستق�صاء وحماية احلقيقة.
 .8دعم ال�صناعة الإعالمية الأردنية يف جماالت الإعالم وفنونه املختلفة ،وتوفري البيئة
املالئمة لال�ستثمار يف الإعالم ،والعمل على حتويل الأردن �إلى مركز �إقليمي يف �صناعات
�إعالمية حمددة مثل الطباعة والن�شر والبث الف�ضائي وتطوير املحتوى العربي على
�شبكة الإنرتنت.
 .9دعم وتطوير تطبيقات الإعالم الإلكرتوين اجلديد ،وو�ضع �سيا�سات ومعايري وا�ضحة
قطاعي الإعالم وتكنولوجيا االت�صاالت ،وتعزيز ح�ضور الأردنيني
لتنمية االندماج بني
َ
يف الإعالم االجتماعي اجلديد.
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املوجه للمجتمعات املحلية ،وحتديد ًا يف املحافظات ،من
 .10دعم وتنمية الإعالم املجتمعي ّ
خالل اتباع نهج يوفر منابر �إعالمية حملية (�إذاعات ،حمطات تلفزيون جمتمعية) تمُ كّن
املجتمعات املحلية يف املحافظات من التعبري واحلوار والو�صول �إلى املعلومات ومتكّن الدولة
من �إي�صال ر�سالتها لهذه املجتمعات.

 -حماور الإ�سرتاتيجية

ا�شتملت الإ�سرتاتيجية على ع�شرة حماور ،من بينها �سبعة ذات �صلة مبا�شرة بالإعالم� ،أما
بقية املحاور فتتداخل مع الثقافة والوعظ والإر�شاد.
أربع ب�شكل جزئي،
وان�ضوى حتت هذه املحاور  34مبادرة �أو مطلب ًا ،مت تنفيذ  14منها ،و ُنفِّذت � ٌ
بينما مل تنفَّذ املبادرات واملطالب الباقية (وعددها  )16حتى وقت �إعداد هذه املراجعة.
ويف ما يلي مراجعة للإجنازات التي حتققت تبع ًا ملحاور الإ�سرتاتيجية:
 .1حمور الت�شريعات الناظمة للعمل الإعالمي
�أ�شارت الإ�سرتاتيجية �إلى  10قوانني بحاجة �إلى تعديالت تخدم �أهدافها ،وعملي ًا مت تعديل
ويالحظ �أن التعديالت التي
خم�سة قوانني ،وهناك خم�سة قوانني �أخرى مل تعدَّ ل بعد.
َ
ت�صب بالكامل يف �أهداف الإ�سرتاتيجية.
�أُجريت مل ّ
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اجلدول رقم ()1
الت�شريعات يف �ضوء متطلبات الإ�سرتاتيجية
احلالة
القانون
قانون الإعالم املرئي وامل�سموع رقم
قانون الإعالم املرئي وامل�سموع رقم ( )٢٦ل�سنة .2015
( )71ل�سنة 2002
تعديل قانون النقابة ونظام اخلدمة املدنية بتعديالته
قانون نقابة ال�صحفيني رقم ( )15اخلا�صة باالعرتاف بال�صحافة كمهنة مبوجب تعديل الفقرة
ل�سنة 1998
(ب) مادة ( )17من النظام الأ�صلي.
قانون �ضمان حق احل�صول على
املعلومات رقم ( )47ل�سنة  2007ما زال يف عهدة جمل�س النواب منذ عام .2013
قانون املطبوعات والن�شر رقم ()8
ل�سنة 1998
قانون الأحداث وتعديالته رقم
( )24ل�سنة 1968
قانون العقوبات وتعديالته رقم
( )16ل�سنة 1960

�شهد تعدي ًال يف عام  ،2011وتعدي ًال �شكلي ًا يف عام .2015
ُعدّ ت هذه التعديالت يف االجتاه امل�ضا ّد لر�ؤية الإ�سرتاتيجية
ومطالبها يف بع�ض املجاالت.
�صدور الإرادة امللكية ال�سامية باملوافقة على قانون الأحداث
رقم ( )32ل�سنة  ،2014ون�شرته اجلريدة الر�سمية بتاريخ
.2014/11/2
يف عهدة جمل�س النواب.

�صدرت الإرادة امللكية يف  ،2014/6/2بامل�صادقة على القانون
قانون حمكمة �أمن الدولة
وتعديالته رقم ( )17ل�سنة  1959املعدل رقم ( )19ل�سنة  ،2014و ُن�شر يف اجلريدة الر�سمية
(العدد رقم .)5289
قانون حماية �أ�سرار ووثائق الدولة
ما زال لدى ديوان الت�شريع والر�أي منذ .2014/4/9
رقم ( )50ل�سنة 1971
قانون انتهاك حرمة املحاكم رقم
قانون نافذ .مل يجر � ّأي تطور عليه.
( )9ل�سنة 1959
قانون جرائم �أنظمة املعلومات رقم
( )30ل�سنة 2010

حلّ حمله قانون اجلرائم الإلكرتونية رقم ( )27ل�سنة
.2015

 .2حمور التدريب ورفع القدرات املهنية
اقرتحت الإ�سرتاتيجية �إن�شاء مركز للتدريب الإعالمي ،لكن مل يتم �إن�شاء هذا املركز ،يف
موجهة للإعالميني
حني يقوم معهد الإعالم الأردين �سنوي ًا بتنفيذ برامج تدريبية جمانية ّ
الأردنيني ،حيث ا�ستفاد منها نحو � 4500شخ�ص خالل الفرتة .2017-2010
كما اقرتحت الإ�سرتاتيجية �إطالق جائزة للتميز ال�صحفي ،ومل يتم تنفيذ هذا املطلب.
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 .3حمور التنظيم الذاتي
ا�شتمل هذا املحور على خم�سة مطالب ،مت تنفيذ اثنني منها ،هما:
 حماية املواطن من اغتيال ال�شخ�صية .حيث �ساهم قانون املطبوعات والن�شر يف �ضبطفو�ضى املواقع الإخبارية الإلكرتونية.
 دعوة و�سائل الإعالم �إلى تبني ميثاق �شرف للإعالم االنتخابي .وقد قام معهد الإعالمالأردين بامل�ساعدة يف �إجناز هذا املطلب.
�أما املطالب الثالثة املتبقية (�إن�شاء جمل�س ال�شكاوى� ،إن�شاء �صندوق التنمية الثقافية
والإعالمية ،مراجعة ميثاق ال�شرف ال�صحفي) فلم يتم تنفيذها.
 .4حمور الإعالم الر�سمي
ا�شتمل هذا املحور على  5مطالب مل تنفَّذ ثالثة منها ،وهناك مطلب واحد لي�س وا�ضح ًا �إن ّ
مت
تنفيذه.
اجلدول رقم ()2
الإعالم الر�سمي يف �ضوء متطلبات الإ�سرتاتيجية
احلالة
املطلب
حتويل م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون �إلى مفهوم
مل يتم .يف عام � 2015صدر نظام حمطة الإعالم
�إعالم الدولة (اخلدمة العامة)
العام امل�ستقلة.
رفع كفاءة الأداء الإعالمي للتلفزيون الأردين
مل يتم ب�شكل وا�ضح .يف عام َ 2018ط ّور
التلفزيون َ
�شكل ال�شا�شة وبد�أ البث عايل الو�ضوح
(.)HD
�أ�صدرت احلكومة الأنظمة الداخلية لوكالة
تطوير التنظيم الإداري مل�ؤ�س�سة الإذاعة
الأنباء الأردنية.
والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية
�إن�شاء حمطات �إذاعية حملية عامة يف املحافظات مل يتم التنفيذ.
مل يتم التنفيذ.
�إن�شاء حمطات تلفزيونية حملية يف املحافظات

