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تتقدم الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية بجزيل الشكر الى الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ممثلة ببرنامج دعم 
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الساحلية: نهج للتطور والنمو" والذي من دونه لما كان من الممكن تحقيق هذا االنجاز.

المنسق  البحرية/  البيئة  لحماية  الملكية  للجمعية  التنفيذي  المدير  السندس،  أبو  فيصل  للسيد  أيضًا  موصول  الشكر 
المشروع  النجاح  المتواصل  والدعم  المستمرة  التوجيهات  على  الساحلية  للمناطق  المتكاملة  االدارة  لمشروع  االقليمي 

وتحقيق الغاية المرجوة منه.

تخص الجمعية الثناء والشكر لفريق عمل برنامج دعم مبادرات المجتمع المدني ممثلة بالسيدة فرانسيس أبو زيد (مديرة 
المشروع) والسيدة ايمان النمري (مديرة المشاركة المجتمعية) والسيدة ريم سعادة (خبيرة مساعدات فنية) والسيد هادي 
األهداف  لتحقيق  الحقيقية  والشراكة  الواحد  الفريق  بروح  والعمل  المتواصل  الدعم  على  المنح)  (محاسب  الغنم  أبو 

المطلوبة من المشروع.

تشكر الجمعية أيضًا كل من اآلنسة زينة حمدان (المستشار االعالمي للجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية)، على اعداد 
الدراسة االعالمية وتغطية كافة مراحل المشروع اعالميًا.

(منسق  الطراونة  ابتهال  السيدة  بالذكر  ونخص  البحرية  البيئة  لحماية  الملكية  الجمعية  عمل  فريق  نشكر  النهاية  في 
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 
ــة  ــد االدارة المتكامل ــات وقواع ــن آلي ــمولي يبي ــل ش ــروج بدلي ــى الخ ــروع ال ــدف المش ــذه )FHI360(. وه تنف
ــة  ــاركية تفاعلي ــة تش ــة بطريق ــة العقب ــي منطق ــا ف ــة به ــا المتعلق ــدد القضاي ــاحلية ويح ــق الس للمناط
مــع مختلــف أصحــاب العاقــة. تــم تنفيــذ المشــروع مــن خــال تحقيــق ثاثــة مكونــات رئيســية تضمــن 
ــة  المكــون األول مراجعــة مســتفيضة لكافــة الوثائــق المتوفــرة والخاصــة بالمنطقــة الســاحلية فــي العقب
ســواًء أكانــت وثائــق منشــورة أو غيــر منشــورة، فنيــة أو قانونيــة ومــن ثــم العمــل علــى المكــون الثانــي 
الــذي تضمــن تبيــان أصحــاب العاقــة وآليــات التواصــل المطلوبــة وبرامــج تدريبيــة لرفــع قــدرات أصحــاب 
ــب  ــادئ كس ــا ومب ــة عليه ــة المحافظ ــة وأهمي ــة البحري ــل البيئ ــددة مث ــن متع ــت عناوي ــة تضمن العاق
ــص  ــع تخصي ــيدة م ــة الرش ــاحلية والحاكمي ــق الس ــة للمناط ــي واإلدارة المتكامل ــل المؤسس ــد والتحلي التأيي
برامــج تدريبيــة لاعامييــن، وجميــع هــذه النشــاطات هدفهــا الخــروج بهــذا الدليــل وهــو المكــون الثالــث 

ــروع.  للمش
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 االســتطاعية، وتــم اختيــار عينــة قصديــة مــن اعاميــي العقبــة اضافــة الــى 

اعامييــن 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 2001. وألن دور االعــام مهــم 
ــاه  ــى رف ــوال ال ــة وص ــة متكامل ــة بطريق ــاحلية بالعقب ــة الس ــي ادارة المنطق ــة ف ــب عاق ــريك وصاح كش
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

1.1 اإلعام في األردن والمعاهدات الدولية
اتخــذت الهيئــة العامــة لامــم المتحــدة فــي أول جلســة عقدتهــا بتاريــخ14/12/1946  القــرار رقــم )95-أ( 
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 1948 نقطــة االنطــاق 
فــي التأثيــر علــى تطويــر تشــريعات حقــوق االنســان عالميًــا واقليميًــا ووطنيًــا، ومنهــا حريــة التعبيــر. 
ــة  ــوق المدني ــي للحق ــد الدول ــى “العه ــع عل ــة بالتوقي ــة األردني ــت الحكوم ــخ 30/6/1972 قام ــي تاري وف
ــون  ــي القان ــة ف ــة اخاقي ــد قيم ــذا العه ــل ه ــخ 28/5/1975 ويمث ــه بتاري ــت علي ــية” وصادق والسياس
الدولــي وهــو معاهــدة دوليــة خاصــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية. وتنــص المــادة 19 مــن هــذا العهــد 

لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.. 1
لــكل إنســان حــق فــي حريــة التعبيــر .ويشــمل هــذا الحــق حريتــه فــي التمــاس مختلــف ضــروب . 2

المعلومــات واألفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء علــى شــكل مكتــوب 
أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا.

تســتتبع ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 2 مــن هــذه المــادة واجبــات ومســؤوليات . 3
ــص  ــددة بن ــون مح ــريطة أن تك ــن ش ــود ولك ــض القي ــا لبع ــوز إخضاعه ــك يج ــى ذل ــة. وعل خاص

ــة: ــون ضروري ــون وأن تك القان
• 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 32 علــى 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.

1.2 لمحة حول االعام 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 عالميــًا 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 24 قانونًــا ونظامًــا 
ــورات  ــة والمحظ ــر مكتوب ــات الغي ــراف واألدبي ــا األع ــاف اليه ــي األردن.  يض ــام ف ــة واإلع ــًا بالصحاف متعلق

التــي تؤثــر بشــكل أو بآخــر علــى مجمــل وضــع اإلعــام فــي األردن.

ومــن الجديــر بالذكــر بــأن وزارة االعــام كانــت قائمــة فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية منــذ اســتقالها 
عــام 1946وقــد تــم الغــاء مســمى هــذه الــوزارة عــام 2001 واالســتعاضة عنهــا بالمجلــس اإلعلــى لإلعــام 
ــة  ــر دول ــن وزي ــة. وتعيي ــة وإداري ــتقالية مالي ــع باس ــة تتمت ــر تنفيذي ــة غي ــة تنظيمي ــة مرجعي كهيئ

لشــؤون االعــام واالتصــال.
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1.3 مراحل تطور السياسة اإلعامية في األردن
ــذي  ــة، 2009 وال ــا الخايل ــام بتنفيذه ــي ق ــة الت ــب الدراس ــام بحس ــور االع ــل تط ــتعراض مراح ــم اس ت
قــام بتعريــف أربعــة مراحــل لتطــور االعــام فــي األردن وأضــاف مرحلــة خامســة مرتبطــة بالتطــور فــي 
ــتعرض  ــي يس ــة. التال ــال الرقمي ــزة االتص ــت وأجه ــبكة اإلنترن ــى ش ــددة عل ــائط المتع ــتخدامات الوس اس

ــل ــن التفصي ــد م ــي األردن بمزي ــة ف ــة االعامي ــور السياس ــل تط مراح

المرحلة األولى: تأسيس إمارة شرق األردن في الفترة الواقعة بين عام 1921 وعام 1946. 1
المرحلــة الثانيــة: إعــام مــا بعــد اســتقال المملكــة األردنيــة الهاشــمية فــي الفتــرة الواقعــة . 2

بيــن عــام 1946 وعــام 1970
المرحلة الثالثة: المؤسسات الضخمة في الفترة الواقعة بين عام 1971 وعام 1989. 3
المرحلــة الرابعــة: اإلعــام فــي ظــل الديموقراطيــة فــي الفتــرة الواقعــة بيــن عــام 1989 وعــام . 4

