
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  محضر ورشة العمل الوطنية عن اإلعالم في األردن: ملحق
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عقد المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة بالتعاون مع برنامج األمم اإلنمائي 

)UNDP ( والمنظمة الدولية للنظم االنتخابية)IFES ( وضع عنلقاء خبراء لمناقشة تقرير 

تاذ يحيى شقير ضمن مشروع تعزيز حكم القانون والنزاهة اإلعالم في األردن الذي أعده األس

 ما بين الساعة 6/7/2006عمان يوم الخميس / في العالم العربي وذلك في فندق الشيراتون 

 وعدد  األستاذ صبري ربيحات ظهرا وقد حضره وزير التنمية السياسية2.30 – صباحا 9.30

صبري اربحيات، : هذا المجال، وهم السادةعالمين والمهتمين في المحامين واإلمن القضاة و 

امين المشاقبة، عبد الغفار فريحات، يحيى شقير، باسم سكجها، طالب السقاف، احمد العمري، 

محمود شلبية، امجد القاضي، حسام العتوم، أبراهيم غرايبة، وليد كناكرية، المحامي محمد 

الرنتيسي، سعد حتر، اسامة قطيشات، عاطف الجوالني، محمد يعقوب، سهى معايعه، اسامة 

الرواجفة، سميح المعايطة، بسام بدارين، نضال منصور، يحيى ا لعدوان، نيرمين عبيدات، 

آيلين هانيل، طلب احمد العدوان، وصال الزعبي، دانة ملحس، عصام سليمان، هوفيغ آت 

  .يميزيان، ريم أبو حسان، سهاد السكري، ديمة المصري

  

  

  :ن حول التقرير لتي أبداها المشاركوخبراء والمالحظات اوفيما يلي وقائع لقاء ال

  

تقدم المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة ممثال باألستاذة ريم أبو حـسان فـي                -

فـي  بداية اللقاء بكلمة ترحيبية بالمشاركين في لقاء الخبراء لمناقشة التقرير عـن اإلعـالم    

ما قدمت لمحة موجزة عن المركز العربي لتطوير         يحيى شقير ك   األستاذوالذي أعده   األردن  

حكم القانون والنزاهة من حيث أهدافه ورسالته والمشاريع التي يقوم بتنفيذها كما أوضـحت    

  .السبب في عقد لقاء الخبراء هذا 

  

تقدم األستاذ يحيى شقير كاتب التقرير بالشكر للحضور وللمركز العربـي لتطـوير حكـم                -

رنامج األمم المتحدة اإلنمائي وللمنظمة الدولية للـنظم االنتخابيـة علـى            القانون والنزاهة ولب  

الجهود القيمة التي بذلوها لتنفيذ هذا المشروع وأبدى بعض المالحظـات والـصعوبات التـي      

كثرة المعلومات في االردن فكانت المـشكلة كيـف سـيتم           واجهته خالل كتابته للتقرير منها      

، أيـضا  من النقاط الـى المراجـع   ما جعاه يحيل الكثير     م صفحة 40إختصار المعلومات في    

 فاستقر به الرأي أن يكون منذ     عالم في االردن    واجهته صعوبة من ناحية من اين نبدأ خلفية اإل        

  ) .1989( التحول الديمقراطي في االردن والتي اثرت على االعالم 

  

 2



 

  :ومن أبرز النقاط التي وردت في تقديمه نذكر اآلتي

-2001في الفترة   ب نقطة مهمة أثرت على حرية الصحافة في األردن وهي أنه            ذكر الكات  -

   صحفيين )4(لك الفترة تمت محاكمة  إستثناء الجنح من التمييز وفي ت تم2004

أشـار الكاتـب إلـى أن       واالردن يسير ببطئ نحو الديمقراطية المقيدة       كما ذكر الكاتب أن      -

منـذ التحـول     قوانين مطبوعـات     6صدرت  ث  األردن يعاني من عدم استقرار تشريعي حي      

ؤثر على حرية اإلعالم فـي      الديمقراطي ، باإلضافة إلى التشتت التشريعي في القوانين التي ت         

 لـصعوبة متابعـة     ألغـام قرار التشريعي يجعل الصحفي يسير في حقـل          عدم االست  .األردن