 .5حمور الإعالم الإلكرتوين والإعالم االجتماعي
ا�شتمل هذا املحور على  3مطالب:
 الأول :ت�شجيع العاملني يف الإعالم الإلكرتوين على تنظيم �أنف�سهم يف جمعيات �أوناد للإعالم الإلكرتوين .وقد مت �إن�شاء
االن�ضواء حتت مظلة نقابة ال�صحفيني� ،أو �إن�شاء ٍ
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جمعية للمواقع الإلكرتونية.
 الثاين :تطوير التدريب .قام معهد الإعالم الأردين ب�سل�سلة وا�سعة من الربامج التدريبيةالتي ا�ستهدفت ال�صحفيني يف املواقع الإلكرتونية.
 الثالث :ت�شجيع املواقع الإعالمية الإلكرتونية على الت�سجيل يف وزارة ال�صناعة والتجارة�أو يف �سجل خا�ص بنقابة ال�صحفيني ،مبا يحدد هوية املوقع ويحافظ على حقوق امللكية
الفكرية .مل ينفَّذ هذا املطلب ب�شكل وا�ضح.
 .6حمور ال�صناعة الإعالمية
ا�شتمل هذا املحور على �أربعة مطالب رئي�سية ،مل تنفَّذ ثالثة منها ،وهناك مطلب غام�ض �أو
ُنفِّذ ب�شكل جزئي.
اجلدول رقم ()3
ال�صناعة الإعالمية يف �ضوء متطلبات الإ�سرتاتيجية
احلالة
املطلب
رغم �أن نظام البث و�إعادة البث /قانون الإعالم
منح اال�ستثمارات الإعالمية امتيازات من خالل
املرئي وامل�سموع ،نظّ م بع�ض جوانب اال�ستثمار � ،اّإل
الت�شريعات
�أنه مل يتم اتخاذ ملنح امتيازات خا�صة لال�ستثمار
الإعالمي.
دعم الدراما املحلية
ُ
مل يتم تنفيذ هذا املطلب �إذا ما ا�ستثنيت اجلهود
وتنمية �صناعة الأفالم الأردنية
التقليدية لبع�ض امل�ؤ�س�سات.
دعم الأغنية الأردنية من خالل �صندوق التنمية
الثقافية والإعالمية

مل يتم تنفيذ هذا املطلب.

حتويل الأردن ملركز �إقليمي يف �صناعة الطباعة
والن�شر

مل يتم تنفيذ هذا املطلب.

 .7حمور تعليم الإعالم الأكادميي
ا�شتمل هذا املحور على �ستة مطالب رئي�سة ،مت �إجناز مطلبني منها ب�شكل جزئي ،حيث ُعقدت
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ور�شة عمل يف هذا ال�صدد ،لكن الإجنازات حتقّقت من خالل م�شروع «دعم الإعالم يف الأردن»
املم َّول من االحتاد الأوروبي.
 تطوير معايري اعتماد كليات و�أق�سام الإعالم .مل ت�صل معايري االعتماد واجلودة �إلىامل�ستوى املطلوب.
 حتديث اخلطط واملناهج :مت تنفيذ هذا املطلب جزئي ًا (مت حتديث بع�ض املناهج يفجامع َتني من خالل م�شروع دعم الإعالم /االحتاد الأوروبي.)2016 ،
 توفري مرافق تدريب يف كليات الإعالم :قام م�شروع دعم الإعالم /االحتاد الأوروبي،بدعم جامع َتني.
 تطوير التعاون بني الكليات والنقابات :مل ينفَّذ. زيادة ح�صة التطبيق العملي :مل ينفَّذ.	�إن�شاء برامج �أكادميية للإعالم الرقمي :مل يحدث با�ستثناء ما هو موجود يف معهد الإعالمالأردين.
ثالثاً :حالة التنظيم واالنتشار
مبوجب قانون الإعالم املرئي وامل�سموع� ،شهد الإعالم الأردين خطوة تنظيمية مهمة يف عام
 ،2014حينما مت دمج مهام دائرة املطبوعات والن�شر وهيئة الإعالم املرئي وامل�سموع ،يف هيكل
تنظيمي جديد هو «هيئة الإعالم» ،التي �أ�صبحت ّ
املنظ َم احلكومي الرئي�س لقطاع الإعالم
بفروعه (املطبوع ،واملرئي ،وامل�سموع ،والرقمي).
وتو�ضح خريطة الإعالم الأردين يف الربع الأول من عام  2018تو�سع ًا وتعددية يف الأن�شطة
الإعالمية مبجاالتها املختلفة ،فهناك  30مطبوعة �صحفية ورقية ،من بينها � 10صحف
تراجع عدد املطبوعات الأ�سبوعية مقارنة
يومية و 16مطبوعة �صحفية �أ�سبوعية.
َ
ويالحظ ُ
مع عقد الت�سعينات الذي �شهدت نهاي ُته �صدو َر  40مطبوعة ،ويعود ذلك لأ�سباب ت�شريعية
و�أخرى ترتبط بالتحوالت التكنولوجية التي �أدت �إلى تراجع تناف�سية هذا النوع من
ال�صحافة ،وحتدبد ًا مقابل انت�شار املطبوعات الإلكرتونية (املواقع الإخبارية) التي و�صل
عددها �إلى  169موقع ًا �إخباري ًا.
ومنذ عام � 2006أخذ انت�شار الإذاعات املحلية والتجارية بالتو�سع ،حتى و�صل عددها �إلى 38

حمطة �أردنية؛ منها �سبع حمطات يف املحافظات تعود ملْكيتها للجامعات والبلديات والهيئات
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وامل�ؤ�س�سات املحلية .و�شهد البث التلفزيوين تو�سع ًا وا�ضح ًا هو الآخر� ،إذ يوجد اليوم
حمطة تلفزيونية �أردنية و 19حمطة عربية تبث من ع ّمان ،وهناك ثالث �شركات متخ�ص�صة
بخدمات البث الف�ضائي.
19

وت�شمل ال�صناعة الإعالمية املطاب َع التي و�صل عددها �إلى  ،439ومعظمها مرتكزة يف
تقدم هذه اخلدمات
العا�صمة .ويف جمال �صناعة الإعالن التجاري بلغ عدد ال�شركات التي ّ
� 384شركة ،بينما ما زالت ح�صة الإعالن التجاري يف الأردن متدنّية مقارنة مع عدد من دول
الأقليم االخرى.
اجلدول رقم ()4
حالة االنت�شار
املجموع العام لو�سائل الإعالم املرخَّ �صة لدى هيئة الإعالم ()2018
العدد
الرخ�صة
املطبوعات ال�صحفية الورقية
30
مطبوعة �صحفية يومية
10
مطبوعة �صحفية �أ�سبوعية
16
مطبوعة �صحفية �شهرية
3
مطبوعة �صحفية �سنوية
1
املطبوعات الإلكرتونية
169
املطبوعات املتخ�ص�صة
846
املطبوعات احلزبية
3
املحطات التلفزيونية:
39
املحطات التلفزيونية الأردنية
19
املحطات التلفزيونية العربية
املحطات التلفزيونية الأجنبية
املحطات الإذاعية
املحطات الإذاعية الأردنية
املحطات الإذاعية العربية (عراقية)
حمطات �إعادة البث الإذاعية
دور الرتجمة
دور التوزيع
دور الن�شر
دور الن�شر والتوزيع
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1
40
38
2
3
345
6
7
381
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دور الدرا�سات والبحوث
مكاتب الدعاية والإعالن
دور قيا�س الر�أي العام
املطابع