2000
المرحلة الخامسة: ثورة المعلومات ما بعد عام 2001 ولغاية يومنا هذا. 5

1.3.1 المرحلة األولى: تأسيس إمارة شرق األردن
تزامنــت بدايــات الصحافــة األردنيــة مــع تأســيس إمــارة شــرق األردن عــام 1921 فكانــت ”الحــق يعلــو “ هــي 
ــان وكان  ــة مع ــي مدين ــين ف ــن الحس ــداهلل ب ــر عب ــم األمي ــي مخي ــام 1920 ف ــي ع ــدرت ف ــة ص أول صحيف
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 ماحقــة الســلطات المســتعمِرة لهــم، أو تلبيــة لرغبــة األميــر عبــداهلل .
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فــي عــام 1923 صــدرت 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 
ــى، 1998  ــب الموس ــة .وبحس ــة والعلمي ــية واألدبي ــاالت السياس ــر المق ــمية، ونش ــن الرس ــات والقواني الباغ
فقــد توقفــت هــذه الجريــدة عــن نشــر المقــاالت الوطنيــة واقتصــرت فقــط علــى القوانيــن والباغــات 
الرســمية منــذ تاريــخ 1/3/1926 بضغــط مــن المعتمــد البريطانــي فــي ذلــك الوقــت. وفــي عــام1928  
ــام  ــتقال الت ــد االس ــمها عن ــر اس ــم تغي ــرق األردن ث ــة ش ــمية لحكوم ــدة الرس ــى الجري ــمها إل ــول اس متح
ــى الجريــدة الرســمية للمملكــة األردنيــة الهاشــمية وتصــدر عــن طريــق وزارة الماليــة وتنشــر القوانيــن  إل
ــة  ــن أي صحيف ــة م ــت خالي ــرق األردن كان ــارة ش ــأن إم ــى، 1998 ب ــن الموس ــد بي ــمية. وق ــات الرس والباغ
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 
الثاثينيــات مــن القــرن العشــرين ومــن ضمنهــا صحــف الوفــاء والجزيــرة إضافــة إلــى الميثــاق والمجــات 
الدينيــة والقضائيــة والمدرســية. وقــد أصبحــت السياســة االعاميــة فــي األردن أكثــر وضوحــًا 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 عــام1927، والــذي خولــت بموجبــه المديريــة صاحيــة مراقبة  
المطبوعــات وترخيصهــا )نصــار، 1992(. واعتمــدت اإلدارة األردنيــة منــذ إنشــاء اإلمــارة وحتــى عــام 1953 علــى 
ــي 1928 و1933   ــي عام ــت ف ــي تم ــة الت ــة الرئيس ــه األردني ــى تعديات ــي وعل ــات العثمان ــون المطبوع قان
فــي تنظيــم شــؤون الصحافــة والنشــر باإلضافــة إلــى اعتمادهــا علــى التعديــل الرئيســي عــام 1945 والــذي 
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  
3 لعــام 1933 مــع مــا أدخــل عليــه مــن تعديــات، إضافــة إلــى قانــون المطبوعــات العثمانــي وتعدياتــه. 
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1.3.2 المرحلة الثانية: إعام ما بعد االستقال
تعتبــر هــذه المرحلــة هــي مرحلــة التأســيس الحقيقــي لإلعــام األردنــي بــكل مكوناتــه، حيــث تــم انشــاء 
وزارة لإلعــام عــام 1946 وظهــرت خالهــا اإلذاعــة األردنيــة عــام 1948 لدعــم الصحافــة المؤسســة منــذ 26 
عــام مضــت خــال المرحلــة األولــى، وصــدر الدســتور األردنــي الجديــد عــام 1952 كمــا صــدر قانــون دائــرة 
المطبوعــات وقانــون المطبوعــات وتــم تأســيس نقابــة الصحفييــن عــام  1953. وافتتــاح التلفزيــون األردنــي 
ــة  ــة اليومي ــي الصحيف ــر ه ــة النس ــر صحيف ــام 1969. وتعتب ــة ع ــاء األردني ــة األنب ــاء وكال ــام 1968 وإنش ع
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 1948 فقــد تــم اعتمادهــا 

كمصــدر رئيســي لألخبــار مــن قبــل المراســلين و الصحفييــن المقيميــن )الموســى، 1998(.

ــم6   ــات رق ــون المطبوع ــم ”قان ــخ 1953/9/26 باس ــر بتاري ــات والنش ــث للمطبوع ــون حدي ــدر أول قان ص
ــاد  ــات أع ــد للمطبوع ــون جدي ــخ 30/3/1955 قان ــدر بتاري ــون ليص ــذا القان ــل ه ــم تعدي ــنة 1953” وت لس
لــإلدارة صاحياتهــا 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 1967 فصــدرت صحيفــة الدســتور نتيجــة دمــج كل مــن صحيفــة فلســطين والمنــار وصحيفــة القــدس 

نتيجــة دمــج كل مــن الجهــاد والدفــاع.

انطلقــت صحيفــة الــرأي عــام 1971 كصحيفــة شــبه رســمية تنطــق بإســم الحكومــة األردنيــة )أبــو عرجــة، 
ــرأي( صحيفــة جــوردان تايمــز الناطقــة  2000(. وصــدرت عــام 1975 عــن المؤسســة الصحفيــة األردنيــة )ال
باللغــة االنجليزيــة . وجــاء صــدور صــوت الشــعب فــي عــام 1983 كتجربــة 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 1988 والتــي تغطــي فــي 
بثهــا جميــع بقــاع العالــم، وجــاء افتتــاح هــذه المحطــة مــن أجــل مواكبــة التطــور اإلعامــي فــي عصــر 
تفجــر المعرفــة والتدفــق اإلعامــي ومــن أجــل إيصــال صــوت األردن إلــى العالــم )أبــو جبلــة، 1995(، وفــي 
عــام 1974 بــدأ البــث الملــون للتلفزيــون األردنــي ممــا ســاهم فــي تطــور المرحلــة االعاميــة )خريســات، 
ــة  ــج اإلذاع ــه دم ــم بموجب ــذي ت ــنة 1985 م وال ــم ) 43 ( لس ــون رق ــدر القان ــام 1985 ص ــي ع 2000(. وف
والتلفزيــون لتصبــح مؤسســة واحــدة تحمــل اســم مؤسســة اإلذاعــة والتلفزيــون، مرتبطــة بوزيــر اإلعــام 

)بنــي دومــي، 2003(.

1.3.4 المرحلة الرابعة: اعام المرحلة الديموقراطية
تزامنــت هــذه المرحلــة مــع اجــراء االنتخابــات النيابيــة عــام 1989 وتعــززت بإقــرار الميثــاق الوطنــي عــام 
ــدار  ــة اص ــذه المرحل ــال ه ــم خ ــى، 1998(. وت ــن )الموس ــرأي للمواط ــر وال ــة التعبي ــل حري ــذي كف 1991 وال
ــق ألي  ــف والح ــى الصح ــة عل ــود مراقب ــدم وج ــن ع ــذي ضم ــام 1993 وال ــم 10 للع ــات رق ــون المطبوع قان
ــذه  ــي ه ــام ف ــة لاع ــة التطوري ــتمرت العملي ــا اس ــص. كم ــراءات الترخي ــهيل اج ــا وتس ــن بامتاكه مواط
ــود  ــف قي ــة تخفي ــال. ونتيج ــائل االتص ــي وس ــي ف ــي والعلم ــور التقن ــة التط ــال مواكب ــن خ ــة م المرحل
الترخيــص فــي قانــون 1993 فقــد صــدرت العديــد مــن الصحــف األســبوعية التــي يمكــن تقســيمها إلــى 
ــون  ــدل لقان ــون المع ــة القان ــدرت الحكوم ــة، 1996(. أص ــو عرج ــعبية )أب ــة، وش ــتقلة، وحزبي ــف :مس صح
المطبوعــات فــي عــام 1999 والــذي ســاهم فــي رفــع ســقف الحريــات وعــزز الحمايــة القانونيــة للصحفيين. 
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وتــم اصــدار جريــدة العــرب اليــوم عــام 1997 مــن خــال القطــاع الخــاص

 1.3.5 المرحلة الخامسة: صحافة ثورة المعلومات
جــاء الغــاء وزارة االعــام عــام 2003 مــن قبــل الحكومــة األردنيــة بهــدف تحقيــق الرؤيــة الملكيــة لإلعــام 
ــة اصــدار القانــون رقــم 27 للعــام  ــر ســوق االعــام. وشــهدت هــذه المرحل ورفــع حريــة الصحافــة وتحري
2007 وهــو قانــون معــدل لقانــون المطبوعــات والنشــر وأثــر بشــكل ايجابــي علــى البيئــة الصحفيــة. وقــد 
ــل  ــن قب ــوك م ــة واليرم ــة الدولي ــات والحقيق ــاة جوس ــا وقن ــاة رؤي ــل قن ــرى مث ــوات أخ ــيس قن ــاء تأس ج

القطــاع الخــاص عــام 2011 ليؤكــد اســتمرار التطــور بالسياســة االعاميــة فــي االردن.