  .التعديالت التشريعية 

  . في كافة قوانين المطبوعات روح القوانين العثمانية موجودة حتى اآلن -

الموجـودة فـي الدولـة       في االردن يوجد سلطة تنفيذية قوية بالمقارنة مع  باقي السلطات             -

  ) .التشريعية والقضائية(

  . قانون مؤقت )211( بإصدارها   السلطة التنفيذية غياب مجلس النوابيالحظ استغالل -

حشد ومواالة يتم التحكم فيها مـن خـالل          صحافة    ان نصنف الصحافة االردنية بأنها      يمكن -

  .ية أو الموالة للحكومة كالمل

ردنيـة  كمـا أن هـدف الحكومـات األ       ردنية  أحد أهم أدوات السيطرة للحكومة األ     عالم   اإل -

  .حكامها بنوع من المشروعية ة أتغطيوذلك بهدف السيطرة عليها 

من الحكومة على الصحفيين     قضية   340تم رفع    حتى نهاية العام الماضي      1994 من نيسان    -

.  

  .ول قضية رفعت على صحفي حركت من مجلس النواب  أ-

   .ها من% 90 وخسرتمن قضاياها % 10الحكومة ربحت  -

 لم يستخدم القضاء عقوبتين معا فيحكم اما بالحبس او الغرامة ودائما تحكم بالحـد االدنـي                 -

  .للعقوبة 

   أالف دينار ) 10( بـ الحكومة تقدر مجموع الغرامات التي ربحتها -

إال أن روحه بقيت سارية فـي القـانون سـاري           السابق   المطبوعات    عدم دستورية قانون   -

  المفعول 

  من جريدة الدستور % 35من جريدة الرأي و% 54 تملك الحكومة -

   الصحافة سلطة رابعة تهدف إلى مراقبة  السلطات الثالث -

  ي ردنهيكلة اإلعالم األ يوجد خطط إلعادة -

  جهة تنظيمية ن اصبح تنفيذية واآلكان جهة  المجلس االعلى لإلعالم -
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من أمـام مجلـس     مشروع المطبوعات   الحكومة ل  سحبعالم  هانة لمجلس األعلى لإل   إ أكبر -

  .النواب 

بمشروع قانون الحصول على المعلومات إلى مجلس النـواب         األعلى لإلعالم    تقدم المجلس    -

  .اآلن ب وهو موجود امام مجلس النوا

لم يعرض على مجلس النواب     و  ار ووثائق الدولة وهو قانون مؤقت       رلغاء قانون حماية اس   إ -

 مجلس النـواب فـي      علىفي مصر اذا تأخرت الحكومة عن عرض قانون مؤقت          فحتى االن   

  . ساعة 24أول جلسة فإن القانون يلغي خالل 

  .افيين يوجد ضمانات قانونية ودستورية لضمان حماية وحرية الصح-

 ال يجوز ان نفرض رقابة مسبقة على حرية التعبير إال بوجود قانون الدفاع وهو نافذ فـي                  -

  .الوقت الحالي 

رئـيس    ( من ناحية شخصية العقوبـة     مخالفة القانون الحالي للمطبوعات للمعايير الدولية        -

   . )التحرير والكاتب مسؤوالن

نص قانون المطبوعات على الرقابـة      ورغم ذلك    الدستور االردني ال يجيز الرقابة المسبقة        -

  . بناء على هذا النص اً كتاب73وقد صودر المسبقة على الكتب 

ـ  اًفيين هو أحد أدوات الضبط في االردن من ناحية أن هناك تنظيم           ا قانون نقابة الصح   -  اً نقابي

   األردن في اًموحد

فيين اقانون نقابـة الـصح    أن  ورغم أن قانون المطبوعات ال يحتوي على عقوبة الحبس إال            -

  يحتوي على عقوبة الحبس ودفع غرامة 

  .فيين الإلنضمام إلى نقابة الصح يوجد بعض الشروط شبه تعجيزية -

في علـى   ا اعطى قانون حق الحصول على المعلومات ميزة بأنه ليس ألحد أن يجبر الصح             -