189
384
16
439

�أما املالحظات التقييمية املرتبطة بالتنظيم واالنت�شار فمن �أبرزها:
 .1ما يتعلق با�ستقاللية هيئة الإعالم
ال تتمتع هيئة الإعالم باال�ستقاللية وفق املعايري الدولية ،ورغم �أن الفقرة �/3أ من قانون
الإعالم املرئي وامل�سموع امل�ؤقت تن�ص على �أن الهيئة تتمتع ب�شخ�صية اعتبارية ذات ا�ستقالل
مايل و�إداري� ،إال �أن الفقرة /3ب تن�ص على �أن الهيئة ترتبط مالي ًا و�إداري ًا بالوزير ،كما �إن
�آلية تعيني �أو �إنهاء خدمات املدير العام للهيئة تتم من خالل احلكومة ،واملدير يف الوقت
نف�سه م�س�ؤول �أمام الوزير .ومع �أن هذا القانون قد حمى الهيئة من التدخالت االقت�صادية
واالجتماعية� ،إال �أنه مل يوفر لها اال�ستقالل من �سيطرة ال�سطة التنفيذية.
 .2فجوة ال�سيا�سات التنظيمية
ما زالت الهيئة بحاجة �إلى تطوير �سيا�سيات البث ،والرقابة على املحتوى ،وحماية الطيف
العام وكيفية تخ�صي�صه ،ومعايري اخلدمة الإعالمية العامة ،و�إدارة التناف�سية بني و�سائل
الإعالم� ،إ�ضافة �إلى القواعد اخلا�صة بحماية املجتمع من املحتوى الإعالمي ال�ضا ّر ،و�سيا�سات
التنوع والتعددية ومنع االحتكار.
 .3ظاهرة الرت ُّكز يف الإعالم
ما زالت م�ؤ�س�سات وو�سائل الإعالم الأردنية ترتكز يف العا�صمة ،ورغم بدء ت�أ�سي�س �إذاعات
حملية ومواقع �إلكرتونية يف املحافظات� ،إال �أن الإذاعات غالب ًا ما تكون تابعة مل�ؤ�س�سات
جمتمعية �أو تعليمية� ،أما املواقع فتنطلق من مبادرات فردية ،مبعنى �أنه لي�س هناك حتى
الآن � ّأي وجود م�ؤ�س�سي يف املحافظات لإعالم اخلدمة العامة �أو �إعالم القطاع اخلا�ص.
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رابعاً :حالة الترشيعات اإلعالمية
تت�سم الت�شريعات الأردنية يف جمال الإعالم بعدم اال�ستقرار ،فقد خ�ضعت هذه الت�شريعات
لتعديالت م�ستمرة ومتالحقة على مدى ال�سنوات املا�ضية ،حيث ُع ّدل قانون املطبوعات
والن�شر ت�سع مرات خالل الفرتة  ،2015-1998و�شهد قانون املرئي وامل�سموع يف عام 2015
تعد خطوة �إلى الأمام يف معظمها ،فيما تقبع التعديالت املقرتحة على
تعديالت جوهرية ّ
قانون احلق يف الو�صول �إلى املعلومات يف �أدراج جمل�س النواب منذ عام .2011
وهنالك  12قانون ًا ناظمة لو�سائل الإعالم يف الأردن ب�شكل مبا�شر ،وهي:
 قانون املطبوعات والن�شر ( )1998وتعديالته. قانون العقوبات ( )1960وتعديالته. قانون حمكمة �أمن الدولة ( )1959وتعديالته. قانون انتهاك حرمة املحاكم (.)1959 قانون حماية �أ�سرار ووثائق الدولة (.)1971 قانون نقابة ال�صحفيني الأردنيني ( )1998وتعديالته. قانون م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون (.)2000 القانون امل�ؤقت للإعالم املرئي وامل�سموع ( )2002وتعديالته (.)2014 قانون منع الإرهاب ( )2006وتعديالته (.)2007 قانون وكالة الأنباء الأردنية. قانون جرائم �أنظمة املعلومات (.)2013ويف ما يلي �أبرز التعديالت التي �شهدتها الت�شريعات الإعالمية الأردنية منذ عام  2012حتى
نهاية عام :2017
 .1قانون املطبوعات والن�شر
�أ .قانون املطبوعات والن�شر املعدَّ ل ل�سنة  ،2012الذي �أدخل عليه املجل�س النيابي ال�ساد�س
اجل�سم ال�صحفي ل�صالح تعزيز امل�س�ؤولية على ح�ساب احلرية
عدها
ع�شر تعديالت ّ
ُ
حد ما يف �ضبط ما ُو�صف بـ«فو�ضى املواقع
ال�صحفية ،ومع �أن التعديالت جنحت �إلى ّ
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الإلكرتونية» � ،اّإل �أنها ت�سببت يف الوقت نف�سه يف م�صادرة الكثري من �أوجه حرية الن�شر
على �شبكة الإنرتنت.
�أما �أبرز التعديالت التي �شملها القانون املعدل ،فيت�ضمن اجلدول رقم ( )5تلخي�ص ًا لها.
اجلدول رقم ()5
تعديالت قانون املطبوعات والن�شر
قانون املطبوعات
والن�شر املعدل ل�سنة
2012

	�إعادة تعريف املطبوعة اخلا�ضعة لأحكام القانون و�شمولها للمطبوعاتالإلكرتونية.
	�إلزام املواقع الإخبارية الإلكرتونية بالرتخي�ص ،وبتعيني رئي�س حتريريتمتع بع�ضوية نقابة ال�صحفيني.
 عدّ التعليقات على املواقع الإخبارية الإلكرتونية جزء ًا من املادةال�صحفية.
	�إن�شاء غرفة ق�ضائية متخ�ص�صة لق�ضايا املطبوعات والن�شر ،تتولى النظريف اجلرائم التي ُترتكب خالف ًا لأحكام هذا القانون ،واجلرائم التي ُترتكب
بو�ساطة املطبوعات �أو و�سائل الإعالم املرئي وامل�سموع املرخَّ �ص بها خالف ًا
لأحكام � ّأي قانون �آخر ،والدعاوى املدنية التي يقيمها � ّأي مت�ضرر للمطالبة
بالتعوي�ض املقرر له مبقت�ضى �أحكام القانون املدين و�أحكام هذا القانون.