ــا  ــمية، إال أنه ــة الهاش ــة األردني ــي المملك ــة ف ــة االعامي ــي السياس ــور ف ــتمرار التط ــن اس ــم م ــى الرغ عل
ــى  ــور عل ــن تط ــة م ــهدته المملك ــا ش ــرًا لم ــة نظ ــؤون الداخلي ــية والش ــا السياس ــان القضاي ــت بتبي اهتم
الصعيديــن السياســي والداخلــي ممــا يؤكــد ضــرورة االهتمــام بتعزيــز التخصصيــة فــي االعــام وخصوصــًا 

ــة. ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــي المنظوم ــس ف ــي ينعك ــر ايجاب ــن تأثي ــه م ــا ل ــي لم ــام البيئ االع

1.4 تطور وسائل االعام 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:
مرحلة النخبة. 1
مرحلة االنتشار. 2
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مرحلة التخصص. 3
المرحلة االلكترونية. 4
مرحلة االتصال متعدد الوسائط. 5

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 
ــيلة  ــت وس ــا بقي ــارها فيم ــع انتش ــع مواق ــبوعية، لتتس ــة واالس ــة اليومي ــف الورقي ــال الصح ــن خ م
االذاعــة والتلفزيــون حكــرًا 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.

ــدأت  ــد ب ــتفيدين فق ــداد المس ــا وأع ــاحة توفره ــار مس ــام وانتش ــائل االع ــرد لوس ــو المضط ــرًا للنم نظ
المرحلــة الثالثــة وهــي مرحلــة التخصــص بحيــث تقــوم فيهــا وســائل اإلعــام بخدمــة كل فئــة متخصصــة 
ــون  ــون، أو البيئي ــون، أو االقتصادي ــون، أو الزراعي ــون، أو اإلعامي ــاء، أو المهندس ــواًء األطب ــع س ــن المجتم م
وغيــر ذلــك مــن خــال تقديــم مــواد إعاميــة موجهــة إلــى كل فئــة مــن هــذه الفئــات، تخــدم فــي الوقت 
ــن  ــبة المتعلمي ــاع نس ــت بارتف ــص ارتبط ــة التخص ــر ان مرحل ــر بالذك ــن الجدي ــعب، وم ــة الش ــه عام ذات

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 
ــة  ــت للصحاف ــاح اإلنترن ــا أت ــة، كم ــارة االلكتروني ــات و التج ــرة لإلعان ــاح الكبي ــبكة واألرب ــتخدمي الش مس

مجموعــة مــن الخدمــات والتســهيات الجديــدة التــي أحدثــت ثــورة فــي مجــال العمــل الصحفــي.

ظهــرت وســائل جديــدة لاعــام مــا بعــد العــام 2010 ســميت 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 Multimedia، ومرحلــة التكنولوجيــا االتصاليــة التفاعليــة Interactive،  ومرحلــة 
الوســائط المهجنــة Hypermedia . وترتكــز هــذه المرحلــة علــى مجموعــة مــن المرتكــزات الرئيســية هــي: 
ــة  ــاف الضوئي ــى األلي ــة إل ــي، إضاف ــذكاء الصناع ــة ال ــس، وأنظم ــا الخام ــي جيله ــة ف ــبات اإللكتروني الحاس

وأشــعة الليــزر واألقمــار الصناعيــة.

تشــكل هــذه المرحلــة تزاوجــا بيــن تكنولوجيــا االتصــال وتكنولوجيــا المعلومــات حتــى أصبــح مــن الصعــب 
ــذي شــهده مجــال تقنيــات االتصــال والمعلومــات، فقــد  الفصــل بيــن االثنيــن بســبب التطــور الهائــل ال
ــات  ــبكات المعلوم ــع ش ــت م ــال فترابط ــم االتص ــه نظ ــورت إلي ــذي تط ــي ال ــام الرقم ــا النظ ــع بينهم جم
ــن  ــات ع ــم المعلوم ــتقال نظ ــد اس ــى عه ــد انته ــك فق ــة، وبذل ــا اليومي ــي حياتن ــه ف ــا نلمس ــو م وه
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 اســتغااًل إلمكانيــات هــذه التكنولوجيــا ســواء 
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ــي،  ــر اإللكترون ــاليب النش ــر أس ــادة عب ــذه الم ــر ه ــة نش ــي مرحل ــة أو ف ــادة الصحفي ــع الم ــة جم ــي مرحل ف
ــروز  ــة، وب ــات الصحاف ــي تطبيق ــة ف ــورة حقيقي ــدوث ث ــى ح ــا أدى إل ــت؛ مم ــبكة اإلنترن ــر ش ــة عب وخاص

مفهــوم جديــد وهــو الصحافــة اإللكترونيــة،

 1.5 اإلعام المتخصِّص
نتــه مــن احتــال موضــع متميِّــز، وحَيِّــز خــاص علــى  يمتلــك اإلعــام المتخصِّــص مقوِّمــات معينــة، مَكَّ

الخريطــة اإلعاميــة. وهــي )خضــور،2003(: 

1.5.1 المجال المتميِّز
ــاة  ــذ الحي ــة. وتأخ ــدِّدة ومختلف ــاالت متع ــن مج ــف م ــدًا، يتأل ــًا واح ــة مُركَّب ــاة المجتمعي ــكِّل الحي تش
المجتمعيــة خصائصهــا المميَّــزة مــن مجمــل الخصائــص المميَّــزة لمجاالتهــا المختلفــة. ويأخــذ كل مجــال من 
مة  هــذه المجــاالت خصوصيتــه مــن اعتبــارات متعــدِّدة أبرزهــا  طبيعــة ونوعيــة القوانيــن العاملــة والمنظِّ
للحيــاة فــي هــذا المجــال، وطبيعــة ونوعيــة القــوى الفاعلــة والمحرِّكــة للحيــاة فــي هــذا المجــال، ودرجــة 
ــة  ــع، ونوعي ــرد والمجتم ــاة الف ــي حي ــه ف ــال وثَِقلِ ــذا المج ــال، ووزن ه ــذا المج ــي ه ــق ف ــور المتحقِّ التط
الشــخصيات الفاعلــة فــي هــذا المجــال، وآليــة اتخــاذ القــرار وصنعــه فــي هــذا المجــال، ونظــرة المجتمــع 
ــة  ــا، ونوعي ــال أو يَعْنيه ــذا المج ــا ه ــي يضمه ــة الت ــرائح االجتماعي ــم الش ــال، وحج ــذا المج ــه له وتقييم

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 الحقــًا بالنســبة للمجــال الصحــي.
ُل أســسَ خصوصيتــه وتميُّــزه، هــي  إن االعتبــارات الخاصــة بــكل مجــال ، والتــي تحــدِّد شــخصيته، وتشــكِّ
التــي تحــدِّد أســس المقاربــة اإلعاميــة لهــذا المجــال. هــذه المقاربــة التــي تتضمــن تحديــد اإلســتراتيجية 
اإلعاميــة المناســبة، وتحديــد السياســات والخطــط والبرامــج اإلعاميــة المناســبة، وتحديــد حجــم المنظومــة 
ــكادر اإلعامــي المطلــوب وطبيعتــه، وتحديــد  اإلعاميــة المطلوبــة ونوعهــا ومســتواها،وتحديد نوعيــة  ال
ــك  نوعيــة المــادة اإلعاميــة، وطــرق جمعهــا، ومســتويات معالجتهــا، وأســاليب عرضهــا وتقديمهــا، وكذل
تحديــد الجمهــور المســتهدَف والمطلــوب الوصــول إليــه والتأثيــر فيــه، وتحديــد آليــات اإلقنــاع ونظريــات 

التأثيــر المناســبة.

1.5.2 الموضوع المتميِّز 
تفــرض خصوصيــة المجــال وتميُّــزه خصوصيــة الموضــوع وتميُّزه أيضــًا. 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 جمهــورًا واســعًا 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.	
• ــره. 	 ــوع ونش ــذا الموض ــة ه ــال معالج ــن خ ــه م ــر علي ــه والتأثي ــول إلي ــتهدَف الوص ــور المس الجمه

ــه. ــه ب ــة معرفت ــوع، ودرج ــذا الموض ــه إزاء ه ــور واتجاهات ــذا الجمه ــف ه ومواق
• 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 (.	

