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ﺗﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺠﺰﻳﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺩﻋﻢ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﻔﺬﻩ ) (FHI360ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ :ﻧﻬﺞ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ" ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺩﻭﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺠﺎﺯ.
ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮﻝ ﺃﻳﻀ ًﺎ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻓﻴﺼﻞ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺴﻨﺪﺱ ،ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ /ﺍﻟﻤﻨﺴﻖ
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ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﻣﻨﻪ.
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ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.
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ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻋﻼﻣﻴﺎً.
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻧﺸﻜﺮ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﻧﺨﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﺑﺘﻬﺎﻝ ﺍﻟﻄﺮﺍﻭﻧﺔ )ﻣﻨﺴﻖ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ /ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻭﻛﺴﺐ ﺍﻟﺘﺄﻳﻴﺪ( ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻳﻬﺎﺏ ﻋﻴﺪ )ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ /ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﺅﻭﺏ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻧﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻧﺠﺎﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.
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الملخص

تــم اعــداد هــذا الدليــل مــن خــال مشــروع «اإلدارة المتكاملــة للمناطــق الســاحلية :نهــج للتطــور والنمــو»
المدعــوم مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة ممثلــة ببرنامــج دعــم مبــادرات المجتمــع المدنــي الــذي
تنفــذه ( .)FHI360وهــدف المشــروع الــى الخــروج بدليــل شــمولي يبيــن آليــات وقواعــد االدارة المتكاملــة
للمناطــق الســاحلية ويحــدد القضايــا المتعلقــة بهــا فــي منطقــة العقبــة بطريقــة تشــاركية تفاعليــة
مــع مختلــف أصحــاب العالقــة .تــم تنفيــذ المشــروع مــن خــال تحقيــق ثالثــة مكونــات رئيســية تضمــن
المكــون األول مراجعــة مســتفيضة لكافــة الوثائــق المتوفــرة والخاصــة بالمنطقــة الســاحلية فــي العقبــة
ســوا ًء أكانــت وثائــق منشــورة أو غيــر منشــورة ،فنيــة أو قانونيــة ومــن ثــم العمــل علــى المكــون الثانــي
الــذي تضمــن تبيــان أصحــاب العالقــة وآليــات التواصــل المطلوبــة وبرامــج تدريبيــة لرفــع قــدرات أصحــاب
العالقــة تضمنــت عناويــن متعــددة مثــل البيئــة البحريــة وأهميــة المحافظــة عليهــا ومبــادئ كســب
التأييــد والتحليــل المؤسســي واإلدارة المتكاملــة للمناطــق الســاحلية والحاكميــة الرشــيدة مــع تخصيــص
برامــج تدريبيــة لالعالمييــن ،وجميــع هــذه النشــاطات هدفهــا الخــروج بهــذا الدليــل وهــو المكــون الثالــث
للمشــروع.
تناولــت هــذه الدراســة دور االعــام فــي مجالــي (البيئــة ـ الســياحة) فــي تحقيــق االدارة المتكاملــة للمناطــق
الســاحلية فــي منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة ،وتــم اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي مــن خــال
اســتخدام واجــراء المقابــات االســتطالعية ،وتــم اختيــار عينــة قصديــة مــن اعالميــي العقبــة اضافــة الــى
اعالمييــن مختصيــن باالعــام البيئــي فــي العاصمــة عمــان.
كمــا تــم رصــد مــا نشــرته وســائل االعــام (المقــروءة ،المســموعة ،المرئيــة ،االعــام االلكترونــي ،ومواقــع
التواصــل االجتماعــي) منــذ تأســيس منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة عــام  .2001وألن دور االعــام مهــم
كشــريك وصاحــب عالقــة فــي ادارة المنطقــة الســاحلية بالعقبــة بطريقــة متكاملــة وصــوال الــى رفــاه
االنســان ،جــاءت الدراســة لتكشــف مواطــن القــوة والضعــف لواقــع االعــام البيئــي فــي العقبــة ،وقيــاس
مــدى اشــراك االعــام فــي القضايــا الملحــة وصــوال الــى تحقيــق نهــج االدارة المتكاملــة للمناطــق الســاحلية.
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الوحدة األولى :المقدمة
 1.1اإلعالم في األردن والمعاهدات الدولية
اتخــذت الهيئــة العامــة لالمــم المتحــدة فــي أول جلســة عقدتهــا بتاريــخ 14/12/1946القــرار رقــم (-95أ)
الــذي أكــدت فيــه “أن حريــة المعلومــات هــي حــق اساســي لإلنســان ،وحجــر الزاويــة لجميــع الحريــات التــي
تنــادي بهــا االمــم المتحــدة” .وشــكل صــدور االعــان العالمــي لحقــوق االنســان عــام  1948نقطــة االنطــاق
فــي التأثيــر علــى تطويــر تشــريعات حقــوق االنســان عالميًــا واقليميًــا ووطنيًــا ،ومنهــا حريــة التعبيــر.
وفــي تاريــخ  30/6/1972قامــت الحكومــة األردنيــة بالتوقيــع علــى “العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة
والسياســية” وصادقــت عليــه بتاريــخ  28/5/1975ويمثــل هــذا العهــد قيمــة اخالقيــة فــي القانــون
الدولــي وهــو معاهــدة دوليــة خاصــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية .وتنــص المــادة  19مــن هــذا العهــد
1 .1لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2 .2لــكل إنســان حــق فــي حريــة التعبيــر .ويشــمل هــذا الحــق حريتــه فــي التمــاس مختلــف ضــروب
المعلومــات واألفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود ،ســواء علــى شــكل مكتــوب
أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا.
3 .3تســتتبع ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة  2مــن هــذه المــادة واجبــات ومســؤوليات
خاصــة .وعلــى ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض القيــود ولكــن شــريطة أن تكــون محــددة بنــص
القانــون وأن تكــون ضروريــة:
•الحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم،
•لحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.
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باإلضافــة إلــى ذلــك فقــد صادقــت حكومــة األردن علــى الميثــاق العربــي لحقــوق االنســان الــذي تضمــن
فــي المــادة رقــم  32علــى بنديــن بحيــث كفــل البنــد األول مــن هــذا الميثــاق الحــق فــي اإلعــام وحريــة
الــرأي والتعبيــر وكذلــك الحــق فــي اســتقاء األنبــاء واألفــكار وتلقيهــا ونقلهــا الــى اآلخريــن بــأي وســيلة
ودونمــا اعتبــار للحــدود الجغرافيــة .ونــص البنــد الثانــي علــى أن ممارســة هــذه الحقــوق والحريــات يكــون
فــي اطــار المقومــات األساســية للمجتمــع وال تخضــع اال للقيــود التــي يفرضهــا احتــرام حقــوق اآلخريــن أو
ســمعتهم أو حمايــة األمــن الوطنــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة.
 1.2لمحة حول االعالم في األردن
ينــص الدســتور األردنــي علــى الفصــل بيــن الســلطات الثــاث التشــريعية و التنفيذيــة و القضائيــة ،ومــع
أن الدســتور االردنــي لــم ينــص علــى كــون الصحافــة ســلطة منفصلــة ،إال أنــه مُعــرًف عالمي ـ ًا بالســلطة
الرابعــة .وقــد أكــد الدســتور األردنــي علــى حريــة الــرأي والصحافــة فــي مقدمتــه باعتبــاره احــدى الحريــات
األساســية للمواطنيــن .باإلضافــة إلــى ذلــك فإنــه أوجــدت التشــريعات األردنيــة حوالــي  24قانونًــا ونظامًــا
متعلقــ ًا بالصحافــة واإلعــام فــي األردن .يضــاف اليهــا األعــراف واألدبيــات الغيــر مكتوبــة والمحظــورات
التــي تؤثــر بشــكل أو بآخــر علــى مجمــل وضــع اإلعــام فــي األردن.
ومــن الجديــر بالذكــر بــأن وزارة االعــام كانــت قائمــة فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية منــذ اســتقاللها
عــام 1946وقــد تــم الغــاء مســمى هــذه الــوزارة عــام  2001واالســتعاضة عنهــا بالمجلــس اإلعلــى لإلعــام
كهيئــة مرجعيــة تنظيميــة غيــر تنفيذيــة تتمتــع باســتقاللية ماليــة وإداريــة .وتعييــن وزيــر دولــة
لشــؤون االعــام واالتصــال.
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 1.3مراحل تطور السياسة اإلعالمية في األردن
تــم اســتعراض مراحــل تطــور االعــام بحســب الدراســة التــي قــام بتنفيذهــا الخاليلــة 2009 ،والــذي
قــام بتعريــف أربعــة مراحــل لتطــور االعــام فــي األردن وأضــاف مرحلــة خامســة مرتبطــة بالتطــور فــي
اســتخدامات الوســائط المتعــددة علــى شــبكة اإلنترنــت وأجهــزة االتصــال الرقميــة .التالــي يســتعرض
مراحــل تطــور السياســة االعالميــة فــي األردن بمزيــد مــن التفصيــل
.1
.2
.3
.4
.5

1المرحلة األولى :تأسيس إمارة شرق األردن في الفترة الواقعة بين عام  1921وعام 1946
2المرحلــة الثانيــة :إعــام مــا بعــد اســتقالل المملكــة األردنيــة الهاشــمية فــي الفتــرة الواقعــة
بيــن عــام  1946وعــام 1970
3المرحلة الثالثة :المؤسسات الضخمة في الفترة الواقعة بين عام  1971وعام 1989
4المرحلــة الرابعــة :اإلعــام فــي ظــل الديموقراطيــة فــي الفتــرة الواقعــة بيــن عــام  1989وعــام
2000
5المرحلة الخامسة :ثورة المعلومات ما بعد عام  2001ولغاية يومنا هذا