أقره املجل�س النيابي ال�سابع ع�شر،
ب .قانون املطبوعات والن�شر املعدَّ ل ل�سنة  ،2015والذي � ّ
وت�ض ّمن تعديالت �شكلية ملواءمة التغريات التي طر�أت على �إلغاء دائرة املطبوعات والن�شر
ودمج بع�ض مهامها يف �أعمال هيئة الإعالم.
 .2قانون املرئي وامل�سموع لعام 2015

اجلدول رقم ()6
تعديالت قانون املرئي وامل�سموع
قانون املرئي
وامل�سموع ل�سنة
2015

�إلغاء العقوبات ال�سالبة للحرية يف ما يتعلق بالقنوات غري املرخَّ �صة وتلك التي
تخالف مواد القانون �أو �شروط اتفاقية البث بالإ�ضافة �إلى متداويل امل�صنفات
الفنية ،وا�ستبدل الغرامات املالية بها.
تعديل بع�ض املواد املطّ اطة املتعلقة باملخالفات املرت َكبة عرب و�سائل الإعالم
املرئية وامل�سموعة ،مثل تعديل الفقرات (ل ،و ،ن� ،س) من املادة ( ،)20وا�ستبدال
التزامات
�صيغة �أكرث حتديد ًا و�أقل عمومية بها .حيث �أو�ضحت التعديالت
ِ
املرخَّ �ص له بخ�صو�ص املحتوى الإعالمي.
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مت ح�صر متطلَّبات الرتخي�ص بال�شروط الواردة يف املادة ( )16من القانون ب�إلغاء
البند ( )8من الفقرة (ب) الذي كان ين�ص على «� ّأي بيانات �أو وثائق �أخرى
تطلبها الهيئة».
خف�ض مهلة  60يوم ًا املمنوحة ملجل�س الوزراء لإ�صدار قراره باملوافقة �أو الرف�ض،
�إلى  30يوم ًا يف القانون اجلديد.
ا�شرتط القانون اجلديد �أن يكون قرار جمل�س الوزراء برف�ض ترخي�ص القناة
التلفزيونية �أو الإذاعية معلَّ ًال بالأ�سباب ،ومنح املت�ضرر حق اللجوء �إلى الق�ضاء
لنق�ض القرار.
�إلزام القنوات التلفزيونية والإذاعية التي تبث من خالل �شبكة الإنرتنت،
باحل�صول على ترخي�ص للبث ودفع الر�سوم حتت طائلة الإغالق وم�صادرة
الأجهزة واملعدات والغرامات املالية.
منح القانون ملوظفي الهيئة حقَّ ال�ضابطة العدلية ،واحلق يف دخول القنوات
َ
التلفزيونية والإذاعية ودور العر�ض ،و� ّأي مكان �آخر يتم فيه تداول امل�صنفات
الفنية ،لتدقيق امل�ستندات واملوجودات ،والتحفُّظ على �أيٍّ منها دون �أن ي�شرط
ذلك الدخول الق�سري.

ومن املثالب التي جاء بها هذا القانون �إ�ضافة �إلى �ضعف �ضمانات ا�ستقاللية الهيئة :منح
�صالحيات ملدير الهيئة بوقف بث �أي برنامج يف حال كان ي�ضر بالأمن الوطني �أو يخد�ش
احلياء العام من دون وجود معايري وا�ضحة ،و�إلغاء ترخي�ص � ّأي قناة �أو �إذاعة تت�أخر يف دفع
الر�سوم والغرامات دومنا �أمر ق�ضائي ،وكذلك منح �صالحيات ملجل�س الوزراء ب�إلغاء رخ�صة � ّأي
قناة �أو �إذاعة بعد ا�ست�صدار حكم ق�ضائي.
من جهة �أخرى ،مل يعالج القانون م�س�ألة امللْكية املتعددة لو�سائل الإعالم� ،أو ما مينع االحتكار،
حيث غلبت اعتبارات حرية ال�سوق واال�ستثمار على املعايري املرتبطة بامل�س�ؤولية االجتماعية
للإعالم.
 .3قانون نقابة ال�صحفيني
قانون معدل لقانون
نقابة ال�صحفيني
2014
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اجلدول رقم ()7
تعديالت قانون نقابة ال�صحفيني
 تو�سيع ع�ضوية النقابة من خالل تعديل تعريف «ال�صحفي» لي�شملال�صحفيني يف جميع امل�ؤ�س�سات الإعالمية.
	ال يحوز ل ّأي م�ؤ�س�سة �صحفية �أو �إعالمية يف اململكة ،ا�ستخدام � ّأي �شخ�صيف عمل �صحفي �إذا مل يكن ع�ضو ًا يف نقابة ال�صحفيني.
�	-إعادة تنظيم �آلية ا�ستقبال ال�شكاوى بحق ال�صحفيني.

