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يســر فريــق مشــروع دعــم اإلعــام فــي األردن أن يقــدم نتائــج وإنجــازات مشــروع دعــم اإلعــام فــي األردن الــذي اســتمر ألربــع ســنوات .منــذ
 ،2014ومــن خــال الشــراكة القويــة والدعــم املالــي مــن االتحــاد األوروبــي ،فض ـ ً
ا عــن التمويــل الــذي ســاهمت بــه الحكومــة الكنديــة مؤخــر ًا
بالتعــاون مــن مكتــب األمــم املتحــدة ملكافحــة اإلرهــاب ،شــرع مشــروعنا فــي تنفيــذ خطــة طموحــة لتحســن املشــهد اإلعالمــي فــي األردن .نســتعرض
فــي هــذه النشــرة أحــدث األنشــطة ،وأهــم مجــاالت التأثيــر.
لــم يكــن كل هــذا اإلنجــاز ليتحقــق دون الشــراكة املســتمرة مــن جانــب االتحــاد األوروبــي ،واملســاهمة التــي قدمتهــا حكومــة كنــدا مؤخــر ًا والتعــاون
مــن جانــب مكتــب األمــم املتحــدة ملكافحــة اإلرهــاب .كمــا أننــا ممتنــون للشــراكة القويــة مــع وزارة الدولــة لشــؤون اإلعــام ،والتعــاون املثمــر مــع
شــركائنا التنفيذيــن والخبــراء .لقــد لعبــت اللجنــة التوجيهيــة للمشــروع ،وهــي آليــة تنســيق فريــدة تضــم ممثلــن عــن الجهــات املعنيــة الحكوميــة
وغيــر الحكوميــة ،دور ًا أساســي ًا فــي ضمــان نجــاح املشــروع ،ممــا ســمح بتبــادل صريــح لــآراء ومناقشــات مثريــة علــى املســتوى االســتراتيجي.
علــى الرغــم مــن اقتــراب مشــروع دعــم اإلعــام فــي األردن مــن نهايتــه ،تبقــى منظمــة اليونســكو ملتزمــة بالدفــاع عــن حريــة اإلعــام وحرفيتــه
وتعزيــزه فــي األردن ،وستســتمر فــي البنــاء علــى إنجــازات هــذا املشــروع .فعلــى وجــه الخصــوص ،وبدعــم جديــد مــن االتحــاد األوروبــي ،بــدأت
منظمــة اليونســكو بالعمــل علــى تعزيــز اإلعــام ونشــر املعلومــات فــي العديــد مــن املحافظــات .ترقبــوا املزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذا األمــر.

عن قرب :االحتفال بالنتائج واإلنجازات
تحــت رعايــة وزيــر الدولــة لشــؤون اإلعــام األســتاذة جمانــة غنيمــات ،نُظــم
احتفــال فــي  18أكتوبــر  2018تضمــن شــهادات من الشــركاء واملســتفيدين حول
النتائــج املحققــة وتأثيرهــا فــي مجــاالت اإلعــام التربيــة اإلعالميــة واملعلوماتيــة
أو مــا يعــرف اختصــار ًا بـــ ( ،)MILباإلضافــة إلــى التدريــب اإلعالمــي املهنــي،
ودعــم محطــات اإلذاعــة املحليــة .وفــي تصريــح إلــى منظمــة اليونســكو ،أعربــت
معالــي الوزيــرة عــن شــكرها لالتحــاد األوروبــي ومكتــب اليونســكو فــي ع ّمــان
علــى جهودهــم الكبيــرة فــي إنجــاح مشــروع دعــم اإلعــام فــي األردن ،بمــا
فــي ذلــك مبادراتهمــا العديــدة مــع املؤسســات اإلعالميــة واألكاديميــة خــال
الســنوات األربــع املاضيــة .كمــا نظمــت اليونســكو معرضــا للصــور الفوتوغرافيــة
يضــم املســتفيدين مــن املشــروع مــن جميــع أنحــاء األردن.