 1.3.1المرحلة األولى :تأسيس إمارة شرق األردن
تزامنــت بدايــات الصحافــة األردنيــة مــع تأســيس إمــارة شــرق األردن عــام  1921فكانــت “الحــق يعلــو ” هــي
أول صحيفــة صــدرت فــي عــام  1920فــي مخيــم األميــر عبــداهلل بــن الحســين فــي مدينــة معــان وكان
شــعارها عربيــة ثورويــة ممثــا لغايــات إصدارهــا (أبــو عرجــة .) 2000 ،وبحســب عبيــدات 2003 ،فقــد كان
أول مــن عمــل فــي الصحافــة األردنيــة هــم األحــرار العــرب مــن ســوريا ولبنــان وفلســطين ،ممــن قدمــوا إلى
شــرقي األردن نتيجــة مالحقــة الســلطات المســتعمِرة لهــم ،أو تلبيــة لرغبــة األميــر عبــداهلل .
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فــي عــام  1923صــدرت جريــدة الشــرق العربــي وهــي أولــى الصحــف بعــد تأســيس اإلمــارة األردنيــة ،وكانــت
جريــدة شــبه رســمية ،صــدرت بشــكل أســبوعي وأحيانًــا نصــف شــهري ،وقــد اختصــت هــذه الجريدة بنشــر
البالغــات والقوانيــن الرســمية ،ونشــر المقــاالت السياســية واألدبيــة والعلميــة .وبحســب الموســى1998 ،
فقــد توقفــت هــذه الجريــدة عــن نشــر المقــاالت الوطنيــة واقتصــرت فقــط علــى القوانيــن والبالغــات
الرســمية منــذ تاريــخ  1/3/1926بضغــط مــن المعتمــد البريطانــي فــي ذلــك الوقــت .وفــي عــام1928
متحــول اســمها إلــى الجريــدة الرســمية لحكومــة شــرق األردن ثــم تغيــر اســمها عنــد االســتقالل التــام
إلــى الجريــدة الرســمية للمملكــة األردنيــة الهاشــمية وتصــدر عــن طريــق وزارة الماليــة وتنشــر القوانيــن
والبالغــات الرســمية .وقــد بيــن الموســى 1998 ،بــأن إمــارة شــرق األردن كانــت خاليــة مــن أي صحيفــة
يوميــة ،واقتصــر األمــر علــى صــدور صحــف أســبوعية قصيــرة العمــر ،منبعهــا القطــاع الخــاص ،ومــن أبــرز
صحــف هــذه المرحلــة :األردن ،والنســر  .إال أن ظهــرت الصحــف المتخصصــة والمرخصــة مــن قبــل الحكومــة في
الثالثينيــات مــن القــرن العشــرين ومــن ضمنهــا صحــف الوفــاء والجزيــرة إضافــة إلــى الميثــاق والمجــات
الدينيــة والقضائيــة والمدرســية .وقــد أصبحــت السياســة االعالميــة فــي األردن أكثــر وضوح ـ ًا فــي فتــرة
األربعينيــات مــن القــرن العشــرين (عبيــدات.)2003 ،
أول تشــريع لتننظيــم ومبراقبــة المطبوعــات أصدرتــه اإلدارة الحكوميــة فــي شــرقي األردن هــو “تعليمــات
مديريــة المطبوعــات والجريــدة الرســمية” فــي عــام ،1927والــذي خولــت بموجبــه المديريــة صالحيــة مراقبة
المطبوعــات وترخيصهــا (نصــار .)1992 ،واعتمــدت اإلدارة األردنيــة منــذ إنشــاء اإلمــارة وحتــى عــام  1953علــى
قانــون المطبوعــات العثمانــي وعلــى تعديالتــه األردنيــة الرئيســة التــي تمــت فــي عامــي  1928و1933
فــي تنظيــم شــؤون الصحافــة والنشــر باإلضافــة إلــى اعتمادهــا علــى التعديــل الرئيســي عــام  1945والــذي
أجــاز لمجلــس الــوزراء إصــدار قــرار بتعطيــل الجريــدة لــدى مخالفتهــا القوانيــن .كمــا اعتمــدت اإلدارة أيضًــا
وحتــى عــام 1953فــي معالجتهــا لقضايــا المطبوعــات والنشــر علــى قانــون المطبوعــات الفلســطيني رقــم
 3لعــام  1933مــع مــا أدخــل عليــه مــن تعديــات ،إضافــة إلــى قانــون المطبوعــات العثمانــي وتعديالتــه.
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 1.3.2المرحلة الثانية :إعالم ما بعد االستقالل
تعتبــر هــذه المرحلــة هــي مرحلــة التأســيس الحقيقــي لإلعــام األردنــي بــكل مكوناتــه ،حيــث تــم انشــاء
وزارة لإلعــام عــام  1946وظهــرت خاللهــا اإلذاعــة األردنيــة عــام  1948لدعــم الصحافــة المؤسســة منــذ 26
عــام مضــت خــال المرحلــة األولــى ،وصــدر الدســتور األردنــي الجديــد عــام  1952كمــا صــدر قانــون دائــرة
المطبوعــات وقانــون المطبوعــات وتــم تأســيس نقابــة الصحفييــن عــام  .1953وافتتــاح التلفزيــون األردنــي
عــام  1968وإنشــاء وكالــة األنبــاء األردنيــة عــام  .1969وتعتبــر صحيفــة النســر هــي الصحيفــة اليوميــة
األولــى التــي صــدرت بانتظــام فــي عقــد األربعينيــات ،إال أن هــذه الصحيفــة توقفــت نهائيًــا عــام .1950
وبمــا أنهــا كانتالصحيفــة اليوميــة الوحيــدة التــي تصــدر فــي األردن أثنــاء حــرب  1948فقــد تــم اعتمادهــا
كمصــدر رئيســي لألخبــار مــن قبــل المراســلين و الصحفييــن المقيميــن (الموســى.)1998 ،
صــدر أول قانــون حديــث للمطبوعــات والنشــر بتاريــخ  1953/9/26باســم “قانــون المطبوعــات رقــم6
لســنة  ”1953وتــم تعديــل هــذا القانــون ليصــدر بتاريــخ  30/3/1955قانــون جديــد للمطبوعــات أعــاد
لــإدارة صالحياتهــا فــي ترخيــص الصحــف .ومــن الجديــر بالذكــر بأنــه بعــد أن كانــت تصــدر أربعــة صحــف
رئيســية وهــي فلســطين والمنــار والجهــاد والدفــاع فــي قــد تــم دمجهــم فــي صحيفتيــن رئيســيتين بعــد
حــرب  1967فصــدرت صحيفــة الدســتور نتيجــة دمــج كل مــن صحيفــة فلســطين والمنــار وصحيفــة القــدس
نتيجــة دمــج كل مــن الجهــاد والدفــاع.
انطلقــت صحيفــة الــرأي عــام  1971كصحيفــة شــبه رســمية تنطــق بإســم الحكومــة األردنيــة (أبــو عرجــة،
 .)2000وصــدرت عــام  1975عــن المؤسســة الصحفيــة األردنيــة (الــرأي) صحيفــة جــوردان تايمــز الناطقــة
باللغــة االنجليزيــة  .وجــاء صــدور صــوت الشــعب فــي عــام  1983كتجربــة فريــدة فــي تاريــخ الصحافــة
األردنيــة ،باعتبارهــا جريــدة شــعبية بــإدارة رســمية ،تعمــل بتوجيــه مجلــس إدارتهــا الــذي كان معظمــه
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مــن القطــاع العــام (الموســى .)1998 ،وفــي منتصــف الثمانينــات ظهــرت جريــدة شــيحان ،وفــي عــام 1986
قامــت الحكومــة األردنيــة بإعــادة النظــر فــي ملكيــة الصحــف اليوميــة الكبــرى مثــل الــرأي والدســتور وتــم
تحويلهــا إلــى شــركات مســاهمة عامــة (حمــاد.)1992 ،
تــم افتتــاح محطــة اإلرســال اإلذاعيــة الجديــدة فــي منطقــة الحرانــة فــي عــام  1988والتــي تغطــي فــي
بثهــا جميــع بقــاع العالــم ،وجــاء افتتــاح هــذه المحطــة مــن أجــل مواكبــة التطــور اإلعالمــي فــي عصــر
تفجــر المعرفــة والتدفــق اإلعالمــي ومــن أجــل إيصــال صــوت األردن إلــى العالــم (أبــو جبلــة ،)1995 ،وفــي
عــام  1974بــدأ البــث الملــون للتلفزيــون األردنــي ممــا ســاهم فــي تطــور المرحلــة االعالميــة (خريســات،
 .)2000وفــي عــام  1985صــدر القانــون رقــم )  ( 43لســنة  1985م والــذي تــم بموجبــه دمــج اإلذاعــة
والتلفزيــون لتصبــح مؤسســة واحــدة تحمــل اســم مؤسســة اإلذاعــة والتلفزيــون ،مرتبطــة بوزيــر اإلعــام
(بنــي دومــي.)2003 ،
 1.3.4المرحلة الرابعة :اعالم المرحلة الديموقراطية
تزامنــت هــذه المرحلــة مــع اجــراء االنتخابــات النيابيــة عــام  1989وتعــززت بإقــرار الميثــاق الوطنــي عــام
 1991والــذي كفــل حريــة التعبيــر والــرأي للمواطــن (الموســى .)1998 ،وتــم خــال هــذه المرحلــة اصــدار
قانــون المطبوعــات رقــم  10للعــام  1993والــذي ضمــن عــدم وجــود مراقبــة علــى الصحــف والحــق ألي
مواطــن بامتالكهــا وتســهيل اجــراءات الترخيــص .كمــا اســتمرت العمليــة التطوريــة لالعــام فــي هــذه
المرحلــة مــن خــال مواكبــة التطــور التقنــي والعلمــي فــي وســائل االتصــال .ونتيجــة تخفيــف قيــود
الترخيــص فــي قانــون  1993فقــد صــدرت العديــد مــن الصحــف األســبوعية التــي يمكــن تقســيمها إلــى
صحــف :مســتقلة ،وحزبيــة ،وشــعبية (أبــو عرجــة .)1996 ،أصــدرت الحكومــة القانــون المعــدل لقانــون
المطبوعــات فــي عــام  1999والــذي ســاهم فــي رفــع ســقف الحريــات وعــزز الحمايــة القانونيــة للصحفيين.
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وتــم اصــدار جريــدة العــرب اليــوم عــام  1997مــن خــال القطــاع الخــاص
 1.3.5المرحلة الخامسة :صحافة ثورة المعلومات
جــاء الغــاء وزارة االعــام عــام  2003مــن قبــل الحكومــة األردنيــة بهــدف تحقيــق الرؤيــة الملكيــة لإلعــام
ورفــع حريــة الصحافــة وتحريــر ســوق االعــام .وشــهدت هــذه المرحلــة اصــدار القانــون رقــم  27للعــام
 2007وهــو قانــون معــدل لقانــون المطبوعــات والنشــر وأثــر بشــكل ايجابــي علــى البيئــة الصحفيــة .وقــد
جــاء تأســيس قنــوات أخــرى مثــل قنــاة رؤيــا وقنــاة جوســات والحقيقــة الدوليــة واليرمــوك مــن قبــل
القطــاع الخــاص عــام  2011ليؤكــد اســتمرار التطــور بالسياســة االعالميــة فــي االردن.
علــى الرغــم مــن اســتمرار التطــور فــي السياســة االعالميــة فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية ،إال أنهــا
اهتمــت بتبيــان القضايــا السياســية والشــؤون الداخليــة نظــراً لمــا شــهدته المملكــة مــن تطــور علــى
الصعيديــن السياســي والداخلــي ممــا يؤكــد ضــرورة االهتمــام بتعزيــز التخصصيــة فــي االعــام وخصوص ـ ًا
االعــام البيئــي لمــا لــه مــن تأثيــر ايجابــي ينعكــس فــي المنظومــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.
 1.4تطور وسائل االعالم في المملكة االردنية الهاشمية
تطــورت وســائل االعــام المختلفــة فــي المملكــة االردنيــة الهاشــمية بمــا يتماشــى مــع الظــروف المحليــة
التــي واكبــت تطــور المملكــة ومــا ارتبــط بهــا مــن عوامــل مرتبطــة بالنمــو واالقتصــاد والثقافــة وغيرهــا.
ويمكــن تقســيم مراحــل تطــور االعــام فــي األردن الــى:
1 .1مرحلة النخبة
2 .2مرحلة االنتشار
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3 .3مرحلة التخصص
4 .4المرحلة االلكترونية
5 .5مرحلة االتصال متعدد الوسائط