تقرير حالة البالد :اإلعالم

ما زال قانون نقابة ال�صحفيني يعاين من اعتالالت ترتبط بتعريف «ال�صحفي»؛ حيث
�أن التعريف املعمول به ال يتك ّيف مع التحوالت والتكنولوجيا التي تلحق ب�سرعة بو�سائل
الإعالم ،كما �إن �إلزامية ع�ضوية النقابة تالقي نقدا وعدم توافق ،وهناك �أ�صوات تطالب
بتعدد النقابات.
هذا القانون مل ي�شمل معظم ال�صحفيني العاملني يف امل�ؤ�س�سات الإذاعية والتلفزيونية حتت
حمرري ن�شرات الأخبار والربامج الإخبارية
مظلة النقابة،
َ
وق�صر باب قبول الع�ضوية على ِّ
ومقدميها ،وحتت �شروط �صعبة ،و�ألزم امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،مبا فيها حمطات البث الإذاعي
والتلفزيوين ،بدفع ر�سوم ل�صالح النقابة ،حتى و�إن مل يكن لديها �صحفيون عاملون �أع�ضاء يف
النقابة.
 .4قانون �ضمان حق احل�صول على املعلومات
كان الأردن رائد ًا على امل�ستوى العربي يف �إ�صدار �أول قانون ي�ضمن وينظم حق احل�صول على
املعلومات بو�صفه حق ًا للمواطنني كافة (� ،)2007إال �أن العديد من التقارير والدرا�سات ت�شري
�إلى �أن هذا القانون مل يكن ف ّعا ًال ومل يحقق الفائدة املرج ّوة منه.
التو�سع يف حماية �سرية املعلومات العامة ،وطول
ومن �أبرز املثالب التي ُ�س ِّجلت على القانون،
ُّ
املدة املمنوحة للم�ؤ�س�سات العامة للرد على طلبات احل�صول على املعلومات ( 30يوم ًا) ،ونق�ص
التفا�صيل الإجرائية.
وبح�سب ت�صنيف حق احل�صول على املعلومات ،الذي و�ضعه ()Access Info Europe
ومركز القانون والدميقراطية ( ،)Centre for Law and Democracyف�إنّ قانون
�ضمان حق احل�صول �إلى املعلومات يف الأردن يقع يف املراتب اخلم�س الأخرية بني قوانني حق
احل�صول على املعلوماتت ( ،)2016وحتديد ًا يف املرتبة  98من بني  102دولة لديها قوانني
وطنية مت تقييمها ،حيث ح�صل الأردن على  55نقطة فقط من  150نقطة .ويوفر الت�صنيف
وامل�شرعني من �أجل تقييم ق ّوة القانون عامة يف بلدانهم ،حيث
�أداة للم�ؤيدين والإ�صالحيني
ّ
�أن م�ؤ�شرات الت�صنيف م�ست َمدَّ ة من املعايري الدولية واملمار�سة الوطنية الأف�ضل.
ومع ا�ستمرار املطالب بتعديل هذا القانون وتقويته ،وافق جمل�س الوزراء يف مطلع �أيلول
معدل لقانون �ضمان حق الو�صول �إلى املعلومات لعام  � ،2007اّإل �أن
 ،2012على م�شروع قانون ّ
الربملان مل يقم ب�إقرار التعديل حتى وقت �إعداد هذه املراجعة.
وتزداد �أهمية �إ�صالح هذا القانون مع االلتزامات الدولية للأردن؛ فقد �صادق الأردن على
اتفاقية الأمم املتحدة �ضد الف�ساد ( ،)UNCACوتدعو املادتان ( )10و( )13من هذه
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َ
الدول الأطراف �إلى اعتماد �إجراءات من �ش�أنها �أن تعزّ ز ال�شفافية ،وت�ضمن مت ُّت َع
االتفاقية
جميع املواطنني بحق الو�صول �إلى املعلومات من �أجل ممار�سة فاعلة يف حماربة الف�ساد ،حيث
تتنا�سب حرية ال�صحافة والقدرة على الو�صول �إلى املعلومات تنا�سب ًا عك�سي ًا مع م�ستويات
الف�ساد.
خامساً :حالة الحرية اإلعالمية
يو�صف م�سار احلرية الإعالمية يف الأردن بالتذبذب �ضمن م�سارات احلريات العامة يف البالد،
ولقد بلغت حرية ال�صحافة � َ
أف�ضل م�ستوياتها يف عام  1993الذي �شهدَ ذرو َة الإ�صالحات
ال�سيا�سية ،ثم تراجعت قبل �أن تعود م�ؤ�شرات احلرية الإعالمية بال�صعود يف عام ،2002
ورغم التطور الإيجابي يف حرية التعبري خالل مرحلة ما �س ّمي «الربيع العربي» �إال �أن
تداعيات احلرب على الإرهاب والتطرف ،وحتديد ًا منذ عام � ،2013أ ّدت �إلى تعثرُّ تط ُّور
احلرية الإعالمية مع ظهور ت�شريعات جديدة منها قانون مكافحة الإرهاب ،وتفعيل تعديالت
قانون املطبوعات ،وزيادة الرقابة على �شبكة الإنرتنت.
وي�شري تت ُّبع ا�ستطالعات الر�أي العام التي ينفّذها مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف اجلامعة
الأردنية منذ عام � ،1996إلى �أن حريات التنقّل والتم ّلك وحرية املعتقدات الدينية وحرية
الفكر م�ضمونة بدرجة كبرية يف الأردن �أكرب من حرية ال�صحافة وحرية التعبري ،بينما جاءت
حرية ال�صحافة وبا�ستمرار �أف�ضل حا ًال من حرية التظاهر ومن حرية االنت�ساب للأحزاب
ال�سيا�سية ،حيث �أفاد  %75يف ا�ستطالع حالة الدميقراطية عام  2011ب�أن حرية ال�صحافة
م�ضمونة ،مقارنة مع  %72ر�أوا ذلك يف ا�ستطالع  ،2010ومقارنة مع  %77يف ا�ستطالع عام
 ،2009و %73يف ا�ستطالع  ،2009و %64يف ا�ستطالع عام  ،2008و %63يف ا�ستطالع .2007
يو�ضح تت ُّبع م�ؤ�شر منظمة «بيت احلرية» ( )Freedom Houseالأبعا َد البيئية حلرية
ال�صحافة والإعالم يف ثالث بيئات ،هي البيئة القانونية ،والبيئة ال�سيا�سية ،والبيئة
االقت�صادية .ويعتمد امل�سح على منهجية تعطي البلدان درجات من ( )0الأف�ضل �إلى ()100
الأ�سو�أ على �أ�سا�س جمموعة من الأ�سئلة املنهجية وفق معايري وا�ضحة (من  30-0حرة ،من
حرة جزئي ًا ،ومن  -100 - 61غري حرة).
ّ 60-31
و ُيظهر اجلدول رقم ( )8مكانة حرية ال�صحافة يف الأردن وفق م�سح «بيت احلرية» بني عامي
يالحظ تراجع
 2011و ،2017و�أو�ضاع هذه احلرية وفق مقيا�س ي�شمل  197دولة؛ حيث َ
مرتبة الأردن خالل هذه الفرتة.
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وير ّكز ت�صنيف منظمة «مرا�سلون بال حدود» على احلاالت والأحداث التي تقع بني الأول من
�أيلول والأول من �أيلول يف العام الذي يليه ،وهو ال ينظر �إلى انتهاكات حقوق الإن�سان عموم ًا،
بل يتوقف عند االنتهاكات التي مت�س احلريات الإعالمية مبا�شرة.
وت�شري تقارير هذه املنظمة �إلى �أن �أحوال احلرية ال�صحافية يف العامل العربي �شهدت مزيد ًا
من التدهور بعد �أن ازدهرت لفرتة حمدودة خالل مرحلة ما ي�س ّمى «الربيع العربي» ،وهو
الأمر الذي نال من مكانة حرية ال�صحافة يف الأردن ،ففي عام  2002كان ترتيب الأردن 99
من �أ�صل  166دولة ،ثم تراجع يف عام  2003لي�صل �إلى  123من �أ�صل  166دولة ،ويف عام
 2005و�صل �إلى  ،96وهو �أف�ضل ترتيب و�صلته احلرية الإعالمية يف العقد املا�ضي ،ليعود �إلى
الرتاجع مرة �أخرى يف ال�سنوات التالية .ويف عام  2013تراحعت احلريات الإعالمية ب�شكل
وا�ضح وو�صلت �إلى الرتتيب  139من �أ�صل  179دولة ،ويف عام  2016و�صل ت�صنيف الأردن �إلى
 135من �أ�صل  180دولة ،ويف عام  2017و�صل �إلى � ،138أما يف عام  2018فقد عادت حرية
ال�صحافة �إلى التح�سن قلي ًال وذلك بالتقدم  6درجات عن العام ال�سابق.
اجلدول رقم ()8
ت�صنيف الأردن يف م�ؤ�شرات حرية ال�صحافة
ال�سنة

م�ؤ�شر «بيت
احلرية»

م�ؤ�شر «مرا�سلون بال
حدود»