  كشف مصادر معلوماته 

   1693ا انهت الترخيص عام يبريطانفي   ال يوجد دولة ديمقراطية ترخص الصحف مثال-

يان عـن أي رأي إذا        من الدستور ال يحاسب اي  عضو من مجلس النواب أو االع             87/ م -

   وهذا يشكل نقطة إيجابية تضمن حرية الصحافة كان أثناء جلسات المجلس

   علنية المحاكمات تشكل ضمانة لحرية الصحافة -

وأن تتناسب الكلمـات مـع      عة  ن تثبت صحة الواق    لموظف عام يجب أ     عندما تنسب اي فعل    -

  .النقد الموجه 

    . الشخصية العامة يجب أن تتحمل اكبر قدر من النقد-

  .ن تغلق أي مطبوعة بموجب القانون أ لجهة االدارة يجوز ال -

  :وأكد على النتائج التالية  التقرير تضمنهالتوصيات التي قام الكاتب باستعراض ا -
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   من قانون المطبوعات 7و5/حكام م على الصحفيين خالفا أليا التي رفعت من القضا% 30 -

  مام المحاكم المدنية أ في الكويت يتم محاكمة العسكريين -

 حول إحتياجات الصحفيين وأهمهـا ميثـاق    دراستينصدر مركز حماية وحرية الصحفيين      أ -

  شرف إلخالقيات الصحفيين 

  رية الصحافة فقط تستأنف  ال يجوز تمييز االحكام المتعلقة بح-

 قدم المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة عرضا موجزا الستطالع الـرأي الـذي               -

قامت به الشركة الدولية للمعلومات وذلك الستطالع رأي اإلعالميين حول وضع اإلعالم فـي          

/ النزاهـة   األردن وقد قدم العرض األستاذ هوفيك من المركز العربي لتطوير حكم القانون و            

  .بيروت وقد ذكر في بداية العرض أن الكاتب لم يطلع بعد على تقرير االستطالع 

نركـز   خصصت الجلسة الثانية من اللقاء ألخذ مالحظات المشاركين على التقرير وفيما يلي             

   : بعضاً منها

  

  االستقاللية :المبدأ األول 

  

  .اإلستقاللية هو  أركان العمل اإلعالمي أهم  إن-

 الدسـتور كمـا أن      مـع  يتناقض التطبيق العملي  على ضمانات ممتازة لكن      ينّصالدستور   -

   إطار القوانين خارج من حرية اإلعالم تنقصالسلطة التنفيذية 

  ل وضع الصحافة د يطعن بدستورية القوانين وهي تش ال أح-

   ال يوجد محكمة دستورية في االردن -

  بة مسبقة على حرية اإلعالم مارس السلطة التنفيذية رقا كل يوم ت-

   هناك طرق للسطلة التنفيذية  في سلب حرية االعالم -

   نقابة الصحفيين أداة لضرب الحريات -

  في المغرب وتونس يوجد شرط الضمير .ال يوجد مدونة سلوك تضبط اخالقيات الصحفيين -

موضوع ما يتعلق بمثال في حق الحصول على المعلومات     هناك العديد من المآخذ على قانون        - 

   لم يتعرض له القانون التصنيف 

   اإلشارة إلى الحد االقصى للكشف -

 مـن التنظـيم     اًعتبر جزء  تُ االردن وهل هي مكانة المعاهدات الدولية التي صادق عليها          ما -

  ؟ بها أو عدم األخذ بهااألخذأسباب ما هي  و؟القانوني في االردن وهل يأخذ بها القضاء

  .عليه يجب التركيز مهمنترنت موضوع بة على اال موضوع الرقا-
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   . إلى النقابة ال يجوز االلزام في االنضمام انهاإلنسان علىعالن العالمي للحقوق  نص اإل-

  مام إلى نقابة المحامين في بريطانيا  ال يوجد الزامية لإلنض-

  .م مجلس النوابذا لو يتم تعديل قانون حق الحصول على المعلومات الموجود اآلن أما حب-

  ؟ قانونمشكلة م هيهي مشكلة نقابة الصحفيين أأإلزامية العضوية في نقابة الصحفيين  -

   العضوية في نقابة الصحفيين إلزامية وجوب اإلبقاء على -

و يخل بمبـدأ     نشر مقال في صحيفة تعتبر موالية للحكومة يؤثر على حرية الصحافة             عدم  -