اقتصــرت وســائل االعــام فــي مرحلــة النخبــة علــى العاصمــة عمــان ومدينــة اربــد فقــط ،ولــم تخــدم
ســوى طبقــة المتعلميــن فقــط ،ومــع ازديــاد نســبة التعليــم فــي االردن ،بــدأت وســائل االعــام باالنتشــار
مــن خــال الصحــف الورقيــة اليوميــة واالســبوعية ،لتتســع مواقــع انتشــارها فيمــا بقيــت وســيلة
االذاعــة والتلفزيــون حكــراً علــى فئــة معينــة مــن اصحــاب الدخــل المرتفــع حتــى بدايــة الثمانينــات مــن
القــرن العشــرين .ومــع مــرور الوقــت ،بــدأت وســائل االعــام باالنتشــار الواســع والتطــور لتلبيــة احتياجــات
الســكان ورغباتهــم.
نظــراً للنمــو المضطــرد لوســائل االعــام وانتشــار مســاحة توفرهــا وأعــداد المســتفيدين فقــد بــدأت
المرحلــة الثالثــة وهــي مرحلــة التخصــص بحيــث تقــوم فيهــا وســائل اإلعــام بخدمــة كل فئــة متخصصــة
مــن المجتمــع ســوا ًء األطبــاء ،أو المهندســون ،أو اإلعالميــون ،أو الزراعيــون ،أو االقتصاديــون ،أو البيئيــون
وغيــر ذلــك مــن خــال تقديــم مــواد إعالميــة موجهــة إلــى كل فئــة مــن هــذه الفئــات ،تخــدم فــي الوقت
ذاتــه عامــة الشــعب ،ومــن الجديــر بالذكــر ان مرحلــة التخصــص ارتبطــت بارتفــاع نســبة المتعلميــن
وتحســن جــودة التعليــم.
تأثــرت المملكــة كغيرهــا مــن بلــدان العالــم بالتطــور الهائــل فــي وســائل االتصــال وثــورة االنترنــت ،ممــا
أدى إلــى ظهــور قنــوات جديــدة لنقــل وحفــظ المعلومــات تتســم بدرجــة أكبــر مــن المرونــة فــي التعامــل
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معهــا ،وقــد شــكلت خطــرا ال يمكــن تجاهلــه علــى المكانــة التــي كان ينفــرد بهــا االعــام الورقــي ،و بــدأت
وســائل اإلعــام المطبوعــة فــي التفكيــر فــي قنــوات غيــر ورقيــة لنشــر رســائلها خاصــة فــي ظــل ارتفــاع
االســعار وارتبــاط عالــم التكنلوجيــا بالحيــاة اليوميــة .ومــن أجــل ذلــك فقــد أدركــت الصحافــة أهميــة أن
يكــون لهــا موطــن قــدم علــى شــبكة اإلنترنــت منــذ البدايــة وخاصــة بعــد االرتفــاع المتزايــد فــي أعــداد
مســتخدمي الشــبكة واألربــاح الكبيــرة لإلعالنــات و التجــارة االلكترونيــة ،كمــا أتــاح اإلنترنــت للصحافــة
مجموعــة مــن الخدمــات والتســهيالت الجديــدة التــي أحدثــت ثــورة فــي مجــال العمــل الصحفــي.
ظهــرت وســائل جديــدة لالعــام مــا بعــد العــام  2010ســميت بالوســائل متعــددة الوســائط حيــث تــم مزج
أكثــر مــن تكنولوجيــا اتصاليــه تملكهــا أكثــر مــن وســيلة لتحقيــق الهــدف النهائــي ،وهــو توصيــل الرســالة
إلــى الجمهــور المســتهدف .وقــد أطلــق علــى هــذه المرحلــة العديــد مــن المســميات مــن أبرزهــا :مرحلــة
االتصــال متعــدد الوســائط  ،Multimediaومرحلــة التكنولوجيــا االتصاليــة التفاعليــة  ،Interactiveومرحلــة
الوســائط المهجنــة  . Hypermediaوترتكــز هــذه المرحلــة علــى مجموعــة مــن المرتكــزات الرئيســية هــي:
الحاســبات اإللكترونيــة فــي جيلهــا الخامــس ،وأنظمــة الــذكاء الصناعــي ،إضافــة إلــى األليــاف الضوئيــة
وأشــعة الليــزر واألقمــار الصناعيــة.
تشــكل هــذه المرحلــة تزاوجــا بيــن تكنولوجيــا االتصــال وتكنولوجيــا المعلومــات حتــى أصبــح مــن الصعــب
الفصــل بيــن االثنيــن بســبب التطــور الهائــل الــذي شــهده مجــال تقنيــات االتصــال والمعلومــات ،فقــد
جمــع بينهمــا النظــام الرقمــي الــذي تطــورت إليــه نظــم االتصــال فترابطــت مــع شــبكات المعلومــات
وهــو مــا نلمســه فــي حياتنــا اليوميــة ،وبذلــك فقــد انتهــى عهــد اســتقالل نظــم المعلومــات عــن
نظــم االتصــال و دخلنــا فــي عهــد جديــد للمعلومــات واالتصــاالت .ممــا دفــع بوســائل اإلعــام المختلفــة
إلــى تطويــر أنمــاط عملهــا لتتماشــى مــع هــذه التكنولوجيــا الجديــدة ،وتســتطيع أن تســتغل إمكانياتهــا
المذهلــة ،وتبــرز الصحافــة كواحــدة مــن أكثــر وســائل اإلعــام اســتغالالً إلمكانيــات هــذه التكنولوجيــا ســواء
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فــي مرحلــة جمــع المــادة الصحفيــة أو فــي مرحلــة نشــر هــذه المــادة عبــر أســاليب النشــر اإللكترونــي،
وخاصــة عبــر شــبكة اإلنترنــت؛ ممــا أدى إلــى حــدوث ثــورة حقيقيــة فــي تطبيقــات الصحافــة ،وبــروز
مفهــوم جديــد وهــو الصحافــة اإللكترونيــة،
 1.5اإلعالم المتخصِّص
يمتلــك اإلعــام المتخصِّــص مقوِّمــات معينــة ،مَكَّنتــه مــن احتــال موضــع متميِّــز ،وحَيِّــز خــاص علــى
الخريطــة اإلعالميــة .وهــي (خضــور:)2003،
 1.5.1المجال المتميِّز
تشـ ِّ
ـكل الحيــاة المجتمعيــة مُركَّبــ ًا واحــداً ،يتألــف مــن مجــاالت متعــدِّدة ومختلفــة .وتأخــذ الحيــاة
المجتمعيــة خصائصهــا المميَّــزة مــن مجمــل الخصائــص المميَّــزة لمجاالتهــا المختلفــة .ويأخــذ كل مجــال من
ِّ
والمنظمة
هــذه المجــاالت خصوصيتــه مــن اعتبــارات متعــدِّدة أبرزهــا طبيعــة ونوعيــة القوانيــن العاملــة
للحيــاة فــي هــذا المجــال ،وطبيعــة ونوعيــة القــوى الفاعلــة والمحرِّكــة للحيــاة فــي هــذا المجــال ،ودرجــة
المتحقــق فــي هــذا المجــال ،ووزن هــذا المجــال َ
ِّ
وثِقلِــه فــي حيــاة الفــرد والمجتمــع ،ونوعيــة
التطــور
الشــخصيات الفاعلــة فــي هــذا المجــال ،وآليــة اتخــاذ القــرار وصنعــه فــي هــذا المجــال ،ونظــرة المجتمــع
وتقييمــه لهــذا المجــال ،وحجــم الشــرائح االجتماعيــة التــي يضمهــا هــذا المجــال أو يَعْنيهــا ،ونوعيــة
الحاجــات وطبيعتهــا التــي يســعى هــذا المجــال إلــى إشــباعها.
إن مجمــل هــذه االعتبــارات ،ومــدى تواجدهــا ،بشــكل ملمــوس وعيانــي ،هــو الــذي يحــدِّد الطبيعــة الخاصة
بــكل مجــال مــن مجــاالت الحيــاة المجتمعيــة .وهــذا يفــرض ضــرورة الدراســة الواعيــة والمنهجيــة للتعــرُّف
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علــى خصوصيــة كل مجــال ،وهــذا مــا ســنفعله الحقـ ًا بالنســبة للمجــال الصحــي.
إن االعتبــارات الخاصــة بــكل مجــال  ،والتــي تحــدِّد شــخصيته ،وتشـ ِّ
ـك ُل أســسَ خصوصيتــه وتميُّــزه ،هــي
التــي تحــدِّد أســس المقاربــة اإلعالميــة لهــذا المجــال .هــذه المقاربــة التــي تتضمــن تحديــد اإلســتراتيجية
اإلعالميــة المناســبة ،وتحديــد السياســات والخطــط والبرامــج اإلعالميــة المناســبة ،وتحديــد حجــم المنظومــة
اإلعالميــة المطلوبــة ونوعهــا ومســتواها،وتحديد نوعيــة الــكادر اإلعالمــي المطلــوب وطبيعتــه ،وتحديــد
نوعيــة المــادة اإلعالميــة ،وطــرق جمعهــا ،ومســتويات معالجتهــا ،وأســاليب عرضهــا وتقديمهــا ،وكذلــك
تحديــد الجمهــور المســتهدَف والمطلــوب الوصــول إليــه والتأثيــر فيــه ،وتحديــد آليــات اإلقنــاع ونظريــات
التأثيــر المناســبة.
 1.5.2الموضوع المتميِّز
تفــرض خصوصيــة المجــال وتميُّــزه خصوصيــة الموضــوع وتميُّزه أيضـاً .والمقصــود بالموضــوع هنــا المادة،
أو القصــة ،أو المســألة ،أو األمــر ،أو الشــأن ،القائــم والمتواجــد فــي مجــال معيــن .يأخــذ الموضــوع نَسْــغق
حياتــه ووجــوده مــن الســياق العــام الــذي يوجــد فيــه ،أي مــن المجــال الــذي يقــع فيــه .إن الخصائــص
المميَّــزة لمجــال معيَّــن هــي العامــل الحاســم والمحــدِّد لخصائــص الموضــوع فــي هــذا المجــال .ويمكــن
تحديــد أهــم مقوِّمــات الموضــوع المتميِّــز علــى النحــو التالــي:
•طبيعــة الموضــوع :ماديــة أو نفســية ومعنويــة وروحيــة ،ملموســة أو مجــرَّدة ،ذاتيــة أو موضوعيــة،
عامــة أو خاصــة ،تهــم جمهــوراً واســع ًا أو جماعــة ضيقــة ،جمهورهــا عــادي أم نوعــي ؟
•مــادة الموضــوع :مــا هــي الوقائــع والمعلومــات والحقائــق أو اآلراء والعواطــف واالنفعــاالت ووجهــات
النظــر ؟
•مصادر الموضوع :جهات رسمية أو أهلية ،أفراد أو مؤسسات ،داخلية أو خارجية؟
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•المعاييــر المســتخدمة لتحديــد الموضــوع المناســب :ذاتيــة أو موضوعيــة ،درجــة األهميــة ،أو درجــة
النضــوج ،حجــم االهتمــام ،أو الضخامــة والتأثيــر والنتائــج المتوقعــة ؟
•الهدف الخاص المتوخى تحقيقه من جرَّاء معالجة الموضوع.
•الجمهــور المســتهدَف الوصــول إليــه والتأثيــر عليــه مــن خــال معالجــة هــذا الموضــوع ونشــره.
ومواقــف هــذا الجمهــور واتجاهاتــه إزاء هــذا الموضــوع ،ودرجــة معرفتــه بــه.
•طرق المعالجة المستخدمة والمناسبة لطبيعة الموضوع والوسيلة والجمهور والهدف.
•أساليب التقديم المستخدمة.
•نوع االتصال المستخدَم لمعالجة الموضوع ( شخصي ،جمعي ،مؤسسي ،جماهيري).
•نوع الوسيلة االتصالية المستخدمة ( صحيفة محلية ،أم مركزية ،مجلة ،إذاعة ،تلفزيون ).
•النوع الصحفي المناسب لمعالجة هذا الموضوع ( خبر ،تقرير ،تعليق ،تحقيق ،مقال ،حديث ).
 1.5.3الحدث المتميِّز
يأخــذ الحــدث ســماته مــن الســياق العــام الــذي أنتجــه ،أي مــن المجــال الخــاص بــه ،ومــن الموضــوع العــام
والعريــض الــذي يقــع ضمــن إطــاره .يمتلــك الحَــدَث صفــات عامــة بغــض النظــر عــن المجــال الــذي يجري
فيــه .وأهــم هــذه الصفــات :يعكــس الحــدث التغييــر الحاصــل فــي ســياق عــام مســتمرِّ .
يمثـ ُ
ـل الحــدث
لحظــة أو نقطــة مــن هــذا الســياق .يجــب أن تكــون مــادة الحــدث جزئيــة وتفصيليــة ومحــدودة .ال مــكان في
الحــدث للعــام والمجــرَّد والمطلــق ،و طبيعــة الحــدث آنيــة وراهنــة .الحــدث هــو لحظــة قصيــرة الحيــاة فــي
التاريــخ ومؤقتــة  .،يولــد الحــدث عمالق ـاً .ولكنــه ،كالشُــهُب ،يبهــر نــوره األبصــار ،ولكــن للحظــة واحــدة.
ثــم ينتهــي كل شــيء .ليبــدأ حــدث جديــد.

ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

18

َّ
وتتمثــل أوجــه التفــاوت
لكــن ،تتفــاوت قــوة حضــور هــذه الصفــات العامــة للحــدث مــن مجــال إلــى آخــر.
هــذه فــي :إيقــاع التغييــر المتفــاوت مــن مجــال إلــى آخــر ،ونســبية مفهــوم الجزئــي والتفصيلــي ،واختــاف
درجــة اآلنيــة ،وتفــاوت غــزارة األحــداث وتدفقهــا.
يمكــن تحديــد أبــرز عناصــر المنهجيــة اإلعالميــة التــي تفرضهــا المعالجــة اإلعالميــة المتخصِّصــة للحــدث
لــدى مقاربتــه باآلتــي:
أ .تحديــد القيمــة أو منظومــة القيَّــم المُعْتَمَــدة فــي عمليــة تقييــم الحــدث وفهمــه ومعالجتــه
إعالميــاً.
ب .الوقائــع والمعلومــات :تســتدعي التغطيــة المنهجيــة الناجحــة ضــرورة اســتخدام الوقائــع المهمــة،
وذات الداللــة ،والتــي تُشَـ ِّ
ـهمُ فــي
ـك ُل انعطافــات مهمــة فــي تطــور الحــدث ،وكذلــك التــي تُسْـ ِ
تشــكيل األســاس المعرفــي للمتلقــي إزاء الحــدث ،وتســاعده بالتالــي علــى وعــي الحــدث وفهمــه.
ج .ترتيب العناصر اإلخبارية وفق تسلسل أهميتها.
د .معالجة الحدث إعالمي ًا بما يخدم ويصب في المجرى التفاعلي للمتلقي.
ه .اختيار النوع االتصالي المناسب :الشخصي ،الجمعي ،المؤسسي ،الجماهيري.
اختيــار الوســيلة االتصاليــة المناســبة :صحيفــة مركزيــة ،أو محليــة ،أو مجلــة أســبوعية ،أو إذاعــة ،أو
تلفزيــون ،أو موقــع علــى اإلنترنــت).
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 1.5.4المصادر المتميزة
تــؤدي المصــادر دوراً بالــغ األهميــة فــي التغطيــة اإلعالميــة .وبالرغــم مــن تشــابه المصــادر فــي المجــاالت
المختلفــة ،فــإن طبيعــة المصــادر ونوعيتهــا ،وأســاليب التعامــل معهــا ،تختلــف مــن مجــال إلــى آخــر.
وترتبــط نوعيــة المصــادر التــي تعتمــد عليهــا التغطيــة اإلعالميــة بنوعيــة هــذه التغطيــة ،ومســتواها،
وأســاليب المعالجــة اإلعالميــة التــي تســتخدمها فــي تغطيــة األحــداث والظواهــر والتطــورات .ومــن أهــم
المصــادر التــي يعتمــد عليهــا اإلعــام المتخصــص ،والتــي تميــزه عــن اإلعــام العــادي:
1 .1يعتمــد اإلعــام المتخصــص ،فــي األعــم واألغلــب علــى مصــادر نوعيــة ،تتميــز بمســتويات عاليــة
مــن الخبــرة ،أو االختصــاص ،أو المســئولية.
2 .2تعد الهيئات والجهات العلمية واألكاديمية والبحثية مصادر أساسية لإلعالم المتخصص.
3 .3تعــد الشــخصيات العلميــة فــي المجــاالت الطبيــة المختلفــة (البحــوث ،االختراعــات ،النظريــات،
الممارســات...الخ) ،مصــدراً بالــغ األهميــة لإلعــام المتخصــص.
4 .4يعتمــد اإلعــام المتخصــص علــى الشــخصيات التــي تحتــل مواقــع رســمية مهمــة فــي مختلــف
جوانــب المجــال .الدوريــات ،والمجــات المتخصصــة ،والنشــرات والتقاريــر العلميــة ،مصــادر أساســية
يعتمــد عليهــا اإلعــام المتخصــص.
 1.5.5الجمهور المتميِّز
يُعــد الجمهــور الطــرف الثانــي مــن معادلــة العمليــة االتصاليــة .والمقصــود بالجمهــور هــو تلــك المجموعــة
التــي تشــكل الكتلــة الرئيســية مــن األفــراد الذيــن يتلقــون رســالة أو يتعرضــون لوســيلة إعالميــة معينــة.
وتعــود أهميــة جمهــور الوســيلة اإلعالميــة إلــى اعتبــارات متعــدِّدة ،أهمهــا:
1 .1األهميــة اإلعالميــة :إن تواصــل الوســيلة اإلعالميــة مــع جمهورهــا هــو المؤشــر الحقيقــي لنجاحهــا،
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وبالتالــي مقدرتهــا علــى تحقيــق مهامهــا وإنجــاز وظائفهــا.
2 .2األهميــة الماديــة  :إن حقيقــة كــون الوســيلة اإلعالميــة المعاصــرة هــي أساســ ًا مشــروع فكــري-
أيديولوجــي ،ال تتناقــض إطالق ـ ًا مــع حقيقــة ثانيــة موازيــة فــي األهميــة للحقيقــة األولــى ،وهــي
أن كل وســيلة إعــام جماهيــري معاصــرة هــي أيضـ ًا مشــروع اقتصــادي ،يهــدف الــى تحقيــق الربــح
المــادي ،أو مؤسســة ذات طابــع اقتصــادي يجــب أن تــوازن مــا بيــن دخلهــا ونفقاتهــا .
3 .3األهميــة التواصليــة :تتصــف عالقــة الوســيلة اإلعالميــة بجمهورهــا بأنهــا ذات طابــع حركــي
وديناميكــي ،يتســم بالتغييــر .ليــس ثمــة أي شــيء ثابــت فــي عالقــة الوســيلة اإلعالميــة بجمهورهــا
ســوى حقيقــة هــذا التبــدُّل المســتمر فــي طبيعــة هــذه العالقــة ومضامينهــا وأشــكالها.
4 .4معاييــر الجمهــور :يتميَّــز جمهــور الوســائل اإلعالميــة الجماهيريــة وفــق معاييــر مختلفــة أبرزهــا:
الكــم  ،بمعنــى ضخامــة الجمهــور عددي ـاً .والنــوع ،بمعنــى نوعيــة الجمهــور ،أي مســتواه ،والموقــع
الــذي يحتلــه علــى الخريطــة االجتماعية-االقتصاديــة التعليمية-الثقافيــة ،ودرجــة تجانســه ،مــكان
تواجــده ،جنســه ،ســنه ،مســتوى تعليمــه وثقافتــه ،خبرنــه االتصاليــة ،عاداتــه االتصاليــة ،مواقفــه
واتجاهاتــه ،مســتواه المــادي ،ونمــط الثقافــة الفرعيــة الســائدة فــي أوســاطه.
فــي ضــوء هــذه المعاييــر ،تتــم عمليــة تحديــد المضاميــن اإلعالميــة ( أيــة موضوعــات يجــب أن تعالــج،
ومــا هــي المضاميــن التــي يجــب إيصالهــا ،ومــا هــي األهــداف التــي يجــب تحقيقهــا ) ،وتحديــد أســاليب
ومســتويات معالجــة الموضوعــات ،وتحديــد المداخــل اإلقناعيــة وآليــات التأثيــر المناســبة ،وتحديــد الشــكل
الــذي تظهــر فيــه المــادة إخراجـاً ،وتقديمـاً ،وعرْضـاً.
خصائــص جمهــور اإلعــام المتخصِّــص :بالرغــم مــن أن معظــم المعطيــات الســابقة المتعلقــة بجمهــور
اإلعــام الجماهيــري تنطبــق الــى حــد كبيــر علــى جمهــور اإلعــام المتخصِّــص ،إال أنــه مــن الممكــن تحديــد
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خصائــص متميــزة لجمهــور اإلعــام المتخصِّــص .يمكــن تحديــد أهمهــا علــى النحــو التالــي:
1 .1جمهــور محــدَّد (يتميــز اإلعــام المتخصــص بقدرتــه علــى تحديــد جمهــوره ،والوصــول إليــه ،والتأثيــر
ـر
فيــه .ولذلــك غالبــ ًا مــا يتميــز جمهــور اإلعــام المتخصِّــص بأنــه جمهــور محــدَّد بقـ ٍ
ـدر كبيـ ٍ
مــن الوضــوح والدقــة ،وفــق معيــار أو أكثــر مــن المعاييــر الســابقة.).كما يتميــز جمهــور اإلعــام
المتخصِّــص غالب ـ ًا بأنــه محصــور فــي إطــار ضيــق ،وهــو إطــار موضــوع التخصُّــص .وبأنــه جمهــور
معــروف ســلفاً ،إذ غالبــ ًا مــا تعــرف الوســيلة اإلعالميــة المتخصِّصــة جمهورهــا ،وبالتالــي ،فــإن
مهمتهــا تقتصــر علــى مخاطبتــه والوصــول إليــه .كمــا يتميــز جمهــور اإلعــام المتخصــص بأنــه
جمهــوراً نوعي ـ ًا وليــس جمهــوراً عام ـاً ،وأنــه جمهــور معنــيُّ وجــاد ،يمتلــك خبــرة اتصاليــة غنيــة،
وحاجــات إعالميــة متعــدِّدة ومتنوعــة ،وموقفـ ًا نقديـ ًا قويـ ًا مــن الخطــاب اإلعالمــي الــذي يتعــرض
إليــه.
2 .2االنعكاســات اإلعالميــة لخصائــص الجمهــور :انعكســت خصائــص جمهــور اإلعــام المتخصِّــص علــى
الجوانــب المختلفــة مــن اإلعــام المتخصِّــص .وبــات مــن الثابــت علمي ـ ًا أن الشــرط الحاســم لنجــاح
اإلعــام المتخصِّــص هــو مقدرتــه علــى االســتجابة لخصائــص جمهــوره بشــكل خــاَّق ومبــدِّع،
ووفــق الظــروف والمعطيــات الملموســة للوســائل والجمهــور والمجتمــع .ويمكــن تحديــد أبــرز هــذه
االنعكاســات علــى النحــو التالــي:
•إن الطابع العام والغالب على اإلعالم المتخصِّص هو الطابع التثقيفي وليس اإلخباري.
•إن األنــواع الصحفيــة األكثــر اســتخدام ًا فــي اإلعــام المتخصِّــص هــي األنــواع ذات الطابــع الفكــري
والقــادرة علــى حمــل مضاميــن وأفــكار وقيَّم.
•ال يســتخدم اإلعــام المتخصِّــص التغطيــة اإلخباريــة الســريعة والســطحية .بــل غالبــ ًا مــا
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يســتخدم التغطيــة اإلخباريــة العميقــة والشــاملة ،أي التغطيــة االســتقصائية أو التفســيرية.
•يســتخدم اإلعــام المتخصِّــص فــي الغالــب أســاليب معالجــة تعتمــد علــى التحليــل واســتخدام
الوقائــع واألدلــة والبراهيــن والحجــج.
•يســتخدم اإلعــام المتخصِّــص إســتراتيجيات ومداخــل إقناعيــة مناســبة لتوعيــة جمهــوره.
ويحــرص علــى تقديــم تغطيــة متوازنــة ،ومعالجــة تتضمــن وجهــات نظــر متعــدِّدة ،ويبتعــد
عــن أســلوب االقتصــار علــى تقديــم رأي واحــد أو وجهــة نظــر واحــدة.
•يســتخدم اإلعــام المتخصِّــص ،فــي األعــم واألغلــب ،اســتماالت ذهنيــة ومنطقيــة ،ونــادراً مــا
يســتخدم االســتماالت االنفعاليــة أو العاطفيــة.
•يحــرص اإلعــام المتخصِّــص علــى الفصــل بيــن المعلومــة والــرأي .يقــدِّم المعلومــة بشــكل
مســتقل ومنفصــل عــن الــرأي .ويُعطــي لمتلقيــه فرصــة التعامــل والتفاعــل مــع المعلومــة
بحريــة أكبــر.
 1.5.6الكادر اإلعالمـي المتميِّز
إن الــكادر اإلعالمــي هــو القائــم باالتصــال الفعلــي الــذي يقــوم بإنتــاج الرســائل اإلعالميــة فــي ضــوء
اإلســتراتيجية العامــة التــي حدَّدتهــا القــوى المالكــة والموجِّهــة ،وبمــا يتناســب مــع السياســة التحريريــة
للوســيلة اإلعالميــة التــي يعمــل بهــا .إن مبــرِّر وجــود الــكادر اإلعالمــي ومقيــاس مــدى نجاحــه أو فشــله
َّ
يتمثـ ُ
ـل فــي مقدرتــه علــى فهــم هــذه اإلســتراتيجية وتلــك السياســة وتطبيقهمــا تطبيقـ ًا خالَّقـ ًا ومبدِّعـ ًا
ـن إعالمــي مناســب ومتطــور.
ـ
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ـ
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ـك
ـ
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ـه،
ـ
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يعكــس مســتوى تطــور الــكادر اإلعالمــي ،نوعـ ًا وكمـاً ،مســتوى التطــور اإلعالمــي عمومـاً ،ومســتوى تطــور
المتلقــي ،ومســتوى تنــوُّع الحاجــات اإلعالميــة للمتلقــي ،وتعددهــا ،وكذلــك مســتوى تطــور الواقــع
الموضوعــي فــي مجاالتــه المختلفــة .وثمــة شــرطان أساســيان يتعـ َّ
ـذر وجــود الــكادر اإلعالمــي المتخصِّــص
بدونهمــا وهمــا:
َ
أ -التأهيــل اإلعالمــي :بعــد أن تحــوَّل اإلعــام إلــى علــم يســعى الســتكمال مقوِّماتــه النظريــة ،التــي
تحكــم ممارســته ،بــات متعـ ِّ
ـذراً وجــود كادر إعالمــي غيــر مؤهــل إعالميــاً .ونظــراً للتطــور الحاصــل فــي
مجــال اإلعــام بوصفــه وســائل ومجــاالت وأنواعــا ،باتــت الحاجــة ِّ
ملحــة إلــى ثالثــة مســتويات مــن
التأهيــل اإلعالمــي:
التأهيــل اإلعالمــي العــام :مهمــة التأهيــل اإلعالمــي العــام إعطــاء الــكادر أساســيات علــم اإلعــام العــام
(األدبيــات والنظريــات واألنــواع والوســائل والتقنيات…الــخ).
التأهيــل اإلعالمــي المتخصِّــصِّ :يمثــل التأهيــل اإلعالمــي المتخصِّــص مرحلــة متطــورة ،أكثــر عمقـ ًا وأكثر
تخصُّصـاً .إن مهمــة التأهيــل اإلعالمــي المتخصِّــص هــي تعميــق تأهيــل الــكادر بأحــد المجــاالت اإلعالميــة
الرئيســية .ويكــون التخصُّــص فــي هــذه المرحلــة إمــا علــى أســاس الوســيلة اإلعالميــة (صحافــة ،إذاعــة،
تلفزيــون ،وكالــة أنبــاء ) أو علــى أســاس الموضــوع ( إعــام رياضــي ،إعــام اقتصــادي ،إعــام ثقافــي…
الخ ).
 التأهيــل اإلعالمــي الضيــق :إن مرحلــة التطــور التــي بلغهــا اإلعــام المعاصــر علــى الصعيديــن النظــريوالعملــي ،وظهــور المؤسســات اإلعالميــة العمالقــة ،وتزايــد ظاهــرة عــدم تجانــس الجمهــور وربمــا تفتتــه،
وفــي الوقــت ذاتــه ارتفــاع مســتواه التعليمــي والثقافــي وخبرتــه االتصاليــة ،باإلضافــة إلــى المنافســة
المحتدمــة حــول تقديــم نتــاج نوعــي متميِّــز ،وتزايــد أهميــة الــدور الــذي أخــذ يؤديــه اإلعــام المعاصــر
فــي حيــاة الفــرد والمجتمــع ،فرضــت ضــرورة التأهيــل اإلعالمــي المتخصِّــص الضيــق.
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ب -التأهيل العلمي في مجال متخصِّص:
يســتدعي التخصُّــص اإلعالمــي ويُــازم التخصُّــص العلمــي فــي مجــال محــدَّد .بحيــث يُشَـ ِّ
ـك ُل التخصُّــص
اإلعالمــي والتخصًّــص العلمــي وجهــان لورقــة واحــدة .ثمــة جدليــة تربطهمــا .هــذا التخصُّــص ،أصبــح
ظاهــرة عاديــة فــي معظــم وســائل اإلعــام .وقــد حصــل بفعــل أســباب متعــدِّدة ،وأخــذ أشــكاالً مختلفــة.
ونعتقــد أنــه َّ
حقــقَ فوائــد مهمــة .ولكــن مســتوى التطــور الحاصــل فــي مختلــف المجــاالت ،ولــدى
شــرائح الجمهــور المختلفــة ،وفــي وســائل االتصــال المختلفــة ،يفــرض ضــرورة التأهيــل العلمــي األكاديمــي
للصحفــي فــي الجانــب أو المحــور أو التخصُّــص الضيــق فــي المجــال الــذي يعمــل فيــه (اقتصــاد ،رياضــة،
بيئــة ،ثقافة...الــخ)..
 1.5.7أسلوب المعالجـة المتميِّز
تفــرض الطبيعــة المتميِّــزة للموضــوع والحــدَث والجمهــور والــكادر أســاليب معالجــة وتقديــم متميِّــزة.
حيــث أن خصوصيــة الموضــوع والحــدث والجمهــور والــكادر هــي التــي تحــدِّد نوعيــة ومســتوى المعالجــة
اإلعالميــة للموضــوع والحــدث .ولكــن ،ومــع احتــرام هــذه الطبيعــة الخاصــة للموضــوع والحــدث فــي
المجــاالت المختلفــة ،يمكــن الحديــث عــن ســمات مميَّــزة ألســاليب المعالجــة فــي اإلعــام المتخصِّــص،
ويمكــن تحديــد أبرزهــا علــى النحــو التالــي:
•المعالجــة الشــاملة والعميقــة :يتميَّــز اإلعــام المتخصِّــص النوعــي عمومــ ًا باســتخدام أســاليب
معالجــة لألحــداث والظواهــر والتطــورات أكثــر شــمولية وعمقــ ًا مــن اإلعــام العــام.
•هيمنــة الطابــع التحليلــي :يعتمــد اإلعــام المتخصِّــص النوعــي منهــج التحليــل العلمــي لألحــداث
والظواهــر والتطــورات.
•المعالجــة المتوازنــة :يســعى اإلعــام المتخصِّــص النوعــي إلــى تقديــم رؤيــة متوازنــة للحــدث أو
الموضــوع أو التطــور.
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•اســتخدام االســتماالت الذهنيــة :يهيمــن فــي اإلعــام المتخصِّــص النوعــي اســتخدام االســتماالت
الذهنيــة التــي تخاطــب ذهــن المتلقــي وعقلــه.
•اســتخدام مداخــل إقناعيــة وآليــات تأثيــر مناســبة لمجــال التخصُّــص ولنوعيــة الجمهــور ،واالســتفادة
إلــى الحــد األقصــى مــن المعطيــات العلميــة المُسْــتخلّصة مــن النتائــج التــي توصَّلــت إليهــا
البحــوث الميدانيــة فــي هــذا المجــال.
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الوحدة الثانية :واقع االعالم البيئي والسياحي في العقبة
 2.1خليج العقبة ،المميزات والخصائص
يعتبــر خليــج العقبــة المنفــذ البحــري الوحيــد لــأردن وهــو عبــارة عــن حــوض مائــي شــبه مغلــق يمتــد
بطــول  180كــم ،وبعــرض يتــراوح مــا بيــن  6إلــى  25كــم ،ويتميــز بعمــق كبيــر يبلــغ فــي متوســطه 800
متــر ويصــل إلــى أكثــر مــن  1800متــر .يتصــل خليــج العقبــة مــع البحــر األحمــر مــن خــال مضائــق تيــران
والتــي يصــل معــدل عمــق الميــاه فيهــا إلــى حوالــي  250متــر (الشــكل رقــم  ،)4وهــو األمــر الــذي يعيــق
اختــاط ميــاه الخليــج مــع ميــاه البحــر األحمــر بشــكل كبيــر ،ومــن المعــروف بــأن عمليــة خلــط الميــاه
الضحلــة للخليــج مــع ميــاه البحــر االحمــر تحــدث مــرة كل عــام تقريبـاً ،أمــا تلــك العميقــة منهــا فيحــدث
االختــاط فيهــا كل ثــاث ســنوات تقريبــاً .ويمكــن وصــف حركــة المــد فــي العقبــة علــى أنهــا نصــف
يوميــة مــع بعــض حــاالت عــدم االنتظــام التــي تحــدث فــي بعــض األحيــان.
يمتــاز الخليــج بارتفــاع نســبة ملوحتــه مقارنــة مــع البحــار األخــرى حيــث تبلــغ حوالــي  40غــم /لتــر،1
مقارنــة مــع نســبة الملوحــة العالمــي والتــي تبلــغ  35غــم /لتــر ،ويعــود ذلــك لعــدة أســباب منهــا تدنــي
مســتويات هطــول األمطــار ،وغيــاب روافــد نهريــة حقيقيــة علــى طــول الخليــج ،باإلضافــة إلــى ارتفــاع
درجــات الحــرارة فــي المنطقــة ممــا يزيــد مــن معــدالت التبخــر .أمــا فيمــا يتعلــق بدرجــات حــرارة ميــاه
البحــر فتتــراوح مــا بيــن  20درجــة مئويــة فــي فصــل الشــتاء إلــى حوالــي  28درجــة مئويــة فــي فصــل
الصيــف ،وتعتبــر تراكيــز األوكســجين المــذاب فــي ميــاه خليــج العقبــة مرتفعــة حيــث تتــراوح بيــن (6.4-
 7.4ملغــم /لتــر) ،ممــا يــدل علــى نســبة تهويــة مرتفعــة ،وعمليــات خلــط للميــاه العميقــة ،وعلــى أن
النظــام البيئــي بحالــة جيــدة تتــزن فيــه عمليــات التنفــس والتمثيــل الضوئــي .وتوصــف ميــاه البحــر فــي
1
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العقبــة وفــي الخليــج بشــكل عــام بالميــاه البلوريــة لشــدة شــفافيتها وقــد تصــل إلــى أكثــر مــن  30متــر
بســبب غيــاب العكــورة وذلــك نتيجــة ضعــف تدفــق الميــاه مــن روافــد األوديــة المحاذيــة للخليــج.
تــم تســجيل اكثر مــن  510نــوع تتبــع لـــ  19عائلة مــن األســماك فــي الميــاه األردنيــة ،2وبحســب المعلومات
المتوفــرة مــن خــال الجمعيــة الملكيــة لحمايــة البيئــة البحريــة فــإن أســماك عائلــة ()Scombridae
تشــكل حوالــي  70%مــن كميــات الصيــد فــي العقبــة ،وهــي أهــم أنــواع األســماك التجاريــة تليهــا أســماك
( Decapterusmacarellus, Decapterusmacrosomanو Xiphiidaeو)Istiophoridaefamilies
ويشــاهد فــي فتــرات معينــة مــن العــام أضخــم أنــواع األســماك والتــي تعتبــر مــن الكائنــات الحيــة
المهاجــرة كقــرش الحــوت (البتــان) والــذي يصــل طولــه ألكثــر مــن  20متــر ،باإلضافــة إلــى أســماك العقامــة
(البركــودا) والريــم وكذلــك بعــض أنــواع الثدييــات البحريــة كالدالفيــن.
تتميــز المنطقــة الســاحلية الجنوبيــة بكثافــة الغطــاء المرجانــي مقارنــة مــع المنطقــة الشــمالية ،كمــا
تــزداد كثافــة المرجــان فــي الموائــل العميقــة مقارنــة مــع الضحلــة منهــا ،للعديــد مــن األســباب مــن
أهمهــا هــو بعدهــا عــن النشــاطات البشــرية .وقــد تــم تســجيل أكثــر مــن  127نــوع مــن المرجــان الصلب،
حيــث يالحــظ علــى طــول شــاطئ المتنــزه البحــري تجمعــات مرجانيــة مشــاطئة تســمى بالحيــود المرجانيــة
أو الرصيــف المرجانــي ،والحيــد المرجانــي المشــاطئ هــو أحــد أنــواع الحيــود المرجانيــة بشــكل عــام وهــو
النــوع الســائد فــي خليــج العقبــة ،وقــد بــدء نمــو هــذا التــوع مــن الحيــود قبــل مئــات الســنوات عنــد
نقــاط قريبــة مــن الشــاطئ ثــم أخــذ بالنمــو واالمتــداد نحــو البحــر ،ونتيجــة لوقوعــه فــي منطقــة الميــاه
الضحلــة فقــد أدى ذلــك إلــى تعريضــه للمهــددات الطبيعيــة مثــل حــاالت الجــزر الشــديد أو المهــددات
البشــرية المتنوعــه .باإلضافــة إلــى التوزيعــات المرجانيــة فــي العقبــة ،تتواجــد تجمعــات األعشــاب البحرية
علــى أعمــاق ضحلــة نســبي ًا وفــي أماكــن مختلفــة علــى طــول الســاحل ،ولهــذه التجمعــات أهميــة بالغــة
2

Khalaf M.A and Disi, A. M. (1997).

ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

28

كونهــا توفــر الغــذاء المناســب للعديــد مــن الحيوانــات البحريــة ،إضافــة إلــى أنهــا توفــر بيئــة خصبــة
لتكاثــر األســماك واختباءهــا .تــم تســجيل أنــواع متعــددة مــن اإلســفنجيات ،والمحاريــات وشــقائق النعمــان
والطحالــب باإلضافــة إلــى تســجيل مجموعــة مختلفــة مــن أنــواع الســاحف البحريــة ومــن أكثرهــا شــيوع ًا
هــي ســلحفاة منقــار الصقــر ( )Hawksbillحيــث تــم تســجيل أكثــر مشــاهدات لهــا فــي موقــع غــوص
(الصخــرة الســوداء) مقارنــة مــع المواقــع األخــرى.3
 2.2االعالم البيئي والسياحي في العقبة
 2.2.1االعالم البيئي السياحي
ظهــر مصطلــح االعــام البيئــي الســياحي واخــذ بالتطــور فــي الســبعينيات مــن القــرن الماضــي فبعدمــا
كان نقــا للخبــر البيئــي واالثــارة الصحفيــة ،اصبــح لــه سياســات وخطــط وُظِــف لتحقيــق اهــداف
مختلفــة ،واالعــام البيئــي ـ الســياحي هــو أداة تعمــل علــى توضيــح المفاهيــم البيئيــة الســياحية مــن
خــال احاطــة الجمهــور المتلقــي والمســتهدف مــن الرســالة االعالميــة البيئيــة الســياحية بكافــة الحقائــق
والمعلومــات الموضوعيــة بمــا يســهم فــي تأصيــل تنميــة البيئــة المســتدامة وتنويــر المســتهدفين بــرأي
ســديد فــي الموضوعــات والمشــكالت البيئيــة والقضايــا الســياحية المثــارة والمطروحــة .وعليــه يمكــن
القــول ان االعــام البيئــي ـ الســياحي مــا هــو إال عمليــة انشــاء ونشــر الحقائــق العلميــة المتعلقــة
بالبيئــة والســياحة مــن خــال وســائل االعــام بهــدف ايجــاد درجــة مــن الوعــي البيئــي ـ الســياحي وصــوال
الــى التنميــة المســتدامة.
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االعالم السياحي ـ واقع وطموح
مــا زال اإلعــام الســياحي المحلــي يحبــو بخطــوات بطيئــة مــن حيــث تناوالتــه لقطــاع الســياحة والتعريــف
بأهدافهــا االيجابيــة ،فعنــد اســتعراض واقــع اإلعــام المحلــي الســياحي المتخصــص ومــدى اهتمامــه
بالســياحة نقــول إن اعالمنــا المحلــي مــازال بحاجــة إلــى اســتراتيجية تحــدد لــه المعالــم االساســية فــي
تنــاول مواضيــع تتعلــق بالســياحة والترويــج لهــا.
و يبــرز دور االعــام الســياحي الكبيــر فــي مجــاالت التعريــف بالســياحة وعناصرهــا ومزاياهــا ومواقعهــا
مــن خــال وســائل اإلعــام المختلفــة أو الترويــج المتمثلــة بالوســائل المقــروءة والمســموعة والمرئيــة
والمعــارض واألفــام والتبــادل العينــي والمطبوعــات والنشــرات والدوريــات وغيرهــا ،ومــا لإلعــام الســياحي
مــن أثــر إيجابــي فــي الترويــج الســياحي ،وبقــدر مــا هنــاك حاجــة ملحــة لــدوره الفعــال فــي عمليــة
ـة وخاصـ ً
التنميــة الســياحية بقــدر مــا هنــاك حاجــة ماســة لالســتثمار ووســائله كافـ ً
ـة اإلعــان المرئــي،
إذ مــن خــال وســائل اإلعــام المختلفــة يســتقي الفــرد معلوماتــه والتــي تصلــه عــادة فــي شــكل إخبــاري
عــن حقائــق ومعلومــات ســياحية يهتــم بهــا الســائح والمســتثمر والــدارس والمهتــم.
ويرتبــط عنصــر االســتفادة مــن اإلعــام فــي نشــاط التســويق الســياحي بمقــدار العالقــة الوطيــدة بيــن
شــركات الســياحة ومحــرري األخبــار الســياحية فــي وســائل اإلعــام الجماهيريــة المختلفــة ،لــذا فــان مــن
األهميــة بمــكان وجــود منــاخ إعالمــي قائــم علــى اســتراتيجية مدروســة يســهم فــي تأســيس مداميــك
متينــة لإلعــام الســياحي المؤثــر والــذي ال تــزال تفتقــر إليــه صناعــة الســياحة فــي بالدنــا.
لعــل اســتحداث قســم «إعالم ســياحي» ضمــن أقســام كليــة اإلعــام بجامعاتنــا االردنيــة الخاصة والرســمية
لتخريــج كــوادر متخصصــة ومؤهلــة أهــم خطــوة علــى صعيــد تمكيــن االعــام الســياحي بــاألردن ،وكذلــك
عقــد دورات اعالميــة متخصصــة لرفــع كفــاءة الكــوادر االعالميــة الراغبــة بالتخصــص فــي هــذا المجــال.
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 2.2.2دور سلطة منطقة العقبة في تعزيز االعالم البيئي السياحي
بــرز دور االعــام فــي مجــال البيئــة والســياحة فــي منطقــة العقبــة مــع تفاقــم المشــكالت البيئيــة
والبحريــة بشــكل خــاص ،اضافــة الــى الحاجــة للترويــج حــول المناطــق الســياحية او تســليط الضــوء علــى
قضايــا تســاهم فــي تحســين الســياحة فــي المنطقــة .وقــد شــهدت العقبــة نمــواً ســريع ًا فــي االقتصــاد
خصوصــ ًا بعــد تأســيس منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة ممــا أدى إلــى ظهــور الحاجــة للمشــاركة
الفعالــة لكافــة فئــات الشــعب فــي الجهــود الراميــة الــى التقليــل مــن المخاطــر المرتبطــة بالمشــاكل
البيئيــة والقضايــا الســياحية ،بنــاء علــى ذلــك فقــد تــم التأكيــد علــى أهميــة التربيــة والثقافــة واالعــام
فــي تحقيــق االدارة المتكاملــة القــادرة علــى ضمــان تنفيــذ خطــط التنميــة بالشــكل المناســب التــي تأخــذ
بعيــن االعتبــار البعــد البيئــي ـ الســياحي ،وتســهم فــي تنميــة الوعــي البيئــي ـ الســياحي لــدى جميــع
المواطنيــن فــي تجنــب مخاطــر تدهــور البيئــة ،ومواجهــة حــاالت التلــوث والعمــل علــى تــوازن البيئــة
بالمعرفــة البيئيــة والســلوك البيئــي والمحافظــة علــى المقــدرات البيئيــة الســياحية بالمنطقــة.
هنــاك اهتمــام واضــح مــن ســلطة منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة بموضــوع البيئــة والســياحة
ونشــر الوعــي البيئي-الســياحي ويتضــح ذلــك مــن خــال تأســيس مفوضيــة تعنــى بشــؤون البيئــة وهــو
االمــر الــذي ســاهم فــي تقييــم حالــة البيئــة داخــل المنطقــة وتطويــر أطــر العمــل واآلليــات الضروريــة
للمحافظــة علــى البيئــة وإقامــة عالقــة جيــدة مــع المجتمــع المحلــي والمنظمــات المحليــة والدوليــة ذات
العالقــة بالمحافظــة علــى البيئــة إضافــة إلــى اإلســهام فــي دفــع عمليــة التنميــة المســتدامة مــن خــال
الموازنــة مــا بيــن المتطلبــات االســتثمارية والحفــاظ علــى المــوارد البيئيــة الموجــودة لالجيــال القادمــة.
أيضـ ًا توجــد مفوضيــة تعنــى بالشــؤون الســياحية واالســتثمارية فــي مفوضيــة العقبــة وهــو أمــر ايجابــي،
اال ان هنــاك قــرارات تتعلــق بمنــح المســتثمرين امتيــازات لالســتثمار فــي المنطقــة تعارضــت مــع التوجهات
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العامــة بالحفــاظ علــى البيئــة مثــل اعطــاء حــق ادارة الشــاطىء المحــاذي للفنــادق وعــدم الســماح لعامــة
الســياح باســتخدامه .وبالرغــم مــن وجــود امكانيــات ماليــة جيــدة فــي ســلطة منطقــة العقبــة وتوفــر
محطــة بــث اذاعــي وتلفزيونــي كاملــة اال ان هنــاك نقــص فــي الكــوادر البشــرية المتخصصــة بالمجــال
البيئــي ـ الســياحي ،ومــا زالــت ســلطة منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة تســتعين باعالمييــن مــن
العاصمــة عمــان كلمــا احتاجــت الــى تســليط الضــوء علــى منجــز جديــد فــي المجــال الســياحي.
أصــدرت الســلطة ومنــذ تأسيســها فــي العــام  2001أكثــر مــن خمــس دوريــات بعــدة لغــات (العربيــة
واالنجليزيــة أساســية) ،تهتــم بالشــأن العقبــاوي بشــكل عــام وبالترويــج للمنطقــة ســياحيا بشــكل خــاص،
وتناولــت فــي طياتهــا معلومــات بيئيــة تظهــر خصوصيــة المــكان ،اال انهــا غفلــت عــن طــرح قضايــا بيئية
وســياحية ســاخنة ،فكانــت تظهــر الشــأن االيجابــي لالســتثمارات الســياحية دون التطــرق الــى توغــل هــذه
االســتثمارات علــى البيئــة البحريــة .كمــا واصــدرت الســلطة مــن خــال مشــاريعها البيئيــة مطبوعــات
(بروشــور ،مطوية....الــخ) تحمــل طابــع توعــوي فــي المجــال البيئــي وتأثيــره علــى القطــاع الســياحي .ومــن
أهــم المشــاريع البيئيــة التــي قامــت الســلطة بتنفيذهــا كل ممــا يلــي:
•تصميم مكب العقبة الصحي
•دمج مفهوم حفظ التنوع البيولوجي البحري في إدارة المناطق الساحلية في العقبة.
•البرنامج االستراتيجي األورو-متوسطي لإلدارة االفضل للنفايات
•حوكمة نوعية الهواء في البحر المتوسط
•تركيب وتشغيل محطات رصد نوعية الهواء
•الرصد المستمر لنوعية المياه البحرية.
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كمــا واصــدرت الســلطة العديــد مــن الوثائــق (االفــام الوثائقيــة ،منشــورات ،لقــاءات اذاعيــة وتلفزيونيــة)
ذات الطابــع الســياحي والبيئــي الترويجــي ،اضافــة الــى تنفيــذ عــدد مــن الحمــات التوعويــة البيئيــة وركزت
هــذه الوثائــق علــى:
•منع تلوث البيئة واإلدارة السليمة للموارد
•ترشــيد اســتهالك الطاقــة ،ودعــم اســتخدام الطاقــة المتجــددة ،وتقليــل انبعــاث  CO2كلمــا كان
ذلــك ممكنـاً.
•منع التصريف إلى البحر.
•تطوير المجتمع المحلي المستدام .تشجيع التعليم والتوعية.
•تعزيز البيئة المحلية وتحسين أدائها البيئي.
•تقديم خدمات صديقة للبيئة.
•إنفاذ التشريعات البيئية.
•الوفاء بااللتزامات البيئية الوطنية  /الدولية.
 3.2.2االعالم في العقبة ومعالجة القضايا الساخنة فيالصحافة المكتوبة
لقــد عالــج االعــام القضايــا البيئيــة ـ الســياحية بالعقبــة بشــكل مهنــي لكــن بشــكل محــدود ومختصــر،
فعلــى ســبيل المثــال قضيــة منــح امتيــازات لالســتثمار فــي المنطقــة تعارضــت مــع التوجهــات العامــة
بالحفــاظ علــى البيئــة .هــذ االمــر عولــج بخجــل ودون اســهاب وبشــيء مــن الغمــوض فــي وســائل اإلعــام
األردنيــة ،فالمعالجــات فــي غالبيتهــا كانــت عامــة ،أو محــددة فــي اطــار ضيــق ،حيــث اشــار الرصــد انــه فــي
صحيفــة الــرأي اليوميــة عــام  2002تــم نشــر  73خبــر بيئــي عــن العقبــة  12منهــا فقــط تنــاول قضيــة
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منــح المســتثمرين امتيــازات اثــرت بشــكل ســلبي علــى البيئــة والبيئــة البحريــة بشــكل خــاص.
كمــا نشــرت صحيفــة الدســتور فــي ذات العــام  81خبــر بيئــي عــن العقبــة  17منهــا تنــاول قضيــة منــح
المســتثمرين امتيــازات اثــرت بشــكل ســلبي علــى البيئــة والبيئــة البحريــة بشــكل خــاص ..يوضــح الشــكل
البيانــي التالــي مؤشــرات الصحافــة االعالميــة البيئيــة الســياحية فــي العقبــة فــي مراحــل مختلفــة