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أخبار أخرى

تدشني املعدات في جامعة آل البيت ومحطة إذاعة فرح الناس

بتاريــخ  25يونيو/حزيــران ،اســتضاف االتحــاد األوروبــي ومنظمــة اليونســكو وإذاعــة فــرح النــاس الحفــل الرســمي لتشــغيل املعــدات الجديــدة
فــي محطــة إذاعــة فــرح النــاس فــي ع ّمــان .فــي إطــار هــذا املشــروع ،اضطلــع
االتحــاد األوروبــي بتوفيــر وتســليم املعــدات كجــزء مــن مســاهمة أكبــر بلغــت 1.5
مليــون يــورو التــي التــزم بهــا لعــدد مــن الجامعــات ومحطــات اإلذاعــة املحليــة.
صممــت املعــدات لتمكــن املســتفيدين وتحســن قدرتهــم علــى تقديــم محتــوى
إعالمــي عالــي الجــودة .فــي وقــت ســابق مــن هــذا العــام ،وتحديــد ًا خــال نيســان
 /أبريــل  ، 2018أقيمــت فعاليتــان منفصلتــان لتســليم املعــدات واالحتفــال بالدعــم
األوروبــي الســخي ،وذلــك فــي كل مــن جامعــة الشــرق األوســط وجامعــة اليرموك.

وفــي  8أكتوبر/تشــرين األول ،دشــن كل مــن االتحــاد األوروبــي ومنظمــة اليونســكو
وجامعــة آل البيــت محطــة إذاعيــة جديــدة فــي جامعــة آل البيــت فــي املفــرق .شــارك فــي
هــذا الحــدث أكثــر مــن  80طالبـ ًا ومتطوعـ ًا مــن جامعــة آل البيــت إلــى جانــب العاملــن
فــي الجامعــة لالحتفــال رســمي ًا بإطــاق محطــة إذاعيــة جديــدة .وقــد شــملت املعــدات
املقدمــة لجامعــة آل البيــت قاعــة اســتوديو جديــدة مــزودة بــكل مــا يلــزم لتشــغيل محطــة
إذاعيــة بمــا فــي ذلــك مكبــرات الصــوت ،ميكســر رقمــي ،جهــاز إرســال ،وأكثــر مــن
ذلــك .وقــد ســاهمت هــذه املعــدات بإنشــاء أول محطــة إذاعيــة للجامعــة ،والتــي لــن
تغطــي فقــط الجامعــة ولكــن أيضــا مجتمــع منطقــة املفــرق .وقــد بــدأت املحطــة اإلذاعيــة
الجديــدة منــذ أيلــول  /ســبتمبر ببــثّ برنامــج صباحــي مباشــر ،ونشــرة أخبــار ،باإلضافــة إلــى برامــج تركــز علــى قضايــا الشــباب.

االحتفال بفعالية حوارات البرنامج الدولي لتنمية اإلتصال( 2018 )IPDCTalksفي جامعة اليرموك
فــي  30ســبتمبر/أيلول  ،أقيمــت فعاليــة  IPDCTalksوالتــي تركــز علــى "تعزيــز التنميــة املســتدامة
مــن خــال الوصــول إلــى املعلومــات" فــي جامعــة اليرمــوك فــي إربــد .ضمــن منظومــة األمــم املتحــدة
وعبــر املجتمــع الدولــي ،فــإن البرنامــج الدولــي لتنميــة اإلتصــال  IPDCهــو املنتــدى متعــدد األطــراف
الوحيــد الــذي يهــدف إلــى تعزيــز االتصــال والتواصــل وتطويــر اإلعــام علــى مســتوى العالــم .لقــد
ركــزت رســالة هــذا املنتــدى منــذ نشــأته وحتــى اآلن علــى حمايــة حريــة األفــراد والصحافــة فــي إبقــاء
املواطنــن علــى اطــاع .تتقاطــع هــذه األهــداف بعمــق مــع الجهــود الراميــة إلــى تحقيــق خطــة التنميــة
املســتدامة لعــام  2030وتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة الســبعة عشــر( .)SDGsلقــد حظيــت
فعاليــة حــوارات البرنامــج الدولــي لتطويــر التواصــل ( 2018 )IPDCTalksالتــي أقيمــت فــي إربــد
بحضــور واســع تجــاوز  200طالــب وأكاديمــي ،وممثلــن ملنظمــات الشــباب والتنميــة املســتدامة ،واالتحــاد
األوروبــي ،واألمــم املتحــدة ،وممثلــن دبلوماســيني ،وممثلــي الحكومــات املعنيــة ،ووســائل اإلعــام وغيرهــا
مــن الجهــات الفاعلــة التــي تعمــل علــى خلــق مجتمعــات شــمولية ومســتنيرة .تــم تنظيــم هــذه الفعاليــة