 اإلستقاللية 

  .مجرد وجود حالة فهذا يستدعي العالجف  وعالجهافياب الجسم الصحعيوالبد من تحديد   -

  رها؟في وما هو دواكيف نحدد أخالقيات الصح  -

 .من قبل السلطة التنفيذية مكن تجاوزه بسهولة اً يالقانون ممكن أن يضع نّص  -

 ما فيها صحف فممكن أن نفتح السوق للجميع ب      لبامتالك الحكومة ل  مشكلة اإلستقاللية ليست      -

 الحكومة 

 للحكومة صحيفة من أن تكون مالكه بطريقة غير مباشرة لكل الصحف  أن يكون  األفضل -

 ) العقوبة ( عندما تعجز الحكومة عن إدارة الوسط الصحافي فتحصن وضعها بالقانون   -

 وعقد ورشة تشريعية يحضرها ذو    و المطالبة باستقرار تشريعي لقوانين المطبوعات        وجوب -

   باالعالم بتشريع خاصاص تتعلق االختص

الحـق فـي الحـصول علـى        قانون  الدول المشاركة   ين اقرت   تماع الخبراء في برل   في اج   -

  .المعلومات

  .من االفضل عدم وجود قانون للحصول على المعلومات من أن يكون هناك قانون سيء  -

ع توجـد   ال يوجد رقابة في االردن على حرية التعبير من وجهة نظر عامة إال أنه في الواق                -

 .رقابة مسلطة على جميع االمور 

-  الصحافّيون هل هناك مكالمات سرية للضغط عليهم؟سأل يجب أن ي  

 هانـشر  تكتب من غير الصحفيين ولكن يـتم          يكتبها من ليسوا صحافيين    االتهل هناك مق    -

  .ائهمسمأب

 يوجد تدخل سافر في عمل الصحافة في االردن   -

 ها الصحيحة حافة بنيتلصا أفقدت، الجغرافيةمحاباة ال  -

 ؟هل تضمن اإلستقاللية بالتشريع   -

 صل إلى النتيجة المطلوبة وقدمة احيانا تضر وال تتالتشريعات الم  -

 كيف تعكس التشريعات في حالة تتقدم في المجتمع   -

 القانون ال يطبق بشكل صحيح إال إذا كانت البيئة المحيطة تضمن هذا التطبيق   -
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  أمن الدولة نشأت أوضاع غير مستقرة في الجانب القضائي بعد إقرار قانون محكمة  -

 كيف ترتقي بالتشريعات بالمجتمع والبيئة المحيطة   -

 هل يجب أن تعكس التشريعات ثقافة المجتمع أو ترتقي بثقافة المجتمع   -

  الصحافة عن إستقاللية القضاء ال يمكن فصل استقاللية  -

  .اًيئ القانون يتحرك فقط عندما تريد الدولة ش -

 بسبب إلزامية العـضوية     األردنفيين في   ا الصح استقاللية عدم   في المشكلة   ينبغي حصر  ال   -

 . نقابتهمفي

  . التشديد على دور القضاء في استقاللية اإلعالم -

 عاقب من يخترق هذا المبدأ  يحمي هذا اإلستقالل وي يمنع الرقابة ولكن مناألردنيتور  الدس-

 في محكمة خاصة وهذا يـستدعي        أمام قاضٍ  وليسطبيعي   قاٍضيوجد مبدأ للتقاضي أمام      -

 تأمين قضاة أكفاء ومؤهلين 

 الحـق ال يقـرّ    لزمه قـانون    هل الحق ي  نسأل   ،قانون حق الحصول على المعلومات    بشأن   -

   . بالحياةحقّبالقانون كما هو الحال بالنسبة إلى ال

  يعيق وصول المعلومة الجيدة مارس على اإلعالميين ضغوطات تعيق العمل االبداعي ممات  -

  .نفسها اإلعالم االردني يخاطب الجميع على اساس انهم يؤيدون المواقف  -

فيين اعـن الـصح    محامين   في توكيل فيين بدور مهم جدا     اتقوم منظمة حماية وحرية الصح      -