1.5.3 الحدث 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 
ــُل الحــدث  فيــه. وأهــم هــذه الصفــات: يعكــس الحــدث التغييــر الحاصــل فــي ســياق عــام مســتمر. يمثِّ
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 عماقــًا. ولكنــه، كالشُــهُب، يبهــر نــوره األبصــار، ولكــن للحظــة واحــدة. 

ثــم ينتهــي كل شــيء. ليبــدأ حــدث جديــد.
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ــل أوجــه التفــاوت  لكــن، تتفــاوت قــوة حضــور هــذه الصفــات العامــة للحــدث مــن مجــال إلــى آخــر. وتتمثَّ
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 اإلعاميــة التــي تفرضهــا المعالجــة اإلعاميــة المتخصِّصــة للحــدث 
لــدى مقاربتــه باآلتــي:

ــه  ــه ومعالجت ــدث وفهم ــم الح ــة تقيي ــي عملي ــدة ف ــم المُعْتَمَ ــة القيَّ ــة أو منظوم ــد القيم أ.   تحدي
ــًا.  إعامي

ب. الوقائــع والمعلومــات: تســتدعي التغطيــة المنهجيــة الناجحــة ضــرورة اســتخدام الوقائــع المهمــة، 
ــي  ــِهمُ ف ــي تُسْ ــك الت ــدث، وكذل ــور الح ــي تط ــة ف ــات مهم ُل انعطاف ــكِّ ــي تُشَ ــة، والت وذات الدالل

ــي علــى وعــي الحــدث وفهمــه. تشــكيل األســاس المعرفــي للمتلقــي إزاء الحــدث، وتســاعده بالتال
ج.  ترتيب العناصر اإلخبارية وفق تسلسل أهميتها.

د.   معالجة الحدث إعاميًا بما يخدم ويصب في المجرى التفاعلي للمتلقي. 
ه.    اختيار النوع االتصالي المناسب: الشخصي، الجمعي، المؤسسي، الجماهيري.   

ــة، أو  ــبوعية، أو إذاع ــة أس ــة، أو مجل ــة، أو محلي ــة مركزي ــبة: صحيف ــة المناس ــيلة االتصالي ــار الوس اختي
ــت(. ــى اإلنترن ــع عل ــون، أو موق تلفزي
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1.5.4 المصادر المتميزة
تــؤدي المصــادر دورًا بالــغ األهميــة فــي التغطيــة اإلعاميــة. وبالرغــم مــن تشــابه المصــادر فــي المجــاالت 
ــر.  ــى آخ ــال إل ــن مج ــف م ــا، تختل ــل معه ــاليب التعام ــا، وأس ــادر ونوعيته ــة المص ــإن طبيع ــة، ف المختلف
وترتبــط نوعيــة المصــادر التــي تعتمــد عليهــا التغطيــة اإلعاميــة بنوعيــة هــذه التغطيــة، ومســتواها، 
وأســاليب المعالجــة اإلعاميــة التــي تســتخدمها فــي تغطيــة األحــداث والظواهــر والتطــورات. ومــن أهــم 

المصــادر التــي يعتمــد عليهــا اإلعــام المتخصــص، والتــي تميــزه عــن اإلعــام العــادي:
يعتمــد اإلعــام المتخصــص، فــي األعــم واألغلــب علــى مصــادر نوعيــة، تتميــز بمســتويات عاليــة . 1

مــن الخبــرة، أو االختصــاص، أو المســئولية. 
تعد الهيئات والجهات العلمية واألكاديمية والبحثية مصادر أساسية لإلعام المتخصص. . 2
ــات، . 3 ــات، النظري ــوث، االختراع ــة )البح ــة المختلف ــاالت الطبي ــي المج ــة ف ــخصيات العلمي ــد الش تع

ــص.  ــام المتخص ــة لإلع ــغ األهمي ــدرًا بال ــات...الخ(، مص الممارس
ــف . 4 ــي مختل ــة ف ــمية مهم ــع رس ــل مواق ــي تحت ــخصيات الت ــى الش ــص عل ــام المتخص ــد اإلع يعتم

ــية  ــادر أساس ــة، مص ــر العلمي ــرات والتقاري ــة، والنش ــات المتخصص ــات، والمج ــال. الدوري ــب المج جوان
ــص. ــام  المتخص ــا اإلع ــد عليه يعتم

1.5.5 الجمهور 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 إعاميــة معينــة. 

وتعــود أهميــة جمهــور الوســيلة اإلعاميــة إلــى اعتبــارات متعــدِّدة، أهمهــا:
األهميــة اإلعاميــة: إن تواصــل الوســيلة اإلعاميــة مــع جمهورهــا هــو المؤشــر الحقيقــي لنجاحهــا، . 1
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وبالتالــي مقدرتهــا علــى تحقيــق مهامهــا وإنجــاز وظائفهــا.
ــري-. 2 ــروع فك ــًا مش ــي أساس ــرة ه ــة المعاص ــيلة اإلعامي ــون الوس ــة ك ــة : إن حقيق ــة المادي األهمي

أيديولوجــي، ال تتناقــض إطاقــًا مــع حقيقــة ثانيــة موازيــة فــي األهميــة للحقيقــة األولــى، وهــي 
أن كل وســيلة إعــام جماهيــري معاصــرة هــي أيضــًا مشــروع اقتصــادي، يهــدف الــى تحقيــق الربــح 

المــادي، أو مؤسســة ذات طابــع اقتصــادي يجــب أن تــوازن مــا بيــن دخلهــا ونفقاتهــا . 
ــي . 3 ــع حرك ــا ذات طاب ــا بأنه ــة بجمهوره ــيلة اإلعامي ــة الوس ــف عاق ــة: تتص ــة التواصلي األهمي

وديناميكــي، يتســم بالتغييــر. ليــس ثمــة أي شــيء ثابــت فــي عاقــة الوســيلة اإلعاميــة بجمهورهــا 
ــكالها. ــا وأش ــة ومضامينه ــذه العاق ــة ه ــي طبيع ــتمر ف ــدُّل المس ــذا التب ــة ه ــوى حقيق س

معاييــر الجمهــور: يتميَّــز جمهــور الوســائل اإلعاميــة الجماهيريــة وفــق معاييــر مختلفــة أبرزهــا: . 4
الكــم ، بمعنــى ضخامــة الجمهــور عدديــًا. 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 اإلعاميــة ) 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 إخراجــًا، وتقديمــًا، وعرْضــًا.

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:

جمهــور محــدَّد )يتميــز اإلعــام المتخصــص بقدرتــه علــى تحديــد جمهــوره، والوصــول إليــه، والتأثيــر . 1
ــٍر  ــدٍر كبي ــدَّد بق ــور مح ــه جمه ــص بأن ــام المتخصِّ ــور اإلع ــز جمه ــا يتمي ــًا م ــك غالب ــه. ولذل في
ــام  ــور اإلع ــز جمه ــابقة.(.كما يتمي ــر الس ــن المعايي ــر م ــار أو أكث ــق معي ــوح والدقــة، وف ــن الوض م
المتخصِّــص غالبــًا بأنــه محصــور فــي إطــار ضيــق، وهــو إطــار موضــوع التخصُّــص. وبأنــه جمهــور 
ــإن  ــي، ف ــا، وبالتال ــة جمهوره ــة المتخصِّص ــيلة اإلعامي ــرف الوس ــا تع ــًا م ــلفًا، إذ غالب ــروف س مع
ــه  ــص بأن ــام المتخص ــور اإلع ــز جمه ــا يتمي ــه.  كم ــول إلي ــه والوص ــى مخاطبت ــر عل ــا تقتص مهمته
جمهــورًا نوعيــًا وليــس جمهــورًا عامــًا، وأنــه جمهــور معنــيُّ وجــاد، يمتلــك خبــرة اتصاليــة غنيــة، 
وحاجــات إعاميــة متعــدِّدة ومتنوعــة، وموقفــًا نقديــًا قويــًا مــن الخطــاب اإلعامــي الــذي يتعــرض 

إليــه.
االنعكاســات اإلعاميــة لخصائــص الجمهــور: انعكســت خصائــص جمهــور اإلعــام المتخصِّــص علــى . 2