تحــت رعايــة معالــي الســيدة جمانــة غنيمــات ،وزيــر الدولــة لشــؤون اإلعــام وبحضورهــا .وقــد ركــز
الحــوار الــذي أداره املمثــل واملذيــع أحمــد ســرور ،علــى كيــف يمكــن للمواطنــن ذوي املعرفــة األفضــل
الســعي بفعاليــة أكبــر لتحقيــق التنميــة املســتدامة ،والحــد مــن عــدم املســاواة ،وتعزيــز التشــغيل وتحقيــق
املســاواة بــن الجنســن .وأنــه بغيــاب الوصــول إلــى املعلومــات ال يمكــن اتخــاذ قــرار مســتنير ،وال إجــراء مناقشــة مســتنيرة حــول السياســات،
وهــذا ينطبــق علــى جميــع أهــداف التنميــة املســتدامة الســبعة عشــر .وفــي كلمتهــا  ،أوضحــت الســيدة كوســتانزا فارينــا  ،ممثلــة منظمــة األمــم
املتحــدة للثقافــة والعلــوم والتعليــم ( )UNESCOفــي األردن " ،أن الوصــول إلــى املعلومــات هــو محــرك للتغييــر اإليجابــي للمســاعدة فــي
املســاءلة والديمقراطيــة والشــفافية".
تتوفر ً
أيضا مقاطع الفيديو الخاصة باملتحدثني الفرديني على قناتنا على  YouTubeعلى الرابط التالي
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اســتضافة اليونســكو ومنظمــة صحفيــون مــن أجــل حقــوق اإلنســان ( )JHRورش عمــل حــول الصحافــة
املهنيــة املتعلقــة بالنــوع االجتماعــي وحقــوق اإلنســان ،وصحافــة البيانــات
أنهــت منظمــة اليونســكو ومنظمــة صحفيــون مــن أجــل حقــوق اإلنســان( )JHRسلســلة مــن ورش العمــل موجهــة ملؤسســتني إعالميتــن:
جريــدة الغــد وراديــو النجــاح والتــي تبــث عبــر اإلنترنــت .تلقــت جريــدة الغــد إرشــاد ًا موجهـ ًا حــول صحافــة البيانــات علــى مــدى عــدة
أســابيع .وفــي إذاعــة النجــاح  ،ركــز التدريــب علــى إعــداد التقاريــر الصحفيــة املهنيــة حــول القضايــا املتعلقــة بحقــوق اإلنســان ،باإلضافــة
إلــى تعميــم مراعــاة املنظــور الجنــدري فــي إعــداد التقاريــر الصحفيــة .وخــال الجلســات املتعلقــة بحقــوق اإلنســان التقاريــر ،ركــز مديــر
البرنامــج واملــدرب اإلعالمــي لــدى منظمــة صحفيــون مــن أجــل حقــوق اإلنســان ( )JHRالســيد محمــد شــما علــى موضوعــن رئيســيني
همــا :التغطيــة الصحافيــة املراعيــة لحقــوق اإلنســان فــي إعــداد التقاريــر ،ودور اإلعــام فــي مكافحــة التطــرف العنيــف بــن جمهــور
الشــباب .تنــدرج هــذه املبــادرة املهمــة ضمــن رســالة اليونســكو لتشــجيع التنــوع وحريــة التعبيــر ،وتمثــل مبــادرة مشــتركة بــن مشــروعني
مهمــن" مشــروع "دعــم اإلعــام فــي األردن" و مشــروع "منــع التطــرف العنيــف مــن خــال تمكــن الشــباب فــي األردن واملغــرب وليبيــا
وتونــس"  ،والذيــن تمولهمــا حكومــة كنــدا وتنفيذهمــا اليونســكو و مكتــب األمــم املتحــدة ملكافحــة اإلرهــاب( .)UNCCT

تدريب إضافي ألساتذة جامعة الشرق األوسط وجامعة اليرموك
خــال ســبتمبر/أيلول مــن العــام الحالــي ،وبنــاء علــى املعرفــة املكتســبة مــن التدريــب الــذي نظــم خــال العــام املاضــي ،تلقــى األســاتذة
وفنيــو املختبــرات فــي جامعــة اليرمــوك فــي إربــد وجامعــة الشــرق األوســط فــي ع ّمــان دورة تدريــب مدربــن حــول أفضــل املمارســات
املتعلقــة بالصحافــة الرقميــة ،والتعبيــر البصــري عــن البيانــات ،وصحافــة املوبايــل ،بمــا يلبــي احتياجــات الســوق الحاليــة واملســتقبلية
لطــاب الصحافــة .تــم تنظيــم الجلســات مــن قبــل شــريك اليونســكو مؤسســة ثومســون رويتــرز وقبــل بدايــة الفصــل الدراســي الجديــد .