  ُ.مجانا هموالترافع عن

، هل يحضر النقيـب أو مـن ينتدبـه           المحامين  للمرافعة عن  بتعيين محامٍ هل تقوم النقابة      -

  .لحضور الجلسات 

 . الخوف من القضاء  أن يكون سياسي أورير إما أن يكون سببهأي تدخل في سياسة التح  -

شديدة فـي    رقابة   تحرير يضعون  رؤساء ال  جعلتشدد القضاء في موضوع األمور الدينية         -

 .هذا المجال 

بالنسبة لحرية اإلعالم في األردن ، لكـن      حضور مداوالت مجلس النواب هو نقطة إيجابية          -

يوجد صعوبة في الحصول على محاضر الجلـسات وأيـضا حـضور اجتماعـات اللجـان                

  .والحصول على محاضر اجتماعاتها 

ضرورة التطرق إلى النظام الداخلي لمجلسي النواب واألعيان فيمـا يتعلـق بالنـصوص                -

 .المتعلقة باإلعالم و الحصول على محاضر الجلسات 

أثناء مرحلة التحقيق   في  من الضروري تغطية أخبار الجرائم سواء داخل الجلسات العلنية و           -

. 
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هي الصورة االولـى المثلـى لحريـة        و حرية الرأي العام      قضية الحرية وحرية الصحافة      -

تنتهي حريتك عندما   ( ليست مطلقة   ولكن يجب التأكيد أن أي حرية         أخرى ي حرية أالتعبير و 

 ) . اآلخرين تبدأ حرية

 ؟سعى الن تكون حرية الصحافة حرية مطلقة هل ن -

 ؟ لها اًتقييدعني ن يهل تنظيم حرية الصحافة في قانو -

ان نعالج هـذا    كما يمكن    قضية التناقض بين التنظيم والحرية هو الذي يجب ان نقف عنده             -

 .الموضوع عن طريق تشريعات متوازنة وعادلة 

 وطنية وغيرها لذا يجـب أن     والوحدة ال ساءت للمواطنين   أ فية التي اكم هي التجاوزات الصح    -

 أيضا ؟لتجاوزات نقف عند ا

فية وجرائم المطبوعات التي ال يمكن أن ترتكب إال بواسطة          ا بين الجرائم الصح   مييزيحب الت  -

 .المطبوعات

خطأ يجب أن يعاقب ويجب معاملته بمـساواة        أفي بشر فإذا    االصح: قضية الحبس والتوقيف     -

في ال يحبس   اين فالشخص العادي الذي يرتكب جريمة الذم والقدح يحبس بينما الصح          مع اآلخر 

 .حسب ماهو مطلوب وهذا غير عادل 

قياس وضع االعالم في االردن ولكن قد يؤدي        يساعد في   اعتماد مبادئ اإلعالم الصالح     إن   -

 .مبادئ حتوي على مضامين لتطبيق هذه البطريقة غير صحيحة لذا يجب أن تإلى أن تستخدم 

 يجب أن يكون التشريع مناسباً لمقتضيات التنمية في المجتمع الديمقراطي  -

 ينص التشريع على    الماذومن هنا نتوجه بتساؤل     الصحافة يجب أن تكون حرة وهذا االصل         -

   . خادماً  لرسالة اإلعالمالذي وجد ليكون ليس من روح التشريع حيث أن هذاالمحظورات 

م هو الذي ينظم العمل اإلعالمي في االردن فما هو دور المجلـس             المركز االردني لإلعال   -

  .االعلى لإلعالم 

 تعليمـات تـسوية   مثاليجب التركيز على بعض االمور في قانون المجلس االعلى لإلعالم          -

دور المجلس االعلى لإلعالم ضعيف السباب قانونيـة        يالحظ أن   نزاعات القضايا اإلعالمية ،     

  مكان وزارة اإلعالم هل حقق الهدف؟لمجلس األعلى لإلعالم إحالل اتقيد دوره ، 

عن االنتهاكـات    وزارة اإلعالم يعني عدم وجود وزير مسؤول امام مجلس النواب            إلغاء أن  