الجوانــب المختلفــة مــن اإلعــام المتخصِّــص. وبــات مــن الثابــت علميــًا أن الشــرط الحاســم لنجــاح 
ــدِّع،  ــاَّق ومب ــكل خ ــوره بش ــص جمه ــتجابة لخصائ ــى االس ــه عل ــو مقدرت ــص ه ــام المتخصِّ اإلع
ووفــق الظــروف والمعطيــات الملموســة للوســائل والجمهــور والمجتمــع. ويمكــن تحديــد أبــرز هــذه 

ــي:  ــى النحــو التال االنعكاســات عل
• إن الطابع العام والغالب على اإلعام المتخصِّص هو الطابع التثقيفي وليس اإلخباري.	
• إن األنــواع الصحفيــة األكثــر اســتخدامًا فــي اإلعــام المتخصِّــص هــي األنــواع ذات الطابــع الفكــري 	

والقــادرة علــى حمــل مضاميــن وأفــكار وقيَّم.
• ــا 	 ــًا م ــل غالب ــطحية. ب ــريعة والس ــة الس ــة اإلخباري ــص التغطي ــام المتخصِّ ــتخدم اإلع ال يس
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ــيرية. ــتقصائية أو التفس ــة االس ــاملة، أي التغطي ــة والش ــة العميق ــة اإلخباري ــتخدم التغطي يس
• يســتخدم اإلعــام المتخصِّــص فــي الغالــب أســاليب معالجــة تعتمــد علــى التحليــل واســتخدام 	

الوقائــع واألدلــة والبراهيــن والحجــج.
• ــوره. 	 ــة جمه ــبة لتوعي ــة مناس ــل إقناعي ــتراتيجيات ومداخ ــص إس ــام المتخصِّ ــتخدم اإلع يس

ويحــرص علــى تقديــم تغطيــة متوازنــة، ومعالجــة تتضمــن وجهــات نظــر متعــدِّدة، ويبتعــد 
ــدة. ــر واح ــة نظ ــد أو وجه ــم رأي واح ــى تقدي ــار عل ــلوب االقتص ــن أس ع

• يســتخدم اإلعــام المتخصِّــص، فــي األعــم واألغلــب، اســتماالت ذهنيــة ومنطقيــة، ونــادرًا مــا 	
ــة.  ــة أو العاطفي ــتماالت االنفعالي ــتخدم االس يس

• ــرأي. يقــدِّم المعلومــة بشــكل 	 ــى الفصــل بيــن المعلومــة وال يحــرص اإلعــام المتخصِّــص عل
ــرأي. ويُعطــي لمتلقيــه فرصــة التعامــل والتفاعــل مــع المعلومــة  مســتقل ومنفصــل عــن ال

بحريــة أكبــر. 

1.5.6 الكادر اإلعامـي المتميِّز 
ــوء  ــي ض ــة ف ــائل اإلعامي ــاج الرس ــوم بإنت ــذي يق ــي ال ــال الفعل ــم باالتص ــو القائ ــي ه ــكادر اإلعام إن ال
اإلســتراتيجية العامــة التــي حدَّدتهــا القــوى المالكــة والموجِّهــة، وبمــا يتناســب مــع السياســة التحريريــة 
للوســيلة اإلعاميــة التــي يعمــل بهــا. إن مبــرِّر وجــود الــكادر اإلعامــي ومقيــاس مــدى نجاحــه أو فشــله 
يتمثَّــُل فــي مقدرتــه علــى فهــم هــذه اإلســتراتيجية وتلــك السياســة وتطبيقهمــا تطبيقــًا خاَّقــًا ومبدِّعــًا 

فــي كل نتــاج صحفــي يقدمــه، وذلــك عبــرَ فــٍن إعامــي مناســب ومتطــور.
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يعكــس مســتوى تطــور الــكادر اإلعامــي، نوعــًا وكمــًا، مســتوى التطــور اإلعامــي عمومــًا، ومســتوى تطــور 
ــع  ــور الواق ــتوى تط ــك مس ــا، وكذل ــي، وتعدده ــة للمتلق ــات اإلعامي ــوُّع الحاج ــتوى تن ــي، ومس المتلق
ر وجــود الــكادر اإلعامــي المتخصِّــص  الموضوعــي فــي مجاالتــه المختلفــة. وثمــة شــرطان أساســيان يتعــذَّ

بدونهمــا وهمــا: 
ــي  ــة، الت ــه النظري ــتكمال مقوِّمات ــعى الس ــم يس ــى عل ــام إل ــوََّل اإلع ــد أن تح ــي: بع ــل اإلعام أ- التأهي
ــي  ــل ف ــور الحاص ــرًا للتط ــًا. ونظ ــل إعامي ــر مؤه ــي غي ــود كادر إعام رًا وج ــذِّ ــات متع ــته، ب ــم ممارس تحك
ــن  ــتويات م ــة مس ــى ثاث ــة إل ــة ملِّح ــت الحاج ــا، بات ــاالت وأنواع ــائل ومج ــه وس ــام بوصف ــال اإلع مج

ــي: ــل اإلعام التأهي
التأهيــل اإلعامــي العــام: مهمــة التأهيــل اإلعامــي العــام إعطــاء الــكادر أساســيات علــم اإلعــام العــام 

ــخ(. )األدبيــات والنظريــات واألنــواع والوســائل والتقنيات…ال
-التأهيــل اإلعامــي المتخصِّــص: يمثِّــل التأهيــل اإلعامــي المتخصِّــص مرحلــة متطــورة، أكثــر عمقــًا وأكثر 
تخصُّصــًا. إن مهمــة التأهيــل اإلعامــي المتخصِّــص هــي تعميــق تأهيــل الــكادر بأحــد المجــاالت اإلعاميــة 
الرئيســية. ويكــون التخصُّــص فــي هــذه المرحلــة إمــا علــى أســاس الوســيلة اإلعاميــة )صحافــة، إذاعــة، 
تلفزيــون، وكالــة أنبــاء ( أو علــى أســاس الموضــوع  ) إعــام رياضــي، إعــام اقتصــادي، إعــام ثقافــي…

الخ (.
- التأهيــل اإلعامــي الضيــق: إن مرحلــة التطــور التــي بلغهــا اإلعــام المعاصــر علــى الصعيديــن النظــري 
والعملــي، وظهــور المؤسســات اإلعاميــة العماقــة، وتزايــد ظاهــرة عــدم تجانــس الجمهــور وربمــا تفتتــه، 
ــة  ــى المنافس ــة إل ــة، باإلضاف ــه االتصالي ــي وخبرت ــي والثقاف ــتواه التعليم ــاع مس ــه ارتف ــت ذات ــي الوق وف
المحتدمــة حــول تقديــم نتــاج نوعــي متميِّــز، وتزايــد أهميــة الــدور الــذي أخــذ يؤديــه اإلعــام المعاصــر 

فــي حيــاة الفــرد والمجتمــع، فرضــت ضــرورة التأهيــل اإلعامــي المتخصِّــص الضيــق. 
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ب- التأهيل العلمي في مجال متخصِّص:
ُل التخصُّــص  يســتدعي التخصُّــص اإلعامــي ويُــازم التخصُّــص العلمــي فــي مجــال محــدَّد. بحيــث يُشَــكِّ
ــح  ــص، أصب ــذا التخصُّ ــا. ه ــة تربطهم ــة جدلي ــدة. ثم ــة واح ــان لورق ــي وجه ــص العلم ــي والتخصًّ اإلعام
ظاهــرة عاديــة فــي معظــم وســائل اإلعــام. وقــد حصــل بفعــل أســباب متعــدِّدة، وأخــذ أشــكااًل مختلفــة. 
ــدى  ــاالت، ول ــف المج ــي مختل ــل ف ــور الحاص ــتوى التط ــن مس ــة. ولك ــد مهم ــقَ فوائ ــه حقَّ ــد أن ونعتق
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(.. 

