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حزيران ٢٠١٨

علــى مــدار األشــهر املاضيــةَّ ،
نفــذ املشــروع أنشــطة املرحلــة الثانيــة ،بمــا فــي ذلــك تطويــر اســتراتيجيات التربيــة اإلعالميــة واملعلوماتيــة بالتعــاون
مــع وزارة التربيــة والتعليــم ،وتزويــد الوســائل اإلعالميــة باملعــدات واألجهــزة اإلذاعيــة والتلفزيونيــة الحديثــة ،وتنظيــم الفعاليــات لتدشــن هــذه
املعــدات وإطــاق املرحلــة التاليــة مــن شــراء املعــدات لصالــح املســتفيدين الجــدد حــول اململكــة .للمزيــد مــن التفاصيــل حــول آخــر األنشــطة
والفعاليــات القادمــة ،تابعــوا القــراءة!

عن قرب :االتحاد األوروبي واليونسكو يدشنان املعدات واألجهزة الحديثة في جامعتي اليرموك
والشرق األوسط

تحــت رعايــة معالــي وزيــر الدولــة لشــؤون اإلعــام الدكتــور محمــد املومنــي،
أقيمــت فعاليتــان منفصلتــان لتدشــن األجهــزة واملعــدات الحديثــة .وحضــر
الفعاليتــن عــدد مــن الشــخصيات رفيعــة املســتوى ،بمــن فيهــم ســفير
االتحــاد األوروبــي إلــى األردن ســعادة الســيد أندريــا فونتانــا ،ورئيــس
بعثــة االتحــاد األوروبــي الســيد ابراهيــم العافيــة ،ورئيــس جامعــة اليرمــوك
الدكتــور زيــدان كفافــي وممثلــة اليونســكو فــي األردن كوســتانزا فارينــا.
ومــن الجديــر بالذكــر أن االتحــاد األوروبــي قـ ّدم هــذه املعــدات الحديثــة فــي
ص ّممــت لتحســن
إطــار مســاهمة أوســع بقيمــة  1.5مليــون يــورو ،والتــي ُ
قــدرة املســتفيدين علــى تقديــم محتــوى إعالمــي عالــي الجــودة وتدريــب
الجيــل القــادم مــن القــادة اإلعالميــن.