المادة االعالمية البيئية ـ السياحية (العقبة) 2002
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ويشــير الرصــد الــى تزايــد االهتمــام بالخبــر البيئــي حيــث ان ذات القضيــة اســتحوذت علــى  50%مــن االخبــار
البيئيــة فــي العقبــة التــي تــم نشــرها فــي عــام  2012فــي صحيفتــي الــرأي والدســتور بينمــا فــردت
صحيفــة الغــد  60%مــن االخبــار البيئيــة المتعلقــة بالعقبــة لهــذه القضيــة .ويعــزي الصحفييــن ذلــك الــى
عــدم معرفتهــم باالضــرار البيئيــة الناجمــة عــن هــذه التســهيالت ،كمــا ان هنــاك فجــوة بيــن المؤسســات
االعالميــة والهيئــات المســؤولة عــن البيئــة

نسبة المادة االعالمية البيئية ـ السياحية  /العقبة عام 2012
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أمــا فيمــا يتعلــق بمعالجــة القضايــا الســاخنة مــن خــال الصحافــة المســموعة والمرئيــة فنجــد بــأن ذات
القضيــة قــد اخــذت مســاحة جيــدة باالعــام المرئــي والمســموع وتالي ـ ًا اســتعراض لمقارنــة بيــن عامــي
 2002وعــام  2012لمعالجــة القضايــا الســاخنة

المادة االعالمية البيئية ـ السياحية (العقبة) 2011
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وفــي قضيــة تأثــر مهنــة الصيــد بســبب االســتثمارات الســياحية وعــدم تنظيــم المهنــة نشــرت صحيفــة
الدســتور عــام  2011مــا يقــارب  112خبــر بيئــي عــن العقبــة بحيــث عالجــت ســبعة منهــا فقــط هــذه
القضيــة الهامــة فيمــا نشــرت صحيفــة الــرأي فــي ذات العــام  96خبــر بيئــي عــن العقبــة خمســة فقــط
منهــا عالجــت هــذه القضيــة.
 4.2.2نوعية المادة االعالمية
بالنســبة لنوعيــة االخبــار البيئيــة عــن محافظــة العقبــة اتضــح ان  80%مــن هــذه االخبــار هــي عبــارة عــن
اعــان عــن مشــروع بيئــي أو حمــات بيئيــة مثــل اعــادة التدويــر وتنظيــف شــاطىء البحــر وجوفــه ،فيمــا
 10%منهــا كانــت لالعــان عــن قوانيــن وتعليمــات بيئيــة وصحيــة صــادرة عــن ســلطة منطقــة العقبــة او
مؤسســة الغــذاء والــدواء و  10%فقــط كانــت لمعالجــة القضايــا البيئيــة الســاخنة كقضيــة اصحــاب القــوارب
الزجاجيــة وتلــوث الميــاه بالنفايــات وتأثــر مهنــة الصيــد ،وتدميــر الحيــد المرجانــي وغيرهــا مــن القضايــا.
 5.2.2رصد االعالم البيئي
مــن خــال متابعــة المصــادر والمنشــورات والمــواد البيئيــة فــي مختلــف وســائل اإلعــام .فــإن التغطيــة
اإلعالميــة التــي تقدمهــا الصحــف اليوميــة الرئيســية فــي األردن تُنشــر عــادة فــي مختلــف الصفحــات
واألقســام .أمــا األخبــار البيئيــة ـ الســياحية المحليــة تنشــر فــي الصفحــات المحليــة والصفحــات الخاصــة
بالمحافظــات ومنهــا العقبــة ،وتختلــف مســاحتها وموقعهــا حســب الخبــر .فاألخبــار ذات الطبيعــة الســاخنة
قــد تحتــل الصفحــة األولــى ،وهــذا مــا حــدث فــي بعــض الحــاالت التــي أثــارت ردود فعــل واســعة علــى
الصعيــد الوطنــي ،مثــل التلــوث الصــادر عــن مناولــة مصنــع االســمنت أو التوجــه نحــو التخلــص التدريجــي
مــن البنزيــن المحتــوي علــى الرصــاص أو حــاالت تلــوث الميــاه .أمــا األخبــار البيئيــة العالميــة فعــادة مــا
تحتــل الصفحــات األخيــرة أو صفحــات المنوعــات باعتبارهــا أخبــاراً مــن النمــط المس ـلّي.
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 2.2.5.1صحافة مكتوبة
خــال الســنوات الخمــس الماضيــة ،خصصــت بعــض الصحــف اليوميــة ،وخاصــة “الدســتور” و”العــرب اليــوم”،
صفحــات بيئيــة خاصــة ،لكنهــا مــا لبثــت أن أوقفتهــا ألســباب متعــددة ،منهــا اعتبــار مســؤولي الصحــف
أنهــا ال تســتقطب مــا يكفــي مــن القــراء والمعلنيــن بمــا يبــرر تخصيــص محــرر خــاص ومســاحات دائمــة
لهــا .وال توجــد حاليـ ًا أيــة صفحــات بيئيــة متخصصــة فــي الصحــف اليوميــة األردنيــة .كمــا ال يوجــد فيهــا
محــررون بيئيــون متخصصــون ومتفرغــون .فــي حيــن تنشــر “الدســتور” بعــض المقــاالت والتحقيقــات
البيئيــة الدوريــة فــي نطــاق التبــادل االعالمــي مــع مجلــة “البيئــة والتنميــة” وهــي مجلــة تصــدر كل
شــهرين عــن المنتــدى العربــي للبيئــة والتنميــة (أفــد) .تتــوزع شــؤون البيئــة فــي الصحافــة األردنيــة
عامــة بيــن األخبــار المحليــة ،أو الدوليــة المنقولــة عــن الــوكاالت ،خاصــة لتغطيــة المؤتمــرات الدوليــة
الكبيــرة .وغالب ـ ًا مــا ينشــر الخبــر بــا تحليــل أو تعليــق.
 2.2.5.2صحافة مرئية ومسموعة
ظــل التلفزيــون األردنــي يقــدم برنامجـ ًا أســبوعي ًا حــول البيئــة حتــى نهايــة العــام  ،2003إذ تــم إيقافــه.
ولــم تعــد الشــؤون البيئيــة تظهــر إال ضمــن تقاريــر متفرقــة فــي البرامــج المحليــة أو مقابــات مــع
مســؤولين بيئييــن للتعليــق علــى قضايــا ذات حيويــة إخباريــة.
أمــا اإلذاعــة فهــي تقــدم برنامجـ ًا بيئيـ ًا أســبوعي ًا يركــز علــى القضايــا المحليــة .ولعــل ســبب ذلــك ضعف
االهتمــام لــدى متخــذي القــرار فــي التلفزيــون ،وعــدم وجــود إعالمييــن متخصصيــن ،إذ أن قضايــا البيئــة
ال تضمــن النجوميــة لإلعالمييــن ،علــى غــرار شــؤون السياســة واالقتصــاد وحتــى الفــن والرياضــة ،التــي
تســتأثر بحصــة كبيــرة مــن التغطيــة التلفزيونيــة .كمــا أن هنــاك اذاعــة خاصــة بالســياحة (اذاعــة
ســياحة اف ام) تتنــاول القضايــا الســياحية والبيئيــة اال انهــا موجتهــا تبــث فــي عمــان فقــط.
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وتجــدر االشــارة الــى أنــه قــد تــم البــدء فــي بــث برنامــج بيئــي متخصــص مــن خــال إذاعــة صــوت
العقبــة التــي انطلــق بثهــا فــي العــام  2015تحــت عنــوان “بيئتنــا مســؤوليتنا” وهــو برنامــج اســبوعي
يتــم اســتضافة خبــراء ومختصيــن بيئييــن خاللــه مــن أجــل مناقشــة مواضيــع هامــة وســاخنة تخــص
المجــال البيئــي فــي مدينــة العقبــة.
 2.2.5.3االعالم االلكتروني
المضمــون البيئــي المتــاح علــى االنترنــت فــي األردن يمكــن االســتفادة منــه إعالمي ـ ًا مــن خــال تصفــح
المواقــع الخاصــة بالمؤسســات المختلفــة وخدمــات البحــث واألرشــيف المتطــورة فــي مواقــع الصحــف
األردنيــة .وقــد أطلــق االعالمــي البيئــي األردنــي باتــر وردم عــام  2006مدونــة إخباريــة بيئيــة عربيــة باســم
“مرصــد البيئــة العربــي” ) .(www.arabenvironment.netوالتــي أصبحــت خــال فتــرة قصيــرة أفضــل
بوابــة بيئيــة إلكترونيــة بالعربيــة .فيمــا عــدا هــذا ،فاالعــام البيئــي لــم ينضــج بعــد علــى شــبكة
العنكبوتيــة فــي األردن.
 2.2.5.4الدوريات
هنــاك مجموعــة مــن الدوريــات البيئيــة المختصــة فــي األردن ،أهمهــا مجلــة “الريــم” التــي تصــدر عــن
الجمعيــة الملكيــة لحمايــة الطبيعــة أربــع مــرات ســنوياً ،وهــي تركــز علــى الطبيعــة والتنــوع الحيــوي.
ونشــرة “رســالة البيئــة” الصــادرة عــن جمعيــة البيئــة األردنيــة ،التــي تحولــت مؤخــراً إلــى مجلــة تصــدر
شــهرياً .وصــدرت خــال العــام  2005مجلتــان بطباعــة أنيقــة همــا مجلــة “بترانــا” ،عــن مؤسســة خاصــة
معنيــة بالزراعــة والبيئــة ،ومجلــة “قطــرات المــروى” التــي أصدرتهــا شــركة لتعبئــة وتوزيــع الميــاه
المعدنيــة ،وهــي تعالــج الكثيــر مــن القضايــا المختصــة بالبيئــة والميــاه .لكــن توزيــع كل هــذه المجــات
ونشــرها محصــوران ،إذ انهــا أقــرب الــى نشــرات اخباريــة وترويجيــة مختصــة بهيئــات منهــا الــى العمــل
الصحافــي المحتــرف.
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الوحدة الثالثة :دراسة متخصصة بواقع االعالم البيئي في العقبة
 3.1منهجية العمل
قامــت الجمعيــة الملكيــة لحمايــة البيئيــة البحريــة بإعــداد دراســة متخصصــة للوقــوف علــى واقــع االعالم
البيئــي والســياحي فــي مدينــة العقبــة ،وقــد تــم تنفيــذ هــذه الدراســة مــن خــال عمــل تشــاركي تفاعلــي
مــع الصحفييــن فــي مدينــة العقبــة وباســتخدام عــدة أســاليب وهي:
ورشة عمل واجتماعات مع اعالميي العقبة واالعالميين المتخصصين في قضايا البيئة من عمان.
مقابــات اســتطالعية (اعالميــي العقبــة ،مكتبــة الجامعــة االردنيــة ،مكتبــة جامعــة البلقــاء التطبيقيــة،
قســم االعــام فــي ســلطة منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة ،الصحــف اليوميــة المطبوعــة)
توزيــع اســتبانة هدفــت الــى جمــع معلومــات عــن نقــاط القــوة والضعف فــي االعــام البيئــي ـ الســياحي
فــي العقبــة (الملحق رقــم .)1
رصــد لمــا نشــرته اي مــن وســائل االعــام (المقــروءة ،المســموعة ،المرئيــة ،الصحافــة االلكترونيــة ،ومواقــع
التواصــل االجتماعــي) منذ تأســيس منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة .2001
كمــا وتضمنــت هــذه الدراســة علــى قاعــدة بيانــات خاصــة بالحهــات االعالميــة المتواجــدة فــي مدينــة
العقبــة وممثليهــا (المحلــق رقــم .)2
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 3.2نتائج الدراسة
خلصــت الدراســة الــى انــه وبالرغــم مــن وجــود االمكانيــات الماليــة واللوجســتية لــدى ســلطة منطقــة
العقبــة االقتصاديــة الخاصــة الــى ان االهتمــام بمفهــوم االعــام البيئــي ـ الســياحي غيــر كاف ،بســبب شــح
البرامــج التدريبيــة المتخصصــة فــي الشــؤون البيئيــة والســياحية وضعــف برامــج تبــادل الخبــرات ،ممــا
أدى إلــى عــدم وجــود مختصيــن بالصحافــة البيئيــة الســياحية فــي العقبــة واكتفــاء المؤسســات االعالميــة
المحليــة (مكتــوب ،مســموع ،مرئــي ،الكترونــي) بوجــود مندوبيــن صحفييــن يعملــون علــى تغطيــة كافــة
االنشــطة والفعاليــات التــي تعقــد فــي العقبــة بغــض النظــر عــن القطــاع (تعليــم ،صحــة ،بيئــة ،ســياحة
.....الــخ).
كمــا وبينــت الدراســة الحاجــة إلــى تعزيــز قــدرات االعالمييــن فــي المهــارات الخاصــة بانتــاج تقاريــر
اعالميــة بيئيــة ـ ســياحية بطريقــة احترافيــة وأكثــر تخصصيــة وخصوصــ ًا فيمــا يتعلــق بالصحافــة
االســتقصائية ،كمــا واكــدت الدراســة علــى شــح مصــادر المعلومــات المتوفــرة فــي هــذا القطــاع وعــدم
تعــاون المســؤولين عــن هــذا القطــاع فــي ســلطة منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة وفــي المؤسســات
األخــرى.
 3.3حول الدراسة
تــم تنفيــذ هــذه الدراســة مــن خــال اســتهداف مجموعــه مــن الصحفييــن حيــث وصلــت نســبة الذكــور
إلــى  70%بينمــا كانــت نســبة االنــاث ضمــن هــذه الدراســة هــي  30%فقــط .ويعــود الســبب فــي ذلــك
ألن معظــم العامليــن فــي المجــال االعالمــي والمهتميــن بالشــأن البيئــي ـ الســياحي بشــكل عــام هــم
مــن الذكــور .أمــا فيمــا يتعلــق بالمؤهــل العلمــي فقــد كانــت النســبة األعلــى للحاصليــن علــى درجــة
البكالوريــوس حيــث وصلــت إلــى  77%بينمــا كانــت ادناهــا للحاصليــن علــى درجــة الثانويــة العامــة
وبنســبة  10%فقــط
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وعنــد تحليــل نتائــج بيانــات االســتبانة فإننــا نجــد بــأن اهتمــام متوســط إلــى مرتفــع لــدى وســائل
االعــام المحليــة بقضايــا البيئــة والجــدول رقــم  1التالــي يوضــح النتائــج
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الجدول رقم  :1نتائج االستبانة :اهتمام وسائل االعالم المحلية بقضايا البيئة
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

اهتمام وسائل
االعالم

3.08

0.61

مرتفع

3.08

0.52

مرتفع

3.68

0.53

مرتفع

3.80

0.62

متوسط

3.06

0.48

متوسط

6

يالحظ (بعد اطالق سلطة منطقة العقبة
االقتصادية الخاصة) تزايد اهتمام وسائل
االعالم المختلفة بقضايا ومشكالت البيئة

3.06

0.54

متوسط

7

تختار وسائل االعالم اساليب مميزة
لعرض قضايا ومشكالت البيئة

3.06

0.50

متوسط

الرقم
1
2
3
4
5

الفقرة
تخصص وسائل االعالم المرئية برامج
خاصة لتوعية المواطنين بقضايا البيئة.
توجد صفحة خاصة في الصحف المحلية
تتناول قضايا البيئة المشكالت والحلول
تتناول وسائل االعالم باهتمام المشكالت
وقضايا البيئة وقت حدوثها
تنسق وسائل االعالم المختلفة مع
الجهات ذات االختصاص لتوعية
المواطنين بقضايا ومشكالت البيئة
تسعى وسائل االعالم المختلفة لتنمية
الوعي البيئي لدى الجمهور
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أمــا فيمــا يتعلــق بوجــود اعــام بيئــي واضــح المعالــم فــي العقبــة فقــد جــاءت جميــع النتائــج دون
المتوســط كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم  2أدنــاه
الجدول رقم  :2النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :وجود اعالم بيئي واضح المعالم في العقبة
الرقم

الفقرة

المتوسط
الحسابي

االنحراف المعياري

اعالم بيئي واضح
المعالم في العقبة

1

تهتم وسائل االعالم في العقبة
بالتخطيط للبرامج الموجهة لتوعية
المواطنين بأخطار البيئة

1.48

0.24

دون المتوسط

2

يتميز االعالم البيئي في العقبة
بوضوح في الرسالة المراد ايصالها
للمواطنين عن قضايا البيئة

1.48

0.36

دون المتوسط

3

تعتمد وسائل االعالم على نهجية
علمية (طريقة عمل مبنية على
تخطيط واسس واضحة) في صياغة
وتصميم البرامج الخاصة بتنمية
الوعي البيئي لدى المواطنين.