كمــا ســاهم املدربــون واملشــاركون فــي جلســة عصــف ذهنــي لتحســن منهجيــة التدريــس ليكــون تطبيقيـ ًا وعمليـ ًا أكثــر ،و للعثــور علــى
األدوات والتطبيقــات ذات الصلــة التــي يمكنهــا تزويــد الطــاب باملهــارات املهنيــة الالزمــة فــي هــذه املجــاالت.
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النرشة االخبارية
ترشين ثاين ٢٠١٨

إضاءة :التربية اإلعالمية واملعلوماتية في األردن
منــذ عــام  ، 2014عمــل مشــروع "دعــم اإلعــام فــي األردن" علــى دعــم جهــود
األردن فــي تعزيــز حريــة واســتقاللية قطــاع اإلعــام ومهنيــة العاملــن فيــه .وقــد
مثلــت مفاهيــم التربيــة اإلعالميــة واملعلوماتيــة مكونًــا رئيســ ًيا للمشــروع وأحــد
املجــاالت املهمــة التــي كان للمشــروع أثــر ًا كبيــر ًا فيهــا .يميــز مكــون التربيــة
اإلعالميــة واملعلوماتيــة ( )MILالــدور األساســي للمعلومــات ووســائل اإلعــام
فــي حياتنــا اليوميــة ،و فــي تمكــن املواطنــن مــن فهــم وظائــف وســائل اإلعــام
ومقدمــي املعلومــات اآلخريــن بشــكل كامــل ،وتقييــم املحتــوى تقييمـ ًا ناقــد ًا  ،واتخــاذ
قــرارات مســتنيرة .وقــد أثبــت نهــج ( )MILأنــه مــن بــن أكثــر االســتجابات فعاليــة
لتعزيــز التعايــش والحــوار والســام ومكافحــة خطــاب الكراهيــة واالســتقطاب عبــر
اإلنترنــت.
خــال هــذا املشــروع  ،ســاهمت منظمــة اليونســكو فــي تقديــم مفهــوم التربيــة اإلعالميــة واملعلوماتيــة وأفضــل ممارســاته فــي األردن بالعمــل مــع
الجامعــات و املــدارس ومنظمــات املجتمــع املدنــي .فــي عــام  ،2016أطلقــت اليونســكو وبالشــراكة مــع معهــد اإلعــام األردنــي ( )JMIخطــة
لتقديــم التربيــة اإلعالميــة واملعلوماتيــة فــي عــدد مــن املــدارس الحكوميــة األردنيــة بهــدف رفــع مســتوى الوعــي بــن املعلمــن والطــاب وأســرهم
بهــذه املفاهيــم .وقــد عملــت اليونســكو أيض ـ ًا علــى إشــراك صنــاع القــرار مشــاركة فاعلــة فــي حشــد التأييــد ،ممــا أدى إلــى تضمينــه بنجــاح
ضمــن الجهــود الوطنيــة لألنشــطة املدرســية .وقــد نفــذ معهــد اإلعــام األردنــي ( )JMIبالتعــاون مــع منظمــة ( )UNESCOبنجــاح تدريب ـ ًا
لـــ  74معل ًمــا وأســتاذ ًا جامعي ـ ًا و  390طال ًبــا مــن ثمانــي مــدارس حكوميــة وجامعتــن .وقــد أفضــت هــذه الجهــود إلــى تعــاون بعــض املعلمــن
ـواد للتربيــة اإلعالميــة( )MILللطــاب فــي املراحــل الدراســية  .9-7تقديــر ًا للجهــد الهائــل الــذي تــم إنجــازهُ ،منــح
والطــاب فــي إنشــاء نـ ٍ
معهــد اإلعــام األردنــي ( )JMIالجائــزة الثانيــة ضمــن مســابقة اليونســكو ( )GAPMILالدوليــة لعــام  ،2018وذلــك فــي أكتوبر/تشــرين
األول  .2018أنظــر الرابــط التالــي.