1.5.7 أسلوب المعالجـة المتميِّز 
ــزة.  ــم متميِّ ــة وتقدي ــاليب معالج ــكادر أس ــور وال ــدَث والجمه ــوع والح ــزة للموض ــة المتميِّ ــرض الطبيع تف
حيــث أن خصوصيــة الموضــوع والحــدث والجمهــور والــكادر هــي التــي تحــدِّد نوعيــة ومســتوى المعالجــة 
ــي  ــدث ف ــوع والح ــة للموض ــة الخاص ــذه الطبيع ــرام ه ــع احت ــن، وم ــدث. ولك ــوع والح ــة للموض اإلعامي
ــص،  ــام المتخصِّ ــي اإلع ــة ف ــاليب المعالج ــزة ألس ــمات مميَّ ــن س ــث ع ــن الحدي ــة، يمك ــاالت المختلف المج

ــي: ــو التال ــى النح ــا عل ــد أبرزه ــن تحدي ويمك
• ــاليب 	 ــتخدام أس ــًا باس ــي عموم ــص النوع ــام المتخصِّ ــز اإلع ــة: يتميَّ ــاملة والعميق ــة الش المعالج

ــام.  ــام الع ــن اإلع ــًا م ــمولية وعمق ــر ش ــورات أكث ــر والتط ــداث والظواه ــة لألح معالج
• هيمنــة الطابــع التحليلــي: يعتمــد اإلعــام المتخصِّــص النوعــي منهــج التحليــل العلمــي لألحــداث 	

والظواهــر والتطــورات. 
• ــدث أو 	 ــة للح ــة متوازن ــم رؤي ــى تقدي ــي إل ــص النوع ــام المتخصِّ ــعى اإلع ــة: يس ــة المتوازن المعالج

ــور.  ــوع أو التط الموض
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• ــتماالت 	 ــتخدام االس ــي اس ــص النوع ــام المتخصِّ ــي اإلع ــن ف ــة: يهيم ــتماالت الذهني ــتخدام االس اس
ــه.  ــي وعقل ــن المتلق ــب ذه ــي تخاط ــة الت الذهني

• اســتخدام مداخــل إقناعيــة وآليــات تأثيــر مناســبة لمجــال التخصُّــص ولنوعيــة الجمهــور، واالســتفادة 	
ــا  ــت إليه ــي توصَّل ــج الت ــن النتائ ــتخّلصة م ــة المُسْ ــات العلمي ــن المعطي ــى م ــد األقص ــى الح إل

ــوث الميدانيــة فــي هــذا المجــال. البح
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الوحدة الثانية: واقع االعام البيئي والسياحي في العقبة

2.1 خليج العقبة، المميزات والخصائص
يعتبــر خليــج العقبــة المنفــذ البحــري الوحيــد لــألردن وهــو عبــارة عــن حــوض مائــي شــبه مغلــق يمتــد 
بطــول 180 كــم، وبعــرض يتــراوح مــا بيــن 6 إلــى 25 كــم، ويتميــز بعمــق كبيــر يبلــغ فــي متوســطه 800 
متــر ويصــل إلــى أكثــر مــن 1800 متــر. يتصــل خليــج العقبــة مــع البحــر األحمــر مــن خــال مضائــق تيــران 
والتــي يصــل معــدل عمــق الميــاه فيهــا إلــى حوالــي 250 متــر )الشــكل رقــم 4(، وهــو 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 تقريبــًا، أمــا تلــك العميقــة منهــا فيحــدث 
ــف  ــا نص ــى أنه ــة عل ــي العقب ــد ف ــة الم ــف حرك ــن وص ــًا. ويمك ــنوات تقريب ــاث س ــا كل ث ــاط فيه االخت

يوميــة مــع بعــض حــاالت عــدم االنتظــام التــي تحــدث فــي بعــض األحيــان.

يمتــاز الخليــج بارتفــاع نســبة ملوحتــه مقارنــة مــع البحــار األخــرى حيــث تبلــغ حوالــي 40 غــم/ لتــر1، 
مقارنــة مــع نســبة الملوحــة العالمــي والتــي تبلــغ 35 غــم/ 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 20 درجــة مئويــة فــي فصــل الشــتاء إلــى حوالــي 28 درجــة مئويــة فــي فصــل 
الصيــف، وتعتبــر تراكيــز األوكســجين المــذاب فــي ميــاه خليــج العقبــة مرتفعــة حيــث تتــراوح بيــن )-6.4

7.4 ملغــم/ 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  محطة العلوم البحرية،2013
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العقبــة وفــي الخليــج بشــكل عــام بالميــاه البلوريــة لشــدة شــفافيتها وقــد تصــل إلــى أكثــر مــن 30 متــر 
بســبب غيــاب العكــورة وذلــك نتيجــة ضعــف تدفــق الميــاه مــن روافــد األوديــة المحاذيــة للخليــج. 

تــم تســجيل اكثر مــن 510 نــوع تتبــع لـــ 19 عائلة مــن األســماك فــي الميــاه األردنيــة2، وبحســب المعلومات 
 )Scombridae( ــة ــماك عائل ــإن أس ــة ف ــة البحري ــة البيئ ــة لحماي ــة الملكي ــال الجمعي ــن خ ــرة م المتوف
تشــكل حوالــي %70 مــن كميــات الصيــد فــي العقبــة، وهــي أهــم أنــواع األســماك التجاريــة تليهــا أســماك 
 )Istiophoridaefamiliesو  Xiphiidaeو  Decapterusmacarellus, Decapterusmacrosoman(
ــة  ــات الحي ــن الكائن ــر م ــي تعتب ــماك والت ــواع األس ــم أن ــام أضخ ــن الع ــة م ــرات معين ــي فت ــاهد ف ويش
المهاجــرة كقــرش الحــوت )البتــان( والــذي يصــل طولــه ألكثــر مــن 20 متــر، باإلضافــة إلــى أســماك العقامــة 

)البركــودا( والريــم وكذلــك بعــض أنــواع الثدييــات البحريــة كالدالفيــن.

تتميــز المنطقــة الســاحلية الجنوبيــة بكثافــة الغطــاء المرجانــي مقارنــة مــع المنطقــة الشــمالية، كمــا 
ــن  ــباب م ــن األس ــد م ــا، للعدي ــة منه ــع الضحل ــة م ــة مقارن ــل العميق ــي الموائ ــان ف ــة المرج ــزداد كثاف ت
أهمهــا هــو بعدهــا عــن النشــاطات البشــرية. وقــد تــم تســجيل أكثــر مــن 127 نــوع مــن المرجــان الصلب، 
حيــث ياحــظ 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 
ــددات  ــديد أو المه ــزر الش ــاالت الج ــل ح ــة مث ــددات الطبيعي ــه للمه ــى تعريض ــك إل ــد أدى ذل ــة فق الضحل
البشــرية المتنوعــه. باإلضافــة إلــى التوزيعــات المرجانيــة فــي العقبــة، تتواجــد تجمعــات األعشــاب البحرية 
علــى أعمــاق ضحلــة نســبيًا وفــي أماكــن مختلفــة علــى طــول الســاحل، ولهــذه التجمعــات أهميــة بالغــة 

 Khalaf M.A and Disi, A. M. )1997(.  2



29الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية

ــة  ــة خصب ــر بيئ ــا توف ــى أنه ــة إل ــة، إضاف ــات البحري ــن الحيوان ــد م ــب للعدي ــذاء المناس ــر الغ ــا توف كونه
لتكاثــر األســماك واختباءهــا. تــم تســجيل أنــواع متعــددة مــن اإلســفنجيات، والمحاريــات وشــقائق النعمــان 
والطحالــب باإلضافــة إلــى تســجيل مجموعــة مختلفــة مــن أنــواع الســاحف البحريــة ومــن أكثرهــا شــيوعًا 
ــوص  ــع غ ــي موق ــا ف ــاهدات له ــر مش ــجيل أكث ــم تس ــث ت ــر )Hawksbill( حي ــار الصق ــلحفاة منق ــي س ه

)الصخــرة الســوداء( مقارنــة مــع المواقــع األخــرى3.