  . اإلعالملحرية 

الحديث عن التجاوزات حديث مبـالغ فيـه        و   يوجد مبالغة كبيرة في موضوع االسبوعيات        -

   .بدول أخرى هذا المجاليمكن مقارنة األردن في حيث ال 

   ؟ لماذا اإلعالم في االردن غير مؤثر -
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   بقرارات رسمية يعينونرؤساء تحرير في صحف يوجد  -

في من قبل الوكالة األردنية ، كما أن الخطاب الـسياسي فـي   االصح يتم إرسال نص الخبر      -

ب وطني واضح    ، مما ينتج عنه عدم وجود خطا       اً وطني اًاألردن هو خطاب أفراد وليس خطاب     

.  

  في هل هو مع أو ضد المصلحة الوطنية اس وطنية لما ينشره الصح ال يوجد مقايي- 

  .التنفيذية في األردن فيين من قبل السلطة ا يوجد سيطرة مطلقة على الصح-

، عن أوضـاع    فيين  ا تكتفي وكاالت األنباء االردنية وهي وكالة حكومية بتقرير نقيب الصح          -

  .دن فيين في األراالصح

م  ال زلنا غير مستعدين لدفع كلفة التغيرات الديمقراطية واإلصالح  حتـى يـصبح اإلعـال    -

   .اًمتحرر

   .على تحمل هذه المسؤولية  غير مستقلين وهم غير قادرين األردن في  اإلعالميون-

يف  وك االستقالليةفيين  اكيف نعلم الصح  تقافتنا ضعيفة فيما يتعلق باالستقالل فيجب أن نتعلم          -

  .اإلستقاللية هذه ا من نيستفيد وطن

  يجيز ذلك أمن الدولة إال أن الواقع فيين أمام محكمة االصحمحاكمة جيز أن تتم ت القوانين ال -

  . متقدم ارتفع إلى مستوى مستوى التدخل في إستقاللية الصحافة -

   ال يستطيع رئيس التحرير أن يرسم الصحفة االولى بالطريقة التي يحلم بها -

   جهات تدخل في حرية الصحافة 5-4 أن تتوحد جهة الرقابة حيث يوحد  يجب-

   .األردنفية في ا التشريعات مؤشر على مستوى الحريات الصح-

   اإلعالم الحكومي هو تعليمي وإجتماعي -

   المجالس العليا لإلعالم هي مجالس استشارية -

رغب في تعيين إعالميين جدد قليلي      الوضع الراهن يشير إلى أن المؤسسات اإلعالمية ال ت         -

  .برة وإنما ترغب في إعالمي محنك وذي خبرةالخ

   .إعالميتثقيف  بحاجة إلى األردن -

  .الوطني واألمنحرية إعالم  ألمور ال بد أن تكون هناك نظرة متوازنة -

   . تشريعاتنا الوطنية  التقرير في في الواردةالبد من توطين التوصيات -

  

  

  

  نزاهة اإلعالم  :انيبدأ الثمال 
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بات وهو يعبر عن وجهة نظـر       عقوالاقرب إلى قوانين    هو  في رادع و  ا ميثاق الشرف الصح   -

  ة الحكوم

الواسـطة  ( موجـودة    أنهـا     من المؤكد  ؟مية االردنية عال هل هناك فساد في المؤسسات اإل      -

  ) والمحسوبية 

   .فيون هدايا ورشوات غير مباشرةا يتلقى الصح-

ممكن أن تؤثر علـى نزاهـة   فيون لشركات أو جهات معينة      التي يقوم بها الصح    الزيارات ا  -

   .فياالصح

    .فيينا ضرورة وجود قوانين لمحاربة التمييز بين الصح-

  فيين اايير الختيار الصح البد من وجود مع-

 يؤدي إلى  ماالمعيار  الحقيقي  لنزاهة الصحافة هو التنافس الحقيقي على الوظائف وهذا             إن   -

  .نحتاج الى قوانين وبهذه الطريقة لن نكون الصفوة من الناس اختيار 

 الحكومـة يعتبـر     في من قبل  اتم تعيين الصح   إذا فهل   ،للهدايا فيا الصح  القوانين تمنع تقبل   -