م�ؤ�شر نقابة
ال�صحفيني

حرية الإنرتنت

2010

120

140

---

---

2011

128

141

---

42

2012

128

144

%51

45

2013

134

145

%44

46

2014

141

155

%47

46

2015

143

145

---

44

2016

145

135

---

44

2017

150

138

---

53

َ
انخف�ض ت�صنيف الدولة.
* م�ؤ�شر «بيت احلرية» :يقي�س حالة احلرية يف  197دولة؛ وكلما ازداد الرقم
* م�ؤ�شر «مرا�سلون بال حدود» :يقيي�س حالة احلرية يف  179دولة ،وكلما ازداد الرقم انخف�ض ت�صنيف الدولة.
* م�ؤ�شر نقابة ال�صحفينيّ :
حت�سن و�ضع احلرية.
توقف عن ال�صدور يف عام  ،2015وكلما ازدادت الن�سبة عبرّ هذا عن ُّ
* حرية الإنرتنت :عدد الدول امل�شمولة  91دولة ،وكلما ازداد الرقم انخف�ض ت�صنيف الدولة.
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سادساً :حالة اإلعالم الرسمي
يتمثل الإعالم الر�سمي يف م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية (برتا)؛
و�شهد هذا الإعالم (بخا�صة م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون) تراجع ًا يف الأداء العام� .إذ ت�شري
ا�ستطالعات مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف اجلامعة الأردنية� ،إلى تراجع حا ّد يف ثقة
اجلمهور بالتلفزيون الأردين بو�صفه م�صدر ًا �أ�سا�س ّي ًا للأخبار املحلية؛ �إذ كانت ن�سبة الذين
يثقون بالتلفزيون الأردين عام  2002نحو  ،%52وتراجعت عام � 2009إلى  ،%45ثم تراجعت
عام � 2011إلى  .%34وتخ ُل�ص الدرا�سة التقييمية ال�صادرة عن اليون�سكو ()MDI.2015
�إلى �أن التلفزيون الأردين مييل نحو متثيل ر�سالة احلكومة �أك َ
رث من مفهوم «اخلدمة العامة
َ
ُ
ّ
أولوية للأخبار احلكومية والأن�شطة الر�سمية وال
التغطيات الإخبارية ال
للبث»؛ حيث تعطي
ميا ِر�س التلفزيون نقد ًا جا ّد ًا وفعل ّي ًا لأن�شطة احلكومة.
ً
ً
وا�ضحة وحمدد ًة للبث التلفزيوين ،ويف
مهمة
ال يحدد قانون م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون
قانون الإعالم املرئي وامل�سموع رقم ( )26ل�سنة ُ ،2015يطلب من التلفزيون الأردين وفق
املادة �/24أ ،التق ّيد التام بال�سيا�سات والتعليمات ال�صادرة عن هيئة الإعالم احلكومية ،وهو
لبث اخلدمة العامة الذي من املف َ
ملفهوم �صلب ووا�ضح ّ
رت�ض
ما يك�شف افتقار الأطر الت�شريعية
ٍ
�أن يقوم على اال�ستقاللية.
ال تتوفر ال�ضمانات الت�شريعية وال�سيا�سة وال املهنية ال�ستقاللية م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون،
ورغم �أن حماوالت عديدة قامت لإ�صالح امل�ؤ�س�سة لكي تتح َّول �إلى خدمة بث عامة تراعي
املعايري املهنية� ،إال �أن تلك املحاوالت باءت بالف�شل.
تعر�ض الإعالم الر�سمي �إلى انتقادات وا�سعة يف ال�سنوات الأخرية من �أبرزها:
لقد ّ
� .1ضعف اال�ستجابة ال�سريعة للأزمات ،ما جعل هذا الإعالم يف �أحيان كثرية غائب ًا عن
املعلومات حولها.
الأحداث الكربى التي تهم املواطنني ويلتم�سون من القنوات الر�سمية
ِ
ولعل �أبرز الأمثلة على هذه احلالة ،تعامل الإعالم الر�سمي مع العملية الإرهابية يف
الكرك (.)2016/12/18
تراجع املهنية الإعالمية يف اجلانب املتعلق بالإحاطة اجلارية باالحداث ،واالفتقار �إلى
.2
ُ
التغطيات املعمقة وال�شاملة ،و�ضعف القيام بالوظيفة الرقابية يف متابعة �أداء امل�ؤ�س�سات
العامة ومتابعة ال�سيا�سات العامة.
 .3عدم اال�ستقاللية والتدخل الوا�سع واملتعدد يف ال�سيا�سات التحريرية من ِقبل �أطراف
�سيا�سية و�أمنية.
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 .4تعقيد البنية الإدارية ،فم�ؤ�س�سة الإذاعة وتلفزيون تعاين من ترهل �إداري وت�ضخم يف
�أعداد العاملني يف الوقت الذي تفتقر فيه �إلى كفاءات يف العديد من املواقع.
لقد بقي النموذج الأردين يف �إدارة الإعالم الر�سمي ميثل «اال�ستقرار املق َّيد» ،ويبدو ذلك
خت�صر يف عبارة
وا�ضح ًا عند تت ُّبع م�سار الإ�صالحات مقابل م�سار الرتاجع والتقييد والذي ُي َ
«خطوة �إلى الأمام وخطوة �إلى اخللف» يف �ضوء وجود م�ؤ�س�سات �إعالمية ر�سمية م�ستقرة
لكنها �ضعيفة .وي�شري اجلدول رقم (� )9إلى �أبرز مالمح هذا النموذج.
اجلدول رقم ( )9التقدم والرتاجع يف �أحوال الإعالم الر�سمي الأردين
�إلى الأمام
2002
2003

-2002
2003
2007
2011

�إلى اخللف
�إلغاء وزارة الإعالم
وا�ستحداث املجل�س الأعلى للإعالم
�إن�شاء جمال�س �إدارة مل�ؤ�س�سات
الإعالم الر�سمي

2003

ا�ستحداث من�صب وزير
الدولة ل�ش�ؤون االت�صال

-2008
2014

عودة ال�سيطرة احلكومية
على جمال�س �إدارة الإعالم
الر�سمي

نهاية احتكار الدولة للبث الإذاعي -2010
والتلفزيوين
2016
قانون �ضمان حق احل�صول على
2008
املعلومات
الإ�سرتاتيجية الوطنية للإعالم

-2011
2015

قانون معدل لهيئة املرئي وامل�سموع
2015

-2015
2016

2011

نظام حمطة الإعالم العام امل�ستقلة 2014

تراجع الثقة بو�سائل
الإعالم العامة
�إلغاء املجل�س الأعلى للإعالم
عدم االلتزام ببع�ض بنود
الإ�سرتاتيجية الوطنية
للإعالم
تعديالت قانون املطبوعات
الن�شر ت�ضع قيود ًا على
ال�صحافة الإلكرتونية
قانون معدل ملنع الإرهاب