1.48

0.32

دون المتوسط
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وقــد جــاءت نتائــج الســؤال الثالــث الخــاص بــأداء االعــام البيئــي فــي العقبــة بخلــق وعــي او ثقافــة
بيئيــة أيضــا مــا دون المتوســط كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم  3أدنــاه
الجــدول رقــم  :3النتائــج المتعلقــة بالســؤال الثالــث :أداء االعــام البيئــي فــي العقبــة بخلــق وعــي او
ثقافــة بيئيــة
الرقم

الفقرة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

أداء االعالم البيئي في
العقبة بخلق وعي او
ثقافة بيئية

1

يمكن القول بأن البرامج الموجهة
للمواطنين والتي تختص بالبيئة لها
اثر واضح على سلوك المواطنين

1.48

0.24

دون المتوسط

2

تهتم وسائل االعالم بايجاد موظفين
مؤهلين يمكن لهم التأثير في
اتجاهات المواطنين نحو البيئة

1.48

0.36

دون المتوسط

3

يوجد مساهمة حقيقية في العناية
بالبيئة من خالل متابعتهم عبر
وسائل االعالم االجتماعي لكل ما يرد
في وسائل االعالم عن قضايا البيئة
ومشكالتها.

1.48

0.32

دون المتوسط
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امــا الســؤال الرابــع والخــاص بنجــاح االعــام البيئــي فــي خلــق ســلوك مجتمعــي فــي العقبــة فقــد جــاءت
جميــع نتائجهــا مــا دون المتوســط (الجــدول رقــم )4
الجــدول رقــم  :4النتائــج المتعلقــة بالســؤال الرابــع :نجــاح االعــام البيئــي فــي خلــق ســلوك مجتمعــي
فــي العقبــة
الرقم

الفقرة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

نجاح االعالم البيئي في خلق
سلوك مجتمعي في العقبة

1

يمكن القول أن دور وسائل االعالم ما زال محدودا
في توعية الناس بمشكالت وقضايا البيئة

1.48

0.24

دون المتوسط

2

دور وسائل االعالم في تشكيل اتجاهات
ايجابية عند المواطنين نحو البيئة وقضاياها
والمساهمة في ايجاد حلول لها ضعيف

1.48

0.36

دون المتوسط

3

تواجه وسائل االعالم في العقبة صعوبات في
نشر الوعي البيئي لدى المواطنين حول قضايا
ومشكالت البيئة

1.48

0.32

دون المتوسط

4

يمكن القول انه ال يوجد تنسيق بين وسائل
االعالم والجهات المختصة لتشكيل سلوك
مجتمعي لدى المواطنين

1.47

0.33

دون المتوسط
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أكــد جميــع المشــاركين فــي االســتبانة علــى الحاجــة الــى وســائل اعــام بيئيــة متخصصــة وهــو االمــر الذي
يؤكــد ضــرورة توفيــر برامــج تدريبيــة متخصصــة وبرامــج تبــادل خبــرات حيــث جــاءت جميــع االجابــات
مرتفعــة النتيجــة كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم 5
الجدول رقم  :5النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس :الحاجة الى وسائل اعالم بيئية متخصصة
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

أداء االعالم البيئي في
العقبة بخلق وعي او
ثقافة بيئية

1

من الضروري ايجاد وسائل اعالم بيئية
متخصصة تقوم على نشر الوعي البيئي بين
المواطنين

3.48

0.54

مرتفع

2

يمكن لوسائل االعالم المختلفة االستفادة من
وسائل االعالم في الدول االخرى لتطوير نشر
الوعي البيئي لدى المواطنين

3.48

0.56

مرتفع

3

من الضروري تخصيص ميزانية خاصة لدعم
وسائل االعالم لتستطيع تفعيل رسالتها في
نشر الوعي البيئي

3.48

0.52

مرتفع

4

ان وسائل االعالم المقروءة تفتقر الى وسائل
اعالم بيئية متخصصة

3.47

0.43

مرتفع

الرقم

الفقرة
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وفيمــا يتعلــق بــدور ســلطة منطقــة العقبــة فــي نشــر الوعــي البيئــي فقــد أوضحــت نتائــج الدراســة
علــى انــه وبرغــم الجهــود المبذولــة فــي ذلــك إال انــه مــا تــزال هنالــك حاجــة لمأسســة العمليــة وتوفيــر
المزيــد مــن الدعــم الفنــي والمالــي لهــا كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم  6ادنــاه
الجــدول رقــم  :6النتائــج المتعلقــة بالســؤال الســادس :دور ســلطة منطقــة العقبــة فــي نشــر الوعــي
البيئــي
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

دور مفوضية العقبة
في نشر الوعي البيئي

1

تساهم السلطة في مساعدة االفراد
للحفاظ على الموارد الطبيعية

3.68

0.53

متوسط

2

تصدر السلطة نشرات لتوعية
المواطنين بأهمية الموارد الطبيعية
واهمية الحفاظ على البيئة

3.80

0.62

متوسط

3

تنظم السلطة حمالت مكثفة للحفاظ
على البيئة والبيئة البحرية

3.06

0.48

متوسط

الرقم

الفقرة
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وأخيــراً فقــد عبــر المشــاركين عــن رغبتهــم فــي اعطــاء التخصصيــة فــي االعــام البيئــي الســياحي المزيــد
مــن الدعــم (الجــدول رقــم )7
الجدول رقم  :7النتائج المتعلقة بالسؤال السابع  :الجانب الوجداني
الرقم

الفقرة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

دور مفوضية العقبة
في نشر الوعي البيئي

1

اجد ان دور السلطة ما زال محدودا في
المجال البيئي والحفاظ عليها

3.60

0.52

متوسط

2

اشعر ان على السلطة ايجاد كوادر
مؤهلة للتعامل مع االعالم في
المجال البئي

3.70

0.63

متوسط

3

اعتقد ان السلطة تستطيع ايجاد
رؤية لدى االفراد بما يعزز اهتمامهم
ومحافظتهم على البيئة من حولهم

3.05

0.46

متوسط
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 3.4نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات لواقع االعالم البيئي ـ السياحي
نقاط الضعف

نقاط القوة
وجود ايمان لدى االعالميين ومندوبي الصحف في العقبة
بأهمية طرح مواضيع وقضايا بيئية وربطها بالسياحة في
العقبة.
تتناول وسائل االعالم باهتمام المشكالت والقضايا البيئية
(الكبيرة) وقت حدوثها.
تزايد اهتمام وسائل االعالم بأخبار العقبة خاصة بعد
انشاء سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة وتأسيس
مفوضية خاصة بالبيئة وأخرى باالستثمار.
البرامج الموجهة للمواطنين (عن طريق االعالم) حققت
وعي بيئي معين على الرغم من قلتها.
وجود بعض الدوريات التي تصدر عن السلطة بالرغم من
محدودية موادها.
وجود حمالت اعالمية بيئية سنوية مصاحبة لحمالت بيئية
مثل حملة نظفوا العالم
وجود تخصص علوم بحرية وسياحة بالجامعات في العقبة
يمكن تدريب خريجيها ليكونوا نواة اعالم بيئي ـ سياحي
وجود اذاعة خاصة بمنطقة العقبة يمكن أن تعزز من برامج
حماية البيئة عبر بثها

ضعف التنسيق بين االعالميين المتخصصين بالبيئة
والسياحة في الوسائل االعالمية وبين مندوبي العقبة.
عدم اهتمام وسائل االعالم المرئية بشكل عام ببث برامج
خاصة لتوعية المواطنين بقضايا البيئة.
ضعف في معرفة القضايا البيئية الساخنة وكيفية طرحها
من خالل وسائل االعالم.
ال يوجد اعالم بيئي ـ سياحي متخصص في العقبة
ال يوجد تخطيط لبرامج موجهة لتوعية المواطنين بأخطار
البيئة.
ال تعتمد وسائل االعالم على منهجية علمية في صياغة
وتصميم البرامج الخاصة بتنمية الوعي البيئي.
افتقار وسائل االعالم الى اسلوب مميز لعرض قضايا
ومشكالت البيئة
*ال يوجد قسم خاص بالوسائل االعالمية للبيئة في العقبة
وبالتالي ال يوجد اعالميين متخصصين.
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التهديدات

الفرص
وجود جهات تمويلية مهتمة بالقضايا البيئية ومؤمنة
باهمية االعالم.
وجود الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية يمكن ان تقدم
المكان والدعم الفني واللوجستي النتاج تقارير اعالمية
خاصة بالبيئة البحرية أو تدريب اإلعالميين وتدريب طالب
جامعات يمكن ان يشكلوا نواة اعالميين متخصصين
بالمجال البيئي ـ السياحي
طبيعة المكان التي تفرض على االعالمي االهتمام بالبيئة.

تغليب الشأن االقتصادي واالستثماري من قبل صناع القرار
على حساب الشأن البيئي
عدم وجود ميزانيات كافية لدى وسائل االعالم لعقد دورات
تدريبية لمندوبيها او حتى لبناء كوادر متخصصة بالمجال
البيئي السياحي.
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الوحدة الرابعة :التوصيات

خلصــت الدراســة التــي قامــت الجمعيــة الملكيــة لحمايــة البيئــة البحريــة بإعدادهــا حــول واقــع االعــام
البيئــي الســياحي الــى مجموعــه مــن التوصيــات ومــن اهمهــا:
•ضــرورة إيحــاد مختصيــن اعالمييــن بالواقــع البيئــي والســياحي فــي منطقــة العقبــة مــن خــال
تأهيــل نخبــة وذلــك بعقــد دروات تدريبيــة متخصصــة وبرامــج تبــادل خبــرات علــى الصعيــد
المحلــي والوطنــي والدولــي.
•ضــرورة البــدء فــي تطويــر مفهــوم االعــام البيئــي والســياحي االســتقصائي مــن اجــل ضمــان
تتبــع القضايــا والعمــل علــى تفــادي العواقــب والمهــددات التــي قــد تضــر بالبيئــة وتنعكــس
تأثيراتهــا ســلب ًا علــى الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي
•عقــد دبلــوم تدريبــي متخصــص لطلبــة كليتــي العلــوم البحريــة والســياحة فــي الجامعــة
األردنيــة وجامعــة البلقــاء التطبيقيــة لتشــكيل نــواة مــن االعالمييــن المتخصصيــن بالمجــال
البيئــي ـ الســياحي.
•عقــد جلســات عصــف ذهنــي بيــن المتخصصيــن فــي المجــال البيئــي ـ الســياحي واالعالمييــن
لتحديــد القضايــا الرئيســية التــي يجــب علــى االعــام التركيــز عليهــا بالعقبــة.
•عمل دراسات متخصصة بالمجال االعالم البيئي ـ السياحي في العقبة.
•عقــد ورشــات عمــل لتبــادل الخبــرات بيــن اعالميــي العقبــة واعالمييــن متخصصيــن بمجــال
االعــام البيئــي ـ الســياحي.
•االرشفة اإللكترونية لما تنشره وسائل االعالم المختلفة في هذا المجال .
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مصطلحات ومفاهيم

االعــام :هــو كافــة أوجــه األنشــطة االتصاليــة التــي تســتهدف تزويــد الجمهــور بكافــة الحقائــق واألخبــار
الصحيحــة ،والمعلومــات الســليمة عــن القضايــا والموضوعــات والمشــكالت ومجريــات األمــور بطريقــة
موضوعيــة ،وبــدون تحريــف ممــا يــؤدي الــى خلــق درجــة ممكنــة مــن المعرفــة واالدراك والوعي(.عويــس
وعبــد الرحمــن،1998،ص)43
البيئة :كل ما يحيط باالنسان من عناصر حية وغير حية
التنــوع الحيــوي :هــو مجمــوع االختــاف فــي العناصــر الحيــة ويتــم قياســه علــى ثالثــة مســتويات وهــي
مســتوى الجينــات واألنــواع واألنظمــة البيئيــة.
الســياحة :تعبيــر يطلــق علــى رحــات الترفيــه أو هــي صناعــة تتعــاون علــى ســد حاجــات الســائح.
(األكاديميــة الدوليــة للســياحة) ويتــم تعريفهــا علــى أنهــا أي شــكل مــن أشــكال التنقــل علــى أن يتضمــن
ذلــك المبيــت خــارج البيــت لمــدة ال تقــل عــن ليلــة واحــدة وال تزيــد عــن ســنة» ،وهــذا المفهــوم يتضمــن
أســفار العمــل وزيــارة األصدقــاء والمعــارف ،وليــس رحــات اليــوم الواحــد
الســياحة البيئيــة :هــي مجموعــة مــن المبــادئ التــي تحكــم العمــل الســياحي مــن خــال المحافظــة علــى
البيئــة والمحافظــة علــى عناصــر الجــذب والمحافظــة علــى الثقافــة المحليــة المحيطــة والتوعيــة بأهميــة
الموقــع أو المقصــد الســياحي وتحقيــق منافــع اقتصاديــة أكبــر للســكان المحلييــن
الوعــي البيئــي :هــو االدراك القائــم علــى االحســاس والمعرفــة بالعالقــات والمشــكالت البيئيــة مــن حيــث
اســبابها ووســائل حلهــا (صبارينــي)1994 ،
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االعــام البيئــي :هــو عمليــة انشــاء ونشــر الحقائــق العلميــة المتعلقــة بالبيئــة مــن خــال وســائل اعــام
بهــدف ايجــاد درجــة مــن الوعــي البيئــي وصــوال الــى التنميــة المســتدامة (مزاهــرة،2004،ص)15
االعــام الســياحي :خدمــة المجــال الســياحي بمختلــف االشــكال االعالميــة لتلبيــة االحتياجــات الســياحية
واالســتخدام األمثــل لكافــة وســائل االعــام للوصــول الــى الجمهــور والتعريــف بمــا تحتويــه منطقــة مــا
مــن مكونــات ثقافيــة وتراثيــة ومعالــم ســياحية وبيــان مجــاالت الجــذب الســياحي.