   ؟رشوة

  دفع رواتب موظفيها بفية ا قد ال تقوم بعض المؤسسات الصح-

   نتاج المجتمع  هي اهةلنزعندما نتحدث عن النزاهة فالبد من أن نعي أن ا -

   !؟ إذا كانت الصحافة قائمة على مصلحة معينة فإين النزاهة-

   عمل صحيحة نمنح فرصال نستطيع أن نطالب بنزاهة إذا لم  -

 بالبنيـة التحتيـة     م، حيث يجب االهتمـا    فيين  اهتمام بالحياة المعيشية للصح   اإل يجب أن يتم   -

  .للنزاهة

  .مضامينهافيين وتحديد االتدريبية للصح ضرورة االهتمام بالدورات -

  .بموضوع النزاهة مرتبط االستقاللية   موضوع-

   .دتها ونزاهتها اتملك الحكومة نسبة من جريدة الرأي سيؤثر بكل تأكيد على حي -

إليجابيات واإلنجازات والتعتيم على مواضـيع الـشارع        نية ل  الصحافة االرد  يالحظ اهتمام  -

  االردني 

  الدعاية لها اثر في موضوع النزاهة  أيضا ، تعني الرشوات والفساد والرواتبلنزاهة ال ا-

   لكي نقنع الحكومة بهذا التغيير غير نريد آلية للت-

  هة  إلى وجود النزا ليؤدي هل كان وجود وزارة اإلعالم-

  .ال الحرية المطلقة الحرية المسؤولة  هو المطلوب- 

  .الضغوطات من فيين يتعرضون للكثير اأن الصح -

   دون النظر الى احتياجاتنا  منالوضع الغالب تقليد الغرب أن  هوما يالحظ اآلن -
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  .يالحظ عند قراءة الصحف وجود الكثير من اإلعالنات  -

   كفاءة االشخاص المراقبين ألخبار المجالت وفيين اكفاءة الصحما مدى  -

  مصادر اردنية وس من وسائل  المحطات االخرى ولييكون مصدرها األخبار التي تصلنا -

   مهنة ايضا تواجه أي اإلستقاللية والتشريعات مشكلة -

 فـي نقابـة     نهم مـسجلو  فيين الذين ال يحملون الشهادة الجامعية و      اوجد الكثير من الصح    ي -

   .فييناالصح

  فية افي الدوائر والمؤسسات الصحمدى كفاءة الموظفين المعينين نسأل عن  -

  التركيز على االخبار الخارجية اكثر من االخبار المحلية ألردنية يالحظ في الصحف ا -

نزاهـة مهنيـة     ( اً كبيـر  اًية النزاهة قضية مكتسبة وتلعب الخبرة والتعليم فيهـا دور          قض -

  ) نقل الخبر / مؤسسية / شخصية /

   النزاهة ه تفقدبأن الدولة عندما تدخل في شيء من الظلم أن نحكم - 

   تربوية ومجتمعية عمليةى  النزاهة تحتاج إل-

   للرأي العام لى المستوى المطلوب الن يكون ناقالًإفيين ال يرقى ا بعض الصح-

 كأن الصحافة عشيرة مـستقلة رغـم أنهـا     و ال يمكن تناول الصحافة بمعزل عن المجتمع         -

  . تحتوي على فئات مختلفة وتنوع وجهات النظر 

 من الصحيح النظر إليها على أنها ليس لها حول          الصحافة هي قوة فاعلة في المجتمع وليس       -

دور لـذا فـإن     حيث أن الصحف هي المرآة التي تعكس رأي الـشارع للحكومـة             وال قوة ،    

ن أالمواطن العادي ال يمكـن      والدليل على ذلك أن     ن نحدث التغيير    أالصحافة فعال ونستطيع    

  .في االصحداث دون رأي حيفهم اال

كيف تفهم الصحافة الخطاب الشعبي ، وهو خطاب مستمر بـين           نوعية الخطاب و  المهم هو    -

  الصحافة والقارئ والصحافة والحكومة 

لذا يجب رفع كفاءة العاملين ونقل      هة عشائرية إلى نقابة      كيف يمكن للنقابة أن تتحول من ج       -