ســع لتطويــر القــدرات لــكل مؤسســة ،والــذي يهــدف إلــى تقويــة التعليــم
وتزامــن تقديــم املعــدات مــع تنفيــذ
ٍ
برنامــج م ّو ٍ
الجامعــي فــي مجــال الصحافــة وتحســن جــودة اإلنتــاج اإلذاعــي وتعزيــز التعدديــة .وشــملت املعــدات التــي حصلــت عليهــا
جامعــة اليرمــوك أجهــزة حاســوب جديــدة لثالثــة مختبــرات متعــددة الوســائط ،وأجهــزة الســتديو أذاعــة اليرمــوك إف أم ومــن
ضمنهــا جهــاز جديــد لدمــج الصــوت ،وجهــاز موالفــة محتــرف ،إضافــة إلــى كاميــرات جديــدة وجهــاز التلقــن وغيرهــا الكثيــر
مــن لــوازم ســتوديوهات اإلذاعــة والتلفزيــون.
أمــا جامعــة الشــرق األوســط ،فقــد تــم تزويدهــا بمعــدات إذاعيــة وتلفزيونيــة عاليــة الجــودة ،ومختبــر إعالمــي ،بمــا فــي ذلــك
مختبــر حواســيب.
"االتحاد األوروبي يقدر الدعم لإلعالم بوصفه جهة فاعلة في عملية التنمية وكسب التأييد .نحن نوفر الدعم لقطاع
اإلعالم في األردن في شتى املجاالت ونعترف بالدور الذي توفره وسائل اإلعالم في تقوية الحوار الديمقراطي وتعزيز
التنمية الشاملة والتنوع وتطوير املشاركة اإلجتماعية ".سعادة السيد اندريا فونتانا ،سفير االتحاد األوروبي في األردن
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ماذا حدث أيض ًا؟
االتحاد األوروبي واليونسكو يتعاونان لتعزيز قطاع اإلعالم عبر دعم إذاعة اليرموك
بفضــل تبــرع االتحــاد األوروبــي الســخي بمعــدات حديثــة ومتقدمــة ،نجحــت إذاعــة
ـول كبيـ ٍـر وانتقلــت إلــى موقـ ٍـع جديـ ٍـد فــي مبنــى كليــة اإلعــام فــي
اليرمــوك بإحــداث تحـ ٍ
الجامعــة .ســوف يســاهم هــذا االســتثمار فــي تحســن قــدرة املســتفيدين علــى تقديــم
محتــوى إعالمــي عالــي الجــودة وتدريــب الجيــل الجديــد مــن القــادة اإلعالميــن.
وبــدأ فريــق اإلذاعــة مؤخــر ًا بالعمــل علــى تعزيــز تواصلهــم مــع املســتمعني واملجتمــع
املحلــي ،مســتفيدين مــن الدعــم التقنــي الــذي حصلــوا عليــه فــي إطــار املشــروع .حيــث
تعمــل اإلذاعــة علــى تأســيس "نــادي املســتمعني" مــن األعضــاء املهتمــن بتقديــم
التغذيــة الراجعــة الحقيقيــة لإلذاعــة ،حيــث يســتمع املشــاركون إلــى برامجهــا فــي
موعــد البــث ومــن ثــم يســاهمون فــي إعطــاء تقييمهــم البنــاء حــول املحــاور واملحتــوى،
وذلــك بهــدف دعــم تقديــم برامــج متســقة وعاليــة الجــودة .كمــا يوفــر النــادي مســاح ًة لـ"املواطــن الصحفــي" ،حيــث يتصــل األعضــاء باإلذاعــة
ـدث يســتحق التغطيــة فــي مجتمعهــم.
ويطرحــون األفــكار أو ُيعلِمــون الفريــق بحـ ٍ
لحظة ما قبل استالم املعدات الجديدة بني الحياة واملوت ،فلم ت ُعد معداتنا القديمة صالحة لالستخدام في هذا الزمن.
"كانت اإلذاعة في
ٍ
أعتقد أن التبرع بهذه املعدات هو الجزء األهم من دعم االتحاد األوروبي" .عزام العزام ،مدير البرامج في إذاعة اليرموك