2.2 االعام البيئي والسياحي في العقبة

2.2.1 االعام البيئي السياحي
ظهــر مصطلــح االعــام البيئــي  الســياحي واخــذ بالتطــور فــي الســبعينيات مــن القــرن الماضــي فبعدمــا 
ــداف  ــق اه ــف لتحقي ــط وُظِ ــات وخط ــه سياس ــح ل ــة، اصب ــارة الصحفي ــي واالث ــر البيئ ــا للخب كان نق
مختلفــة، واالعــام البيئــي ـ الســياحي هــو أداة تعمــل علــى توضيــح المفاهيــم البيئيــة الســياحية مــن 
خــال احاطــة الجمهــور المتلقــي والمســتهدف مــن الرســالة االعاميــة البيئيــة الســياحية بكافــة الحقائــق 
والمعلومــات الموضوعيــة بمــا يســهم فــي تأصيــل تنميــة البيئــة المســتدامة وتنويــر المســتهدفين بــرأي 
ــن  ــه يمك ــة. وعلي ــارة والمطروح ــياحية المث ــا الس ــة والقضاي ــكات البيئي ــات والمش ــي الموضوع ــديد ف س
ــة  ــة المتعلق ــق العلمي ــر الحقائ ــاء ونش ــة انش ــو إال عملي ــا ه ــياحي  م ــي ـ الس ــام البيئ ــول ان االع الق
بالبيئــة والســياحة مــن خــال وســائل االعــام بهــدف ايجــاد درجــة مــن الوعــي البيئــي ـ الســياحي وصــوال 

ــتدامة. ــى التنميــة المس ال

3  مرجع تقرير حالة البيئة الساحلية
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االعام السياحي ـ واقع وطموح
مــا زال اإلعــام الســياحي المحلــي يحبــو بخطــوات بطيئــة مــن حيــث تناوالتــه لقطــاع الســياحة والتعريــف 
ــه  ــدى اهتمام ــص وم ــياحي المتخص ــي الس ــام المحل ــع اإلع ــتعراض واق ــد اس ــة، فعن ــا االيجابي بأهدافه
ــم االساســية فــي  ــه المعال ــى اســتراتيجية تحــدد ل ــا المحلــي مــازال بحاجــة إل بالســياحة نقــول إن اعامن

تنــاول مواضيــع تتعلــق بالســياحة والترويــج لهــا.

ــا  ــا ومواقعه ــا ومزاياه ــياحة وعناصره ــف بالس ــاالت التعري ــي مج ــر ف ــياحي الكبي ــام الس ــرز دور االع و يب
ــة  ــموعة والمرئي ــروءة والمس ــائل المق ــة بالوس ــج المتمثل ــة أو التروي ــام المختلف ــائل اإلع ــال وس ــن خ م
والمعــارض واألفــام والتبــادل العينــي والمطبوعــات والنشــرات والدوريــات وغيرهــا، ومــا لإلعــام الســياحي 
ــة  ــي عملي ــال ف ــدوره الفع ــة ل ــة ملح ــاك حاج ــا هن ــدر م ــياحي، وبق ــج الس ــي التروي ــي ف ــر إيجاب ــن أث م
التنميــة الســياحية بقــدر مــا هنــاك حاجــة ماســة لاســتثمار ووســائله كافــًة وخاصــًة اإلعــان المرئــي، 
إذ مــن خــال وســائل اإلعــام المختلفــة يســتقي الفــرد معلوماتــه والتــي تصلــه عــادة فــي شــكل إخبــاري 

ــدارس والمهتــم. عــن حقائــق ومعلومــات ســياحية يهتــم بهــا الســائح والمســتثمر وال

ويرتبــط عنصــر االســتفادة مــن اإلعــام فــي نشــاط التســويق الســياحي بمقــدار العاقــة الوطيــدة بيــن 
شــركات الســياحة ومحــرري األخبــار الســياحية فــي وســائل اإلعــام الجماهيريــة المختلفــة، لــذا فــان مــن 
األهميــة بمــكان وجــود منــاخ إعامــي قائــم علــى اســتراتيجية مدروســة يســهم فــي تأســيس مداميــك 

متينــة لإلعــام الســياحي المؤثــر والــذي ال تــزال تفتقــر إليــه صناعــة الســياحة فــي بادنــا.
لعــل اســتحداث قســم »إعام ســياحي« ضمــن أقســام كليــة اإلعــام بجامعاتنــا االردنيــة الخاصة والرســمية 
لتخريــج كــوادر متخصصــة ومؤهلــة أهــم خطــوة علــى صعيــد تمكيــن االعــام الســياحي بــاألردن، وكذلــك 

عقــد دورات اعاميــة متخصصــة لرفــع كفــاءة الكــوادر االعاميــة الراغبــة بالتخصــص فــي هــذا المجــال.
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2.2.2 دور سلطة منطقة العقبة في تعزيز االعام البيئي السياحي
ــة  ــكات البيئي ــم المش ــع تفاق ــة م ــة العقب ــي منطق ــياحة ف ــة والس ــال البيئ ــي مج ــام ف ــرز دور االع ب
والبحريــة بشــكل خــاص، اضافــة الــى الحاجــة للترويــج حــول المناطــق الســياحية او تســليط الضــوء علــى 
قضايــا تســاهم فــي تحســين الســياحة فــي المنطقــة. وقــد شــهدت العقبــة نمــوًا ســريعًا فــي االقتصــاد 
ــاركة  ــة للمش ــور الحاج ــى ظه ــا أدى إل ــة مم ــة الخاص ــة االقتصادي ــة العقب ــيس منطق ــد تأس ــًا بع خصوص
ــاكل  ــة بالمش ــر المرتبط ــن المخاط ــل م ــى التقلي ــة ال ــود الرامي ــي الجه ــعب ف ــات الش ــة فئ ــة لكاف الفعال
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 
ــة  ــوازن البيئ ــى ت ــل عل ــوث والعم ــاالت التل ــة ح ــة، ومواجه ــور البيئ ــر تده ــب مخاط ــي تجن ــن ف المواطني

ــة. ــياحية بالمنطق ــة الس ــدرات البيئي ــى المق ــة عل ــي والمحافظ ــلوك البيئ ــة والس ــة البيئي بالمعرف

ــياحة  ــة والس ــوع البيئ ــة بموض ــة الخاص ــة االقتصادي ــة العقب ــلطة منطق ــن س ــح م ــام واض ــاك اهتم هن
ونشــر الوعــي البيئي-الســياحي ويتضــح ذلــك مــن خــال تأســيس مفوضيــة تعنــى بشــؤون البيئــة وهــو 
ــة البيئــة داخــل المنطقــة وتطويــر أطــر العمــل واآلليــات الضروريــة  ــذي ســاهم فــي تقييــم حال االمــر ال
للمحافظــة علــى البيئــة وإقامــة عاقــة جيــدة مــع المجتمــع المحلــي والمنظمــات المحليــة والدوليــة ذات 
العاقــة بالمحافظــة علــى البيئــة إضافــة إلــى اإلســهام فــي دفــع عمليــة التنميــة المســتدامة مــن خــال 
الموازنــة مــا بيــن المتطلبــات االســتثمارية والحفــاظ علــى المــوارد البيئيــة الموجــودة لاجيــال القادمــة.

أيضــًا توجــد مفوضيــة تعنــى بالشــؤون الســياحية واالســتثمارية فــي مفوضيــة العقبــة وهــو أمــر ايجابــي، 
اال ان هنــاك قــرارات تتعلــق بمنــح المســتثمرين امتيــازات لاســتثمار فــي المنطقــة تعارضــت مــع التوجهات 



الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية 32الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية

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 
ــال  ــة بالمج ــرية المتخصص ــوادر البش ــي الك ــص ف ــاك نق ــة اال ان هن ــي كامل ــي وتلفزيون ــث اذاع ــة ب محط
البيئــي ـ الســياحي، ومــا زالــت ســلطة منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة تســتعين باعامييــن مــن 

العاصمــة عمــان كلمــا احتاجــت الــى تســليط الضــوء علــى منجــز جديــد فــي المجــال الســياحي.

ــة  ــات )العربي ــدة لغ ــات بع ــس دوري ــن خم ــر م ــام 2001 أكث ــي الع ــها ف ــذ تأسيس ــلطة ومن ــدرت الس أص
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 لاســتثمارات الســياحية دون التطــرق الــى توغــل هــذه 
ــات  ــة مطبوع ــاريعها البيئي ــال مش ــن خ ــلطة م ــدرت الس ــا واص ــة. كم ــة البحري ــى البيئ ــتثمارات عل االس
)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 اســتهاك الطاقــة، ودعــم اســتخدام الطاقــة المتجــددة، وتقليــل انبعــاث CO2 كلمــا كان 	

ذلــك ممكنــًا. 
• 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.	