باإلضافــة إلــى ذلــك  ،تفاعلــت منظمــة اليونســكو مــع وزارة التربيــة والتعليــم بهــدف دمــج التربيــة اإلعالميــة فــي حصــص األنشــطة املوجهــة
فــي املرحلــة األساســية .كجــزء مــن هــذه املبــادرة  ،تــم تطويــر ورقــة موقــف ومناهــج للمــدارس وكتــاب دراســي للجامعــات .كمــا تــم إدراج
مســاق جامعــي جديــد و الــذي يجــري تدريســه فــي جامعــة آل البيــت فــي املفــرق  .وفــي وقــت ســابق مــن هــذا الصيــف ،اختــارت اليونســكو
 12مشــارك ًا لحضــور تدريــب متخصــص ضمــن الــدورة الســنوية السادســة ألكاديميــة اإلعــام و محــو األميــة الرقميــة واإلعــام فــي بيــروت
( ،)MDLABالتــي تــم اســتضافتها فــي معهــد البحــوث اإلعالميــة والتدريــب فــي الجامعــة اللبنانيــة األميركيــة فــي بيــروت.
أمــا بالنســبة للعمــل مــع املجتمــع املدنــي ،فقــد عقــدت اليونســكو ومعهــد التنــوع اإلعالمــي ( )MDIورشــة تدريــب املدربــن ،شــارك فيهــا
خمســة عشــر مشــارك ًا مــن ســبع منظمــات مختلفــة مــن منظمــات املجتمــع املدنــي .حيــث هدفــت ورشــة العمــل إلــى تزويــد املشــاركني بــاألدوات
واملهــارات الالزمــة لتدريــس التربيــة اإلعالميــة .طــوال أيــام التدريــب األربعــة ،عمــل املشــاركون علــى اكتســاب فهــم أكبــر لتقنيــات التعليــم
الرســمي وغيــر الرســمي ،وتجهيــز أنفســهم لتطويــر املــواد التدريبيــة الخاصــة بهــم .وقــد تعاونــت املدربــة واملديــرة التنفيذيــة ملعهــد التنــوع
اإلعالمــي ( )MDIالســيدة ميليســا بيســيك ،ومــدرب ( )MDIلــوك شــتاينبرغ مــع الصحفيــة األردنيــة عنــود الزعبــي خــال التدريــب.
وإدراكا ألهميــة التفكيــر النقــدي ومهــارات التربيــة اإلعالميــة ،فقــد زار دولــة الدكتــور عمــر الــرزاز رئيــس الــوزراء الحالــي ،والــذي كان حينهــا
وزيــر ًا للتربيــة والتعليــم ،أحــد املــدارس املشــاركة فــي املشــروع فــي مــارس/آذار  ،2017حيــث أشــاد بأهميــة أن التربيــة اإلعالميــة لجميــع
الطــاب فــي األردن .و بنــاء ًا علــى إنجــازات هــذه األنشــطة سيســتمر كل مــن االتحــاد األوروبــي واليونســكو بتوســيع العمــل علــى التربيــة
اإلعالميــة مــن خــال اتفاقيــة شــراكة جديــدة  .حيــث سيوســع هــذا املشــروع الجديــد النطــاق الجغرافــي ليشــمل أربــع محافظــات ويدعــم
دمجهــا فــي األنشــطة الالمنهجيــة التــي أقرتهــا وزارة التربيــة والتعليــم ،مــن خــال نهــج مؤسســي مســتدام .كمــا سيشــمل املشــروع الجديــد
املزيــد مــن منظمــات املجتمــع املدنــي وســيواصل العمــل مــع محطــات اإلذاعــات املحليــة .
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