دورة االتحاد األوروبي واليونسكو التدريبية اإلذاعية تختتم أعمالها في جامعة آل البيت
انتهــت أعمــال الجلســات التدريبيــة حــول األخبــار اإلذاعيــة وإنتــاج البرامــج فــي جامعــة
آل البيــت فــي املفــرق والتــي خصصــت ملجموعــة مــن الطلبــة واملتطوعــن .وعمــل عــدد
مــن الخبــراء واملستشــارين فــي مجــال اإلذاعــة منــذ انطالقــة املشــروع وبالتعــاون مــع
العاملــن فــي الجامعــة والطلبــة علــى بنــاء قــدرات اإلذاعــة الجديــدة .ركــز برنامــج بنــاء
القــدرات علــى أساســيات إنشــاء محطــة إذاعيــة ،والقضايــا املؤسســية مثــل كيفيــة
إنشــاء هيئــة مستشــارين ،وضمــان اســتقاللية السياســة التحريريــة ،وإدارة املحطــة
باإلضافــة إلــى املهــارات التقنيــة مثــل اإلنتــاج اإلذاعــي والتحريــر .وســاعد التدريــب
الطلبــة علــى تطويــر األفــكار لبرامــج جديــدة.
وع ّبــر املشــاركون فــي التدريــب عــن امتننانهــم لهــذا التدريــب وهــذه الفرصــة لتقويــة
مهاراتهــم ،وشــكروا االتحــاد األوروبــي واليونســكو علــى دعــم تطويــر املحطــات
اإلذاعيــة .وتمتلــك الجامعــة رخصــة بــث (١٠٣،٥اف ام) وقــد بــدأ البــث بالفعــل ،حيــث
يتــم تقديــم البرامــج والفقــرات التــي ينتجهــا الطلبــة واألســاتذة ،مســتهدفني زمالئهــم
الطلبــة واملجتمــع املحيــط بهــم.
سهلت األجهزة الجديدة عملي بشكل واضح ،ونحن
"بصفتي مق ّدم ًا إذاعي ًاّ ،
سعيدون للغاية الستالمها .هذا التبرع جيد للطلبة والجامعة ككل" .محمد الزيود،
متدرب من جامعة آل البيت
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عن قرب :مكتب اليونسكو في ع ّمان يحتفل باليوم العاملي لحرية الصحافة
بمناســبة اليــوم العاملــي لحريــة اإلعــام ،اســتضاف مكتــب اليونســكو
فــي ع ّمــان مائــدة مســتديرة جمعــت شــخصيات فاعلــة مــن القضــاء،
واإلعــام والعاملــن فــي مجــال القانــون ،وممثلــن عــن الحكومــة.
وتحــت الشــعار العاملــي :مراقبــة الســلطة علــى الــدوام ،اإلعــام
والعدالــة وســيادة القانــون" ،شــ ّكلت هــذه الفعاليــة فرصــ ًة للفاعلــن
ملناقشــة نقــاط التقــاء اإلعــام ،والقضــاء وســيادة القانــون فــي ســياق
توقيــت
أجنــدة  2030للتنميــة املســتدامة .وجــاءت هــذه الفعاليــة فــي
ٍ
مميــز  ،حيــث يحتفــل العالــم بهــذا اليــوم للمــرة الخامســة والعشــرين
ٍ
هــذا العــام.

وبنــا ًء علــى النقــاش الــذي دار ،اســتطاع املتحــاورون تطويــر العديــد مــن التوصيــات .لقــراءة هــذه التوصيــات
واملقــال كامــ ً
ا ،يرجــى الضغــط علــى الرابــط التالــي
https://en.unesco.org/news/world-press-freedom-day-2018-celebrated-amman

رســالة الســيدة أودري أزوالي ،املديــرة العامــة لليونســكو بمناســبة اليــوم العاملــي لحريــة الصحافة 2018
https://en.unesco.org/commemorations/worldpressfreedomday/dg-message

الفعاليات القادمة:
 25حزيران  :2018تدشني املعدات الجديدة في راديو فرح الناس
سيســتضيف االتحــاد األوروبــي واليونســكو فعاليـ ًة لتدشــن التبــرع االســتثنائي بمعــدات إذاعيــة جديــدة ومعــدات خاصــة باالســتديوهات .وقــد
تــم تزويــد العديــد مــن الجامعــات واملحطــات اإلذاعيــة فــي األردن بمعــدات جديــدة وذلــك بهــدف تحســن قــدرة املســتفيدين علــى تقديــم مــواد
إعالميــة عاليــة الجــودة وتنشــئة الجيــل الجديــد مــن القــادة اإلعالميــن.
وشــملت املعــدات املقدمــة لراديــو فــرح النــاس امليكروفونــات الجديــدة ،وجهــاز دمــج األصــوات الرقمــي وأجهــزة اإلرســال وغيرهــا الكثيــر .ألي
استفســارات إعالميــة ،يرجــى االتصال بــــ e.bruser@unesco.org
آب  :2018مسابقة للتصوير
ـرض جميـ ٍـل ومؤثـ ٍـر خــال الحفــل الختامــي للمشــروع ،والــذي ُيفتــرض أن
ســوف يتــم تنظيــم مســابقة للتصويــر ،حيــث تُعــرض الصــور فــي معـ ٍ
ُيعقــد فــي شــهر تشــرين األول مــن العــام  .2018وســوف يســتهدف املعــرض الشــباب علــى وجــه الخصــوص ،وســيتم تحضيــر كت ّيــب يتضمــن
جميــع الصــور الفائــزة.
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