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النرشة اإلخبارية

نيسان ٢٠١٦

عكــف فريــق مشــروع «دعــم اإلعــام فــي األردن» خــال األشــهر املاضيــة لالعــداد والتحضيــر للمرحلــة الثانيــة مــن املشــروع.
تترجــم هــذه املرحلــة املجــاالت االساســية لعمــل املشــروع والتــي تــم تحدديهــا خــال مرحلتــه األولــى .مــع بــدء املرحلــة الثانيــة
فــي شــهر كانــون االول  ،2015أعلــن املشــروع عــن فتــح البــاب للتقــدم بمقترحــات للتعــاون مــع اليونســكو بهــدف تنفيــذ العمــل
والــذي يتضمــن املجــاالت التاليــة :ترخيــص البــث ،واإلذاعــات املجتمعيــة ،والبيئــة التشــريعية لالعــام ،والتعليــم الجامعــي
لإلعــام ،والتربيــة اإلعالميــة .تــم اختيــار الشــركاء مــع بدايــة  .2016نســلط الضوء خالل االشــهر القليلة القادمة على الشــركاء
واملش�اـريع الت��ي يج��ري تنفيذهــا م��ن خلـال موقعنــا االلكترونـ�ي وصفحتن��ا علــى الفايسبــوك .ترقبــوا املزيــد مــن التفاصيــل.

توزيع تقرير «مؤشرات تنمية اإلعالم في األردن«
قــام املــروع بتنفيــذ عــدد مــن األنشــطة للمســاهمة يف نــر تقريــر "مــؤرشات تنميــة اإلعــام يف األردن" عــى نطــاق واســع يف اململكــة.
يف شــهر ترشيــن الثــاين  ،2015نُظمــت ثلـاث أنشــطة ملناقشــة التقريــر مــع طــاب ومــدريس كليــات وأقســام اإلعــام بالتعــاون مــع
جامعــة الريمــوك ،وجامعــة الــرق األوســط ،وجامعــة الب ـرا .بحســب الدكتــور عــزت حجــاب عميــد كليــة اإلعــام يف جامعــة الــرق
األوســط " :تعــد هــذه الدراســة قـراءة مهمــة لــكل طالــب إعــام يف األردن ".كــا أعلنــت الكليــة عــن نيتهــا تضمــن الدراســة يف املراجــع
االجباريــة لطالبهــا .نســخ مــن الدراســة باللغتــن العربيــة واالنجليزيــة وزعــت عــى نطــاق واســع ألكــر مــن  100جهــة يف قطــاع اإلعــام.
كمـا عقدــ ط�لاب جامع��ة البـراء مناظ��رة حــول توصيــات الدراســة.
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/MDIJordan-AR.pdf
(باللغة العربية)

أخبار أخرى
يكتمل فريق عمل مشروع دعم اإلعالم في األردن مجددا بانضمام الزميلة بيالنا تاتومير كمديرة املشروع مطلع
تشرين الثاني املاضي والزميلة ليديا سابدوس كمسؤول مشروع لالتصال والتنسيق منذ نيسان الحالي.
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إضاءة :
شــريك املشــروع :قنــاة فرنســا الدولية

ضمــن التعليــم الجامعــي لإلعــام ملســتوى البكالوريــس
والتدريــب املهنــي للصحافيــن العاملــن فــي القطــاع ،تعمــل
اليونس��كو بالشـ�راكة مــع قن��اة فرنســا الدوليـ�ة و الكليــة العليــا
للصحافــة فــي ليــل )Ecole supérieure de journalisme (ESJ
 de Lilleلتقديــم الدعــم التقنــي لجامعتــي اليرمــوك والشــرق
األوســط لتحديــث مناهــج التعليــم اإلعالمــي بهــدف موءامتهــا
مــع املعاييــر الدوليــة وتلبيــة احتياجاتهــا ملتطلبــات القطــاع
االعالمــي .تعمــل الكليــة ضمــن برنامــج دبلــوم مميــز يركــز
علــى التعليــم األكاديمــي والتدريــب املهنــي امليدانــي .قــام
فريــق القنــاة العامــل علــى املشــروع بزيــارة األردن مطلــع
الشــهر الحالــي للعمــل علــى تطويــر خطــة عمــل تهــدف إلــى
إتاحــة الفرصــة للعاملــن فــي قطــاع اإلعــام للوصــول إلــى
تدريــب منهجــي .يجــري العمــل حاليــا علــى دراســة الجهــود الســابقة فــي التدريــب ومراجعــة املمارســات الدوليــة واإلقليميــة
الفضلــى وتوقعــات الحكومــة األردنيــة .يرتكــز املشــروع علــى نمــوذج اليونســكو فــي مناهــج التعليــم االعالمــي والــذي قامــت
 ESJباالعتمــاد عليــه فــي مشــاريع ســابقة.

فعاليات قادمة

يحتفــل مكتــب اليونســكو فــي ع ّمــان باليــوم العاملــي لحريــة الصحافــة بنتظيــم جلســة نقاشــية يبتعهــا حفــل اســتقبال
وعــرض موســيقي فــي مبنــى الهيئــة امللكيــة لألفــام فــي  8أيــار املقبــل .الثيمــة العامليــة لهــذا العــام هــي ”الوصــول إلــى
املعلومــات والحريــات األساســية  -هــذا مــن حقــك!“ .يشــارك فــي الجلســة النقاشــية معالــي الدكتــور محمــد املومنــي
وزيــر الدولــة لشــؤون اإلعــام واالتصــال ،وســعادة النائــب خلــود خطاطبــة رئيــس لجنــة التوجيــه املعنــوي واإلعالم
فــي البرملــان ،األســتاذ مصعــب الشــوابكة مديــر وحــدة الصحافــة اإلســتقصائية فــي راديــو البلــد ،واألســتاذ يحيــى
شــقير خبيــر فــي مجــال التشــريعات اإلعالميــة ،واألســتاذ توبــي منــدل خبيــر فــي التشــريعات اإلعالميــة ومستشــار
اليونســكو ،واألســتاذة رنــا الصبــاغ املديــرة التنفيذيــة لشــبكة إعالميــون مــن أجــل صحافــة اســتقصائية عربيــة -
أريــج .يديــر الجلســة ااألســتاذ ســامي حورانــي املؤســس واملديــر التنفيــذي ملؤسســة قــادة الغد.
يتواجــد فريــق مشــروع ”دعــم اإلعــام فــي األردن“ خــال الفعاليــة لتزويدكــم بنســخ مــن دراســة «مؤشــرات تقييم
تنميــة اإلعــام واملزيــد مــن املعلومــات عــن املشــروع .ترقبــوا املزيــد مــن التفاصيــل فــي العــدد القادم.
للتواصــل معنا:
بيالنــا تاتومــر مديــرة املرشوع b.tatomir@unesco.org
هنــادي غرايبة مســؤول مرشوع h.gharaibeh@unesco.org
ليديــا ســابدوس مســؤول مرشوع l.sabados@unesco.org
رشــا عرفة مســاعدة إدارية r.arafeh@unesco.org
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