  . تجويد المهنة فيين وامطالب الصح

  صحافة وإستقاللية  حرية في ممارسة البوجود ال بد أن يكون هناك مطالبة -

   . عمله ءأدافي في ا لدى الصحيالحظ وجود كسل -

   ؟سمح للعاطفة أن تتحكم في عمل الصحافة والعبث بقيمناأن ن هل يجوز -

 إليها التطرق    هو  الحياة الشخصية للموظف العام ليست مجاالً للعبث بها وإنما فقط المسموح           -

  . ما يتصل بمصالح المجتمع والمصلحة العامة في

   مجتمعنا االردني يمر بتغيرات كثيرة وكل فرد بحاجة الى تعليم وتدريب وثقافة -

  لم لبعض الفئات  ظإلىيؤدي  غياب المعايير -

 11



 

  .ه وتحسينهفي حتى يتم تقييماأن يكون هناك مؤسسات تقوم بالرقابة على االداء الصحيجب  -

   .هم من التشريعاتاألخالقيات هي أ التشريعات مهمة لكن يغيب عن بالنا أن -

  . ال يوجد في التشريعات ما يعيق -

   المطروحة األسئلة نن يبحثون بشكل جيد لالجابة عافيو ال يوجد صح-

  . هاقضايا العامة ال يوجد مأسسة للبحث فيال في كل -

  

  الكفاءة  :المبدأ الثالث 

  

  ؟الصحافيون لنا هذا الصورةمتى سيوصل لكن السلطة الرابعة هي  الصحافة -

 ما يكتـب ويعـرف األشـياء       فياالصحقانونية حتى يعرف    الالتركيز على التوعية    وجوب   -

   . عليهةمحظورال

   الصحافة هي مرآة للمجتمع وهي خدمة للوطن والمواطن -

   هل يوجد برنامج تدريب معتمد في النقابة -

   .هي الشرط لمزاولة المهنةفيين ا شرط العضوية في نقابة الصح-

ها  ومـستوا  ةعلى لإلعالم يقدم دورات تدريبية لإلعالميين وهي دورات شـهري          المجلس اال  -

  .فيين العمل في هذا المجال ا نقابة الصحنتمنى على ،جيد

  

 :التوصيات  

  

  .همية االستقرار التشريعي  على التوصية المتعلقة بأالتأكيد -

 استثنائهمبب عدم جواز    فيين لس اللصح التوقيف او الحبس     بإلغاء التوصية   موافقة على عدم ال  -

 تكون العقوبة هي الغرامة وأن تستبدل العقوبة في أي قـانون آخـر              أن، واألفضل من ذلك     

  .بالغرامة 

  . قانون المطبوعات ال يمنع تطبيق القوانين االخرى التي تسمح بالحبس -

  .تتعارض مع المسؤولية   أن الرقابة ال-

عقوبات السالبة للحرية حيث يجري العمل على ذلـك         لدعوة لتبني فكرة العقوبات البديلة لل     ا -

  في قانون االحداث 

  تعدد المنظمات المهنية للمهنة الواحدة نظام ب األخذ -

  

  .في النقابةالقبول التلقائي لخريجي اإلعالم   -
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  شرط الضمير وميثاق الشرف ب العمل -

لجميع الحق في التعبيـر      إنهاء ملكية الحكومة وهي ليست مشكلة بحيث يعطي ل          على التأكيد -

  عن الرأي وهي ليست معيقة للصحافة 

  إزالة التناقضات وكل التشريعات  االستقرار التشريعي ، التنسيق بين  التأكيد على-

  .في لحضور جلسات المحاكمة إال إذا دعت الحاجة ا الدعوة إلى إنابة محامي عن الصح-

ية والسياسية والمواثيـق الدوليـة التـي        ضرورة تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدن      -

  .لقانوني في الدولةصادق عليها األردن ألنها تصبح من النظام ا

 ربط إستقاللية الصحافة بإستقاللية السلطة القضائية ، فالسلطة القـضائية هـي الـضمانة               -

  االساسية لضمان الحقوق والحريات 

   التأكيد على إستقاللية السلطة القضائية -

  
**********************  
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