ظهر مفهوم «بث اخلدمة العامة امل�ستقلة» التي تعمل من �أجل ال�صالح العام وتمُ ِّثل املجتمع،
للمرة الأولى ،يف وثيقة الإ�سرتاتيجية الوطنية للإعالم ()2011؛ حيث دعت الإ�سرتاتيجية
�إلى حتقيق ا�ستقاللية م�ؤ�س�سات الإعالم الر�سمي وحتويلها �إلى مرافق �إعالمية للخدمة
العامة ،لكن الإطار الزمني لتلك الإ�سرتاتيجية انتهى من دون �أن تتحقق معظم �أطروحاتها.
وميثل �صدور نظام حمطة الإعالم العام امل�ستقلة رقم ( )53ل�سنة  ،2015تطور ًا مهم ًا يف
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جمال �إعالم اخلدمة العامة يف الأردن؛ حيث مت �إن�شاء م�ؤ�س�سة بث تلفزيونية جديدة ،ت�شري
َ
املنتظر �أن يبد�أ بثها قبل
الوثائق املع َلنة عنها �إلى �أنها تراعي معايري اخلدمة العامة ،ومن
نهاية .2018
لقد �أوردت احلكومة يف تقريرها الدوري اخلام�س ملجل�س حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة
(� ،)2016أن نظام هذه املحطة الذي �صدر يف اجلريدة الر�سمية بتاريخ  ،2015/6/22جاء
من �أجل تعزيز �أركان العملية الدميقراطية واحلرية يف التعبري ،وتر�سيخ مبد�أ ا�ستقاللية
الإعالم .و�أ�ضافت �أن الهدف الرئي�س من �إن�شاء املحطة هو مناق�شة جميع الق�ضايا التي
تهم املواطن ،وتنويع امل�شهد الإعالمي ،مع احلفاظ على ا�ستقاللية اخلدمة العامة يف البث
التلفزيوين وتوفري ال�ضمانات الفعلية لهذه اال�ستقاللية ،من خالل الت�شريعات ،و�آليات تعيني
قيادات هذه امل�ؤ�س�سات ،وم�صادر التمويل.
ورغم �أن �إعالن �إن�شاء هذه املحطة �أثار جد ًال وا�سع ًا � ،اّإل �أنه ال ميكن احلكم على مدى
ا�ستقالليتها واقرتابها �إلى مفهوم اخلدمة العامة قبل �أن تبد�أ عملها فعلي ًا.
سابعاً :النموذج االقتصادي وأزمة الصحافة الورقية
�شهدت ال�صحافة الورقية �أزمة مالية متدحرجة يف ال�سنوات اخلم�س الأخرية ،وما تزال
م�ستمرة حتى وقت �إعداد هذه املراجعة ،وبلغت هذه الأزمة ذروتها يف عام  2015حينما دعا
جمل�س النواب �إلى عقد جل�سة خا�صة ملناق�شة الأو�ضاع املالية لل�صحف التي ُو�صفت ب�أنها يف
«غرفة الإنعا�ش».
وتواجه �صحيفتا «الد�ستور» و«الر�أي» (ملْكية م�شرتكة بني م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي
والقطاع اخلا�ص) ،ظروف ًا مالية �صعبة �أعلنت عنها� إدارتا ال�صحيفتني يف �أوقات كثرية،
وو�صل الأمر �إلى ُّ
توقف �صحيفة «الد�ستور» عن دفع رواتب العاملني لأ�شهر طويلة .فيما
واجهت �صحيفة «العرب اليوم» م�صري ًا �أ�صعب� ،إذ خرجت من �سوق ال�صحافة الورقية يف عام
مالك جديد يف عام  2011وخ�ضعت لإعادة هيكلة وع ّلقت �صدورها يف
 2015بعد �أن بيعت �إلى ٍ
عام  2013قبل �أن تتوقف متام ًا.
بد�أت �أزمة ال�صحافة الورقية يف عا َمي  ،2011/2010حيث �شهدت «الد�ستور» خ�سائر مرتاكمة
(ح�صة ال�ضمان االجتماعي  ،)%33وهو ما دفع �إدارتها �إلى تخفي�ض عدد العاملني فيها من
� 614إلى  537يف عام  ،2011كما مت �إيقاف �صحيفة ( )The Starالتي ت�صدر عنها باللغة
الإجنليزية ،وهو ما �أدى خلف�ض عدد املوظفني مرة �أخرى يف عام  2013لي�صل �إلى  ،320ثم
باعت ال�صحيفة بع�ض ممتلكاتها ،وعادت يف عام � 2015إلى اال�ستغناء عن  46موظف ًا.
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وعلى الرغم من حجم العائد الإعالين الكبري الذي حتققه �صحيفة «الر�أي» (ح�صة ال�ضمان
االجتماعي من الأ�سهم � ،)%55إال �أنها �أخذت تواجه �أزمة مالية متفاقمة منذ عام ،2011
و�أرجعت �إدارة ال�صحيفة هذه الأزمة �إلى �إن�شاء جممع للمطابع التجارية بكلفة  40مليون
دينار مل يحقق نتائج اقت�صادية �إيجابية ،ف�أخذت الديون ترتاكم على امل�ؤ�س�سة ال�صحفية
الأردنية ،املالكة لل�صحيفة ،وقام العاملون ب�سل�سلة من االحتجاجات للمطالبة بحقوقهم،
وقررت ال�صحيفة يف عام  2015خف�ض عدد مكاتبها اخلارجية.
ونتيجة ال�ضغوط التي مور�ست على احلكومة ،عمدت احلكومات يف ال�سنوات 2017-2014

�إلى �سل�سلة من الإجراءات لإنقاذ ال�صحف اليومية؛ ففي عام  2015قررت رف َع �سعر الإعالن
احلكومي املخ�ص�ص لل�صحف ،كما قامت بزيادة اال�شرتاكات احلكومية يف ال�صحف اليومية،
وقررت يف عام � 2014إعفاء مدخالت الإنتاج ال�صحفي من الر�سوم اجلمركية ملدة عامني ،ويف
عام  2017قامت احلكومة ب�إعادة تنظيم توزيع الإعالنات الق�ضائية (ومتثل ح�صة كبرية من
وح�صرتها يف ثالث �صحف يومية.
الإعالنات احلكومية)
َ
من الوا�ضح �أن املعاجلات التي ُو�ضعت لإ�صالح �أو�ضاع ال�صحافة الورقية �أخذت اجتاهني
�أ�سا�سيني؛ الأول �إعادة الهيكلة الإدارية بهدف التخل�ص من احلمولة الزائدة من املوظفني
وحتديد ًا يف �صحيفة «الد�ستور» ،والثاين الدعم احلكومي الذي َ
متثل يف �سل�سلة القرارات
�سابقة الذكر ،و�أحيان ًا تقدمي الدعم املايل املبا�شر.
أ�سباب احلقيقية لهذه الأزمة ،واملتمثلة
مل ت�أخذ اال�ستجابة لأو�ضاع ال�صحافة الورقية ال َ
يف:
 .1التحوالت يف �أ�سواق الإعالم ،والتغريات التي فر�ضتها التكنولوجيا على و�سائل الإعالم
وعلى اجلمهور ،وعدم اال�ستجابة ملا يحدث يف العامل من منظور الإدارة ومنط الإنتاج.
 .2االختالالت الإدارية املزمنة التي تعاين منها ال�شركات التي تدير ال�صحف ،وف�شلها يف
بناء مناذج اقت�صادية ناجحة.
� .3ضعف التك ُّيف مع التحوالت املعا�صرة وتطوير املنتج الإعالمي كما فعلت مئات ال�صحف
اليومية يف �أنحاء العامل.
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التوصيات واألولويات

�أ -حزمة الت�شريعات الإعالمية والت�شريعات ذات ال�صلة

حد مقبول من االلتزام
وت�شمل مراجعة القوانني ال�سالبة للحريات الإعالمية ،وحتقيق ّ
باملعايري الدولية للإعالم �سواء يف جمال �إعالم اخلدمة العامة �أو تنظيم قطاع الإعالم.
بد �أن ُتبنى على ر�ؤية وا�ضحة ملفهوم امل�صلحة
�إنّ � ّأي مراجعة �إ�صالحية للت�شريعات ال ّ
الوطنية ،وعلى �أنّ احلرية الإعالمية امل�س�ؤولة هي �أ�سا�س متني لل�صالح العام.
ومن �أبرز القوانني التي حتتاج �إلى مراجعة وتعديالت:
 .1قانون املطبوعات والن�شر.
 .2قانون احلق يف الو�صول �إلى املعلومات.
 .3قانون اجلرائم الإلكرتونية.
 .4قانون حماية �أ�سرار الدولة.

ب .حت�سني البيئة الإعالمية ودعم اال�ستقاللية

 .1تعديل الت�شريعات مبا ي�ضمن حد مقبول من ا�ستقاللية هيئة الإعالم.
 .2توفري حوافز ودعم للإعالم املحلي واملجتمعي يف املحافظات.
� .3سد فجوة ال�سيا�سات التنظيمية يف عمل هيئة الإعالم ،مبا يخدم تطوير الإعالم الأردين
وزيادة تناف�سيته ويحمي املجتمع الأردين.

ويف جمال ال�سيا�سات ،حتتاج هيئة الإعالم لتطوير �سيا�سات تنظيمية يف العديد من املجاالت،
مثل :ال�سيا�سة الوطنية يف منع االحتكار يف الإعالم ،ال�سيا�سة الوطنية ل�ضمان التعددية
والتنوع ،ال�سيا�سة الوطنية يف الإعالم والتنمية ،ال�سيا�سة الوطنية يف حماية املجتمع من
املحتوى ال�ضا ّر ،وال�سيا�سة الوطنية لتنمية الثقافة والهوية يف املحتوى الإعالمي.

