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يف األردن

فــي الثامــن مــن أيلــول  ، 2015أطلقــت اليونســكو تقريــر ًا
يشــمل تقييمـ ًا مع ّمقـ ًا للمشــهد اإلعالمي فــي األردن ضمن
مشــروع "دعــم اإلعــام فــي األردن" ،بحضــور عــدد كبيــر
مــن اإلعالميــن ،وممثلــي املجتمــع الدولــي وممثلــن عــن
القطــاع الحكومــي ومنظمــات املجتمــع املدنــي.
األردن هــي خامــس دولــة ينشــر فيهــا هــذا التقييــم ،إلــى جانــب كل مــن تونــس ،ومصــر ،وليبيــا ،وفلســطني .اســتغرقت
عمليــة اعــداد التقريــر قرابــة الســتة أشــهر مــن قبــل فريــق مكــون مــن أربعــة باحثــن أردنيــن وخبيــر دولــي.
اعتمــد الفريــق علــى دراســة األبحــاث والدراســات الســابقة وعقــد مجموعــات بحــث مركــزة علــى امتــداد اململكــة
اضافــة الــى املقابــات الشــخصية .وتــم اصــدار الدراســة التــي تكونــت مــن  240صفحــة باللغــة االنجليزيــة (220
صفحــة بالنســخة العربيــة) وتعــد مــن أكثــر الدراســات شــمولية لتحليــل املشــهد االعالمــي الحالــي فــي األردن.
يوفــر التقريــر سلســلة مــن التوصيــات بهــدف مســاعدة صانعــي السياســات والفاعلــن األساســيني ملعالجــة الثغــرات
للوصــول الــى إعــام حــر ،ومســتقل ،ومهنــي ،وهــي أهــداف املشــروع الرئيســية.
بامكانك تحميل التقرير كامال:
http://stmjo.com/en/wp-content/uploads/2015/09/JordanMDI_EN_small.pdf
(باللغة االنجليزية)
http://stmjo.com/wp-content/uploads/2015/10/MDI-Jordan-AR.pdf
(باللغة العربية)

روابط ذات صلة
“Jordan can do more to ensure media freedoms — UNESCO” (Jordan Times): http://bit.ly/1Oa2B5j

حرية اإلعالم من حريتك
بتمويل من اإلتحاد األوروبي

استقاللية اإلعالم مصلحة الجميع

املهنية إلعالم أفضل

stmjo

www.stmjo.com

العدد  |١املجلد ٢٠١٥ |٣

النرشة االخبارية

ترشين األول 2015

مشــاورات بــن اللجنــة املكلفــة بتنفيــذ مضامــن
االســراتيجية االعالميــة وممثلــن عــن القطــاع االعالمي
قــام مشــروع دعــم اإلعــام فــي األردن بتييســير مشــاورات بــن أعضــاء
اللجنــة املكلفــة بتنفيــذ مضامــن االســتراتيجية االعالمية واملجتمــع اإلعالمي.
نقلــت الجلســة األولــى آراء ووجهــات نظــر القطــاع االعالمــي فــي تنفيــذ
البرنامــج التنفيــذي لالســتراتيجية االعالميــة 2015 -2011إلــى اللجنــة.
وناقشــت الثانيــة تأســيس آليــات مســتقلة للتنظيــم الذاتــي لالعــام.
تــرأس الجلســتني معالــي الدكتــور محمــد املومنــي ،وزيــر الدولــة لشــؤون
اإلعــام ورئيــس اللجنــة بمشــاركة عــدد مــن ممثلــن القطــاع اإلعالمــي.

أخبار أخرى

اليونســكو تنــر دراســة مقارنــة حــول خدمــة اإلعالم العــام يف األردن ودول االتحاد اإلورويب
باالضافــة الــى تقريــر تنميــة االعــام فــي االردن ،أطلقــت اليونســكو دراســة مقارنــة حــول املمارســات الفضلــى لخدمــة اإلعــام
العــام فــي دول اإلتحــاد األوروبــي واألردن مــن اعــداد نعومــي صقــر ،اســتاذة السياســة اإلعالميــة فــي معهــد البحــث اإلعالمــي
واالتصــال ومديــرة مركــز اإلعــام العربــي فــي جامعــة وستمنســر فــي اململكــة املتحــدة.
لتحميل الدراسة باللغة االنجليزية ،اضغط على الرابط التالي :
http://bit.ly/1F2apD9

اللجنــة التوجيهيــة للمــروع تُقــر خطــة العمــل
أقــرت اللجنــة التوجيهيــة خطــة عمــل مشــروع دعــم االعــام فــي االردن والتــي تقدمــت بهــا اليونســكو بعــد خالصــة مشــاروات
وطنيــة بــدأت منــذ شــهر كانــون الثانــي  .2015بموافقــة اللجنــة علــى الخطــة ،بــدأ االعــداد لوضــع الخطــة التنفيذيــة للمرحلــة
الثانيــة مــن املشــروع  .2017-2015بعــض محــاور هــذه املرحلــة تتضمــن تنميــة القــدرات االعــام املحلــي واملجتمعــي ،وتعزيــز
التعليــم الصحافــي األكاديمــي واملؤسســات التدريبيــة إضافــة إلــى مجــاالت متعــددة أخــرى.
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