الملحق رقم  :1االستبانة الخاصة بتقييم دور االعالم في العقبة
تهــدف هــذه االســتبانة الــى تحليــل نقــاط القــوة والضعــف فــي مفهــوم االعــام البيئــي فــي مدينــة
العقبة،حيــث تكشــف االســتبانة اهتمــام وســائل االعــام المحليــة بقضايــا البيئــة ،وجــود اعــام بيئــي
واضــح المعالــم  ،قيــام االعــام البيئــي بــدور مؤثــر وخلــق وعــي بيئــي او ثقافــة بيئيــة بيــن المواطنيــن
والــزوار ،وتقيــس مــدى نجــاح االعــام البيئــي فــي خلــق ســلوك مجتمعــي فــي العقبــة ،ومــدى الحاجــة
الــى وســائل اعــام بيئيــة متخصصــة .كمــا وتهــدف االســتبانة الــى ايضــاح دور ســلطة منطقــة العقبــة
االقتصاديــة الخاصــة فــي نشــر الوعــي البيئــي والجانــب الوجدانــي مــن وجهــة نظــر االعالمييــن والمختصين
بالمجــال البيئــي بــدور الســلطة فــي المجــال البيئــي والحفــاظ عليهــا.
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المعلومات الديموغرافية:
.1الجنس
			
ذكر

انثى

 .2العمر
		
اقل من  25سنة
 36-45سنة		

 26-35سنة
 46سنة فأكثر

 .3المؤهل العلمي:
		
ثانوية عامة او اقل
			
بكالوريوس

دبلوم كلية مجتمع
ماجستير

 .4الخبرة الوظيفية:
		
اقل من  5سنوات
			
 11-15سنة

 6-10سنوات
 16سنة فأكثر

 .5طبيعة العمل:
			
تلفزيون
			
صحف

اذاعة
صحافة الكترونية
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ارجو وضع اشارة (*) امام رمز العبارة التي تجدها مناسبة :
الرقم

موافق
الفقرة
بشدة
اهتمام وسائل االعالم المحلية بقضايا البيئة
موافق

1

تخصص وسائل االعالم المرئية برامج
خاصة لتوعية المواطنين بقضايا
البيئة.

2

توجد صفحة خاصة في الصحف
المحلية تتناول قضايا البيئة المشكالت
والحلول

3

تتناول وسائل االعالم باهتمام
المشكالت وقضايا البيئة وقت حدوثها

4

تنسق وسائل االعالم المختلفة مع
الجهات ذات االختصاص لتوعية
المواطنين بقضايا ومشكالت البيئة

5

تسعى وسائل االعالم المختلفة لتنمية
الوعي البيئي لدى الجمهور

محايد

غير
موافق

غير موافق
بشدة
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6

يالحظ (بعد اطالق سلطة منطقة
العقبة االقتصادية الخاصة) تزايد
اهتمام وسائل االعالم المختلفة
بقضايا ومشكالت البيئة

7

تختار وسائل االعالم اساليب مميزة
لعرض قضايا ومشكالت البيئة
وجود اعالم بيئي واضح المعالم في العقبة

8

تهتم وسائل االعالم في العقبة
بالتخطيط للبرامج الموجهة لتوعية
المواطنين بأخطار البيئة

9

يتميز االعالم البيئي في العقبة
بوضوح في الرسالة المراد ايصالها
للمواطنين عن قضايا البيئة

10

تعتمد وسائل االعالم على نهجية
علمية (طريقة عمل مبنية على
تخطيط واسس واضحة) في صياغة
وتصميم البرامج الخاصة بتنمية الوعي
البيئي لدى المواطنين.
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قيام االعالم البيئي بدور مؤثر في العقبة بخلق وعي بيئي او ثقافة بيئية
11

يمكن القول بأن البرامج الموجهة
للمواطنين والتي تختص بالبيئة لها اثر
واضح على سلوك المواطنين

12

تهتم وسائل االعالم بايجاد موظفين
مؤهلين يمكن لهم التأثير في اتجاهات
المواطنين نحو البيئة

13

يوجد مساهمة حقيقية في العناية
بالبيئة من خالل متابعتهم عبر
وسائل االعالم االجتماعي لكل ما يرد
في وسائل االعالم عن قضايا البيئة
ومشكالتها.
أداء االعالم البيئي في العقبة بخلق وعي او ثقافة بيئية

14

يوجد اجماع على نجاح وسائل االعالم
في العقبة بايصال رسالة واضحة عن
قضايا البيئية وزيادة وعي المواطنين
نحو هذه القضايا
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15

تستعين وسائل االعالم بجميع
الكفاءات والخبرات والتقنيات النجاح
البرامج التي تنشر الوعي البيئي بين
المواطنين

16

تخصص وسائل االعالم قسما خاصا
لمتابعة قضايا البيئة ومحاولة ايجاد
الحلول لها
نجاح االعالم البيئي في خلق سلوك مجتمعي في العقبة

17

يمكن القول أن دور وسائل االعالم ما
زال محدودا في توعية الناس بمشكالت
وقضايا البيئة

18

دور وسائل االعالم في تشكيل اتجاهات
ايجابية عند المواطنين نحو البيئة
وقضاياها والمساهمة في ايجاد حلول
لها ضعيف

19

تواجه وسائل االعالم في العقبة
صعوبات في نشر الوعي البيئي لدى
المواطنين حول قضايا ومشكالت
البيئة

ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

60

20

يمكن القول انه ال يوجد تنسيق بين
وسائل االعالم والجهات المختصة
لتشكيل سلوك مجتمعي لدى
المواطنين
الى وسائل اعالم بيئية متخصصة

21

من الضروري ايجاد وسائل اعالم بيئية
متخصصة تقوم على نشر الوعي البيئي
بين المواطنين

22

يمكن لوسائل االعالم المختلفة
االستفادة من وسائل االعالم في الدول
االخرى لتطوير نشر الوعي البيئي لدى
المواطنين

23

من الضروري تخصيص ميزانية خاصة
لدعم وسائل االعالم لتستطيع تفعيل
رسالتها في نشر الوعي البيئي

24

ان وسائل االعالم المقروءة تفتقر الى
وسائل اعالم بيئية متخصصة
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دور سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة في نشر الوعي البيئي
25

تساهم السلطة في مساعدة االفراد
للحفاظ على الموارد الطبيعية

26

تصدر السلطة نشرات لتوعية
المواطنين بأهمية الموارد الطبيعية
واهمية الحفاظ على البيئة

27

تنظم السلطة حمالت مكثفة للحفاظ
على البيئة والبيئة البحرية

28

اجد ان دور السلطة ما زال محدودا في
المجال البيئي والحفاظ عليها

29

اشعر ان على السلطة ايجاد كوادر
مؤهلة للتعامل مع االعالم في المجال
البئي

30

اعتقد ان السلطة تستطيع ايجاد
رؤية لدى االفراد بما يعزز اهتمامهم
ومحافظتهم على البيئة من حولهم

الجانب الوجداني
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المحلق رقم  :2قاعدة بيانات الجهات اإلعالمية في العقبة
			
التلفزيون االردني

قنــــاة رؤيــا

			 
قناة الحقيقة الدولية

قناة اليرموك الفضائية

			
اإلذاعة االردنية

اذاعة األمن العام

			
اذاعة حياة إف إم

اذاعة صوت العقبة

			
وكالة االنباء بترا

صحيفة الدستور

			
صحيفة الرأي

صحيفة الغد

			
صحيفة العرب اليوم

صحيفة األنباط

			
صحيفة السبيل

صحيفة الديار

صحيفة الوسيط االعالنية

ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

63

مشروع “اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية :نهج
للتطور والنمو”

أحــد مشــاريع الجمعيــة الملكيــة لحمايــة البيئــة البحريــة
الــذي تــم تنفيــذه فــي الفتــرة الواقعــة بيــن شــهر
حزيــران للعــام  2015وحتــى شــهر آب للعــام  .2016هــدف
المشــروع إلــى تحقيــق تنميــة مســتدامة متكاملــة للمناطــق
الســاحلية فــي األردن مــن خــال دعــم عمليــات التغييــر
فــي المنظمــات الرئيســية العاملــة بالتخطيــط واإلدارة .وقــد
ســعت الجمعيــة مــن خــال المشــروع إلــى توحيــد الجهــود
المبذولــة مــن جميــع األطــراف واشــراكهم فــي تحقيــق
تنميــة مســتدامة تلبــي احتياجــات وحقــوق وواجبــات جميع
أصحــاب العالقــة .تــم تنفيــذ المشــروع ضمــن ثالثــة
مراحــل تضمنــت إجــراء دراســة معمقــة وتحليــل مســتفيض
للوضــع الراهــن والســابق الخــاص بآليــات اإلدارة فــي منطقة
العقبــة ومــا تتضمنــه مــن جوانــب تتعلــق بــاإلدارة
المتكاملــة للمناطــق الســاحلية ،وتحليــل اصحــاب العالقــة
وتحديــد دور كل مــن الفئــات المعنيــة ،وفهــم األطــر العامــة
للمســؤوليات والترتيبــات المؤسســية والقانونيــة وتحديــد
الحقــوق والواجبــات وآليــات التواصــل ،باإلضافــة إلــى تعزيــز
القــدرات المؤسســية والفرديــة فــي مواضيــع متنوعــة مثــل
إدارة المناطــق الســاحلية ،والتحليــل المؤسســي ،والحاكميــة
الرشــيدة ،وكســب التأييــد .ونظــراً ألهميــة االعــام ودوره
المتميــز فــي دعــم تطبيــق االرشــادات فقــد تخلــل المرحلــة
الثانيــة تحليــل مســتفيض لواقــع اإلعــام البيئــي وبرامــج
متخصصــة لرفــع القــدرات .وتمثلــت المرحلــة الثالثــة
فــي تنفيــذ مجموعــة واســعة مــن الحلقــات التشــاورية
مــع كافــة أصحــاب العالقــة مــن أجــل تطويــر القضايــا
الرئيســية التــي تعانــي منهــا منطقــة العقبــة كمدخــل
رئيســي لتطويــر الدليــل اإلسترشــادي لــإدارة المتكاملــة
للمناطــق الســاحلية فــي العقبــة بحيــث يتــم فيهــا
تنظيــم األدوار والواجبــات والمســؤوليات والقضايــا الرئيســية
ذات األولويــة ممــا سيســمح باســتخدامه كمرجعيــة لمناطــق
أخــرى ســوا ًء علــى الصعيــد الوطنــي فــي األردن مثــل
منطقــة البحــر الميــت أو علــى الصعيــد اإلقليمــي.

الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية
()JREDS

جــاء تأســيس الجمعيــة الملكيــة
لحمايــة البيئــة البحريــة فــي عــام 1993
بمبــادرة مــن مجموعــة مــن الغواصيــن
المهتميــن بحمايــة البيئــة البحريــة فــي
خليــج العقبــة ترأســهم ســمو األميــرة
بســمة بنــت علــي ،وهــي مــن أوائــل
النســاء اللواتــي مارســن الغــوص فــي
المملكــة .وقــد تطــورت هــذه المبــادرة
إلــى جمعيــة غيــر حكوميــة مســتقلة
حيــن تــم تســجيلها رســمي ًا جمعيــة
غيــر حكوميــة غيــر ربحيــة فــي عــام
 .1995تعــد الجمعيــة اآلن الجمعيــة األولــى
والمتخصصــة فــي األردن التــي تهــدف إلــى
المســاهمة فــي حمايــة البيئــة البحريــة
واالســتخدام المســتدام لعناصرهــا مــن
خــال برامــج الحمايــة والتأثيــر علــى اتخاذ
القــرار والتعليــم واالتصــال والتمكيــن.
تعمــل الجمعيــة برؤيــا مســتقبلية لتكــون
مؤسســة “عالميــة المســتوى” فــي الحفــاظ
علــى البيئــة البحريــة لألجيــال القادمــة
فــي األردن .طــورت الجمعيــة عملهــا خــال
الســنوات المتواصلــة إلــى ثالثــة برامــج
وهــي برنامــج حمايــة البيئــة البحريــة
وبرنامــج التوعيــة وكســب التأييــد
وبرنامــج التنميــة المســتدامة واكتســبت
الجمعيــة مكانــة مرموقــة علــى الصعيــد
المحلــي والوطنــي واالقليمــي والدولــي.
www.jreds.org

برنامج  -)USAIDلدعم مبادرات
المجتمع المدني المنفذ من قبل
منظمة الصحة الدولية ()FHI360
يهــدف “برنامــج  USAIDلدعــم
مبــادرات المجتمــع المدنــي” إلــى بنــاء
مجتمــع مدنــي قــوي وحيــوي فــي
األردن مــن خــال دعــم مجموعــة
واســعة مــن المبــادرات المدنيــة.
ويعمــل البرنامــج علــى الصعيديــن
الوطنــي والمحلــي مــن خــال دعــم
المبــادرات المدنيــة ومبــادرات كســب
التأييــد بمــا يســتجيب للصالــح العــام
وتدعيــم القــدرات المؤسســية للمجتمــع
المدنــي وتعزيــز التعــاون مــا بيــن
الحكومــة األردنيــة ومؤسســات المجتمــع
المدنــي فــي تنــاول قضايــا اإلصــاح
واالســتجابة لتحديــات التنميــة.
يســتمر برنامــج  USAIDلدعــم
مبــادرات المجتمــع المدنــي علــى مــدار
 5ســنوات ( )2013-2018وتقــوم علــى
تنفيــذه منظمــة صحــة األســرة الدوليــة
( ،)FHI360وهــي منظمــة غيــر ربحيــة
تهــدف لتحقيــق التنميــة واســتدامة
طــرق تحســين الحيــاة مــن خــال
تطويــر حلــول متكاملــة ومنطلقــة مــن
دوافــع محليــة.

ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

64

الجمعيــة الملكيــة لحمايــة البيئــة البحريــة .صنــدوق بريــد  .831051شــارع عبــد العزيــز
الثعالبــي .الشميســاني  .11183عمــان ،األردن .بريــد الكترونــيinformation@jreds.org :
الجمعيــة الملكيــة لحمايــة البيئــة البحريــة .صنــدوق بريــد  .2353شــارع الفارابــي ،المنطقــة
الســكنية الخامســة  .77110العقبــة ،األردن .بريــد الكترونــيaqaba@jreds.org :
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