ت .تطوير الإعالم الر�سمي

حقّق الإعالم الر�سمي خطوة �إلى الأمام ب�إ�صدار نظام حمطة الإعالم العام امل�ستقلة (،)2015
والذي يتو َّقع �أن تبد�أ حمطة «اململكة» ب َّثها التلفزيوين قبل نهاية عام  2018ا�ستناد ًا �إليه.
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التوجه �إلى �ضرورة تطوير �أداء امل�ؤ�س�سات الإعالمية العامة الأخرى يف املجاالت
ويدعو هذا
ّ
التالية:
 .1و�ضع خطة فرعية لإعادة بناء قدرات العاملني يف م�ؤ�س�سات الإعالم الر�سمي وتطوير
قدراتهم وجتديدها وبخا�صة يف جماالت الإعالم الرقمي والو�سائط اجلديدة.
 .2و�ضع معايري توافقية ل�ضمان ا�ستقاللية الإعالم الر�سمي بو�صفه �إعالم خدمة عامة
حد �سواء.
يخدم املجتمع والدولة على ّ
 .3تطوير قدرة الإعالم الر�سمي على تغطية احلداث خالل الأزمات ،وذلك من خالل التدريب
وبناء القدرات وو�ضع خطط لال�ستجابة ال�سريعة يف كل و�سيلة �إعالمية.
�	.4إن�شاء حمطات تلفزيونية و�إذاعية حملية يف الأقاليم واملحافظات تخدم املجتمعات
املحلية وتعك�س �أولوياتها.
 .5البدء بخطة لتوفري بدائل تخدم البث التلفزيوين الر�سمي �إلى جانب البث الف�ضائي ،ويف
مقدمة هذه البدائل البث الأر�ضي والرقمي من خالل (الفايرب).
 .6و�ضع برنامج �سنوي لتطوير قدرات قيادات الإعالم الر�سمي و�ضمان �إحاطتهم بالتطورات
املهنية والتكنولوجية ذات ال�صلة ب�أعمالهم.
مد الدولة
 .7تطوير القدرات البحثية لوكالة الأنباء الأردنية (برتا) لتكون قادرة على ّ
بتقارير معلومات وحتليل يف ال�ش�ؤون التي ترتبط بعملها.

ث .ال�صناعة الإعالمية

 .1تقدمي امتيازات وحوافز �إ�ضافية لال�ستثمار يف قطاع الإعالم يف الأردن.
 .2و�ضع خطة وطنية لتحويل الأردن �إلى مركز �إقليمي لإنتاج املحتوى العربي على �شبكة
الإنرتنت ،وذلك من خالل دعوة القطاع اخلا�ص املحلي والعربي ،لإن�شاء مدينة لل�صناعات
الإعالمية اجلديدة يف الأردن (تطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف الإعالم ،تطوير
املحتوى الإعالمي العربي على ال�شبكة ،اال�ستثمار يف �شبكات التوا�صل االجتماعي� ،صناعة
الكرتون والر�سوم املتحركة) لال�ستفادة من الفر�ص اال�ستثمارية اجلديدة يف هذا املجال
واال�ستفادة من املوارد الب�شرية الأردنية.
 .3تطوير مناذج �إعالمية اقت�صادية قابلة لال�ستدامة من خالل دعوة امل�ؤ�س�سات التعليمة
م�سرعات الأعمال الإعالمية ،وحا�ضنات
وبال�شراكة مع امل�ؤ�س�سات االقت�صادية ،لإن�شاء ّ
الأعمال الإعالمية التي حتفز االبتكار يف �صناعة الإعالم.
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ج .التحول الرقمي

ينبغي و�ضع �إجراءات واقرتاح م�شاريع تدفع و�سائل الإعالم الأردنية وحتفزها للتحول
الرقمي .وترتبط هذه الأولوية مب�ستقبل الإعالم والقدرة على التناف�س ،حيث �أن جميع
و�سائل الإعالم تعمل يف بيئة رقمية وحتتاج �أن تتحول �إلى الرقمية.
�إن التحول الرقمي من �ش�أنه �أن ي�ساهم يف:
ّ .1
حل جزء من �أزمة ال�صحافة الورقية وجعلها ُتط ِّور مناذج اقت�صادية قابلة لال�ستدامة.
 .2تطوير قدرات امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف ا�ستيعاب املزيد من ال�شباب امل�ؤهل يف التعامل مع
الأدوات الرقمية.
 .3زيادة القدرة على التناف�سية حملي ًا و�إقليمي ًا.
 .4تطوير جودة اخلدمات الإعالمية.

ح .التنظيم الذاتي

 .1احلاجة �إلى مراجعة قانون نقابة ال�صحفيني مبا يتيح تو�سيع ع�ضويته لت�شمل جميع
ال�صحفيني العاملني يف و�سائل الإعالم املختلفة ،وزيادة دور النقابة يف تدريب خريجي
برامج ال�صحافة والإعالم.
 .2ال�سماح ب�إن�شاء هيئات جديدة متثيلية وتنظيمية للإعالميني ،وجمعيات وروابط تعنى
باملهن الإعالمية املختلفة ومبا يتفق مع املعايري الدولية يف هذا املجال.
�	.3إن�شاء «جمل�س جمهور و�سائل الإعالم» ،الذي يقوم بدور «جمل�س ال�شكاوى» ويعمل على
وظائف �أخرى مبا فيها ر�أي اجلمهور و�أولوياته .ويف �ضوء عدم التوافق على �آليات �إن�شاء
هذا املجل�س ،ف�إن ال�صيغة املقرتحة �أن تتولى امل�ؤ�س�سات التعليمية الأردنية ا�ست�ضافة هذا
املجل�س و�إدارته وفق نظام ر�سمي ومنحة �سنوية تقدَّ م من املوازنة العامة ،بحيث تتقا�سم
امل�ؤ�س�سة التعليمية والدولة نفقات املجل�س ،ويتم ا�ست�ضافة املجل�س دوري ًا بني اجلامعات
واملعاهد التي تد ّر�س الإعالم.
 .4احلاجة �إلى مراجعة وتطوير امليثاق ال�صحفي الأردين الذي ترعاه نقابة ال�صحفيني،
وت�شجيع ال�صحفيني على �إ�صدار مدونات ال�سلوك الإعالمي املتخ�ص�صة يف املجاالت التي
تكرث فيها املخالفات املهنية والأخالقية.
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تقرير حالة البالد :اإلعالم

خ .التعليم الإعالمي

� .1ضرورة التطوير والتحديث امل�ستم َّرين ملعايري اعتماد الربامج الأكادميية.
 .2حتديث اخلطط واملناهج اجلامعية ،بحيث ت�ضمن اجلانب التطبيقي واملزيد من االهتمام
بالتكنولوجيا والأخالقيات وحقوق الإن�سان.
 .3توفري مرافق تدريب يف كليات الإعالم التي تفتقر �إلى مثل هذه املرافق.

التو�سع الك ّمي يف القبول.
 .4تطوير �أنظمة قبول الطلبة يف هذا الربنامج واحلد من
ُّ
 .5تطوير العالقة بني معاهد وكليات الإعالم وال�صناعة الإعالمية.
 .6دعم ن�شر «الرتبية الإعالمية واملعلوماتية» ،والطلب من اجلامعات القيام بهذه املهمة،
والبناء على اجلهود التي بذلها معهد الإعالم الأردين ومنظمة اليون�سكو.
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