3.2.2 االعام 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 لاســتثمار 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 2002 تــم نشــر 73 خبــر بيئــي عــن العقبــة 12 منهــا 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 81 خبــر بيئــي عــن العقبــة 17 منهــا تنــاول قضيــة منــح 
المســتثمرين امتيــازات اثــرت بشــكل ســلبي علــى البيئــة والبيئــة البحريــة بشــكل خــاص.. يوضــح الشــكل 

البيانــي التالــي مؤشــرات الصحافــة االعاميــة البيئيــة الســياحية فــي العقبــة فــي مراحــل مختلفــة

المادة االعامية 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 
ــردت  ــا ف ــتور بينم ــرأي والدس ــي ال ــي صحيفت ــام 2012 ف ــي ع ــرها ف ــم نش ــي ت ــة الت ــي العقب ــة ف البيئي
صحيفــة الغــد %60 مــن االخبــار البيئيــة المتعلقــة بالعقبــة لهــذه القضيــة. ويعــزي الصحفييــن ذلــك الــى 
عــدم معرفتهــم باالضــرار البيئيــة الناجمــة عــن هــذه التســهيات، كمــا ان هنــاك فجــوة بيــن المؤسســات 

االعاميــة والهيئــات المســؤولة عــن البيئــة 

نسبة المادة االعامية 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 وتاليــًا اســتعراض لمقارنــة بيــن عامــي 

2002 وعــام 2012 لمعالجــة القضايــا الســاخنة

المادة االعامية البيئية ـ السياحية )العقبة( 2011
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وفــي قضيــة تأثــر مهنــة الصيــد بســبب االســتثمارات الســياحية وعــدم تنظيــم المهنــة نشــرت صحيفــة 
ــذه  ــط ه ــا فق ــبعة منه ــت س ــث عالج ــة بحي ــن العقب ــي ع ــر بيئ ــارب 112 خب ــا يق ــام 2011 م ــتور ع الدس
القضيــة الهامــة فيمــا نشــرت صحيفــة الــرأي فــي ذات العــام 96 خبــر بيئــي عــن العقبــة خمســة فقــط 

منهــا عالجــت هــذه القضيــة.
4.2.2 نوعية المادة االعامية

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 لاعــان 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.

5.2.2  رصد االعام البيئي
مــن خــال متابعــة المصــادر والمنشــورات والمــواد البيئيــة فــي مختلــف وســائل اإلعــام. فــإن التغطيــة 
ــات  ــف الصفح ــي مختل ــادة ف ــر ع ــي األردن تُنش ــية ف ــة الرئيس ــف اليومي ــا الصح ــي تقدمه ــة الت اإلعامي
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 أخبــارًا مــن النمــط المســّلي.
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2.2.5.1 صحافة 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 حاليــًا أيــة صفحــات بيئيــة متخصصــة فــي الصحــف اليوميــة األردنيــة. كمــا ال يوجــد فيهــا 
ــات  ــاالت والتحقيق ــض المق ــتور” بع ــر “الدس ــن تنش ــي حي ــون. ف ــون ومتفرغ ــون متخصص ــررون بيئي مح
ــدر كل  ــة تص ــي مجل ــة” وه ــة والتنمي ــة “البيئ ــع مجل ــي م ــادل االعام ــاق التب ــي نط ــة ف ــة الدوري البيئي
ــة  ــة األردني ــي الصحاف ــة ف ــؤون البيئ ــوزع ش ــد(. تت ــة )أف ــة والتنمي ــي للبيئ ــدى العرب ــن المنت ــهرين ع ش
ــة  ــرات الدولي ــة المؤتم ــة لتغطي ــوكاالت، خاص ــن ال ــة ع ــة المنقول ــة، أو الدولي ــار المحلي ــن األخب ــة بي عام

الكبيــرة. وغالبــًا مــا ينشــر الخبــر بــا تحليــل أو تعليــق.

2.2.5.2 صحافة مرئية ومسموعة
ظــل التلفزيــون األردنــي يقــدم برنامجــًا أســبوعيًا حــول البيئــة حتــى نهايــة العــام 2003، إذ تــم إيقافــه. 
ــع  ــات م ــة أو مقاب ــج المحلي ــي البرام ــة ف ــر متفرق ــن تقاري ــر إال ضم ــة تظه ــؤون البيئي ــد الش ــم تع ول

ــة. ــة إخباري ــا ذات حيوي ــى قضاي ــق عل ــن للتعلي ــؤولين بيئيي مس

أمــا اإلذاعــة فهــي تقــدم برنامجــًا بيئيــًا أســبوعيًا يركــز علــى القضايــا المحليــة. ولعــل ســبب ذلــك ضعف 
االهتمــام لــدى متخــذي القــرار فــي التلفزيــون، وعــدم وجــود إعامييــن متخصصيــن، إذ أن قضايــا البيئــة 
ال تضمــن النجوميــة لإلعامييــن، علــى غــرار شــؤون السياســة واالقتصــاد وحتــى الفــن والرياضــة، التــي 
ــة  ــياحة )اذاع ــة بالس ــة خاص ــاك اذاع ــا أن هن ــة. كم ــة التلفزيوني ــن التغطي ــرة م ــة كبي ــتأثر بحص تس

ســياحة اف ام( تتنــاول القضايــا الســياحية والبيئيــة اال انهــا موجتهــا تبــث فــي عمــان فقــط.
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ــوت  ــة ص ــال إذاع ــن خ ــص م ــي متخص ــج بيئ ــث برنام ــي ب ــدء ف ــم الب ــد ت ــه ق ــى أن ــارة ال ــدر االش وتج
العقبــة التــي انطلــق بثهــا فــي العــام 2015 تحــت عنــوان “بيئتنــا مســؤوليتنا” وهــو برنامــج اســبوعي 
ــه مــن أجــل مناقشــة مواضيــع هامــة وســاخنة تخــص  يتــم اســتضافة خبــراء ومختصيــن بيئييــن خال

المجــال البيئــي فــي مدينــة العقبــة.

2.2.5.3 االعام االلكتروني

المضمــون البيئــي المتــاح علــى االنترنــت فــي األردن يمكــن االســتفادة منــه إعاميــًا مــن خــال تصفــح 
ــف  ــع الصح ــي مواق ــورة ف ــيف المتط ــث واألرش ــات البح ــة وخدم ــات المختلف ــة بالمؤسس ــع الخاص المواق
األردنيــة. وقــد أطلــق االعامــي البيئــي األردنــي باتــر وردم عــام 2006 مدونــة إخباريــة بيئيــة عربيــة باســم 
“مرصــد البيئــة العربــي” )www.arabenvironment.net(. والتــي أصبحــت خــال فتــرة قصيــرة أفضــل 
ــبكة  ــى ش ــد عل ــج بع ــم ينض ــي ل ــام البيئ ــذا، فاالع ــدا ه ــا ع ــة. فيم ــة بالعربي ــة إلكتروني ــة بيئي بواب

ــي األردن.  ــة ف العنكبوتي

2.2.5.4 الدوريات
ــن  ــدر ع ــي تص ــم” الت ــة “الري ــا مجل ــي األردن، أهمه ــة ف ــة المختص ــات البيئي ــن الدوري ــة م ــاك مجموع هن
الجمعيــة الملكيــة لحمايــة الطبيعــة أربــع مــرات ســنويًا، وهــي تركــز علــى الطبيعــة والتنــوع الحيــوي. 
ونشــرة “رســالة البيئــة” الصــادرة عــن جمعيــة البيئــة األردنيــة، التــي تحولــت مؤخــرًا إلــى مجلــة تصــدر 
شــهريًا.  وصــدرت خــال العــام 2005 مجلتــان بطباعــة أنيقــة همــا مجلــة “بترانــا”، عــن مؤسســة خاصــة 
ــاه  ــع المي ــة وتوزي ــركة لتعبئ ــا ش ــي أصدرته ــروى” الت ــرات الم ــة “قط ــة، ومجل ــة والبيئ ــة بالزراع معني
المعدنيــة، وهــي تعالــج الكثيــر مــن القضايــا المختصــة بالبيئــة والميــاه. لكــن توزيــع كل هــذه المجــات 
ــى العمــل  ونشــرها محصــوران، إذ انهــا أقــرب الــى نشــرات اخباريــة وترويجيــة مختصــة بهيئــات منهــا ال

ــرف. ــي المحت الصحاف
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الوحدة الثالثة: دراسة متخصصة بواقع االعام البيئي في العقبة

3.1 منهجية العمل
قامــت الجمعيــة الملكيــة لحمايــة البيئيــة البحريــة بإعــداد دراســة متخصصــة للوقــوف علــى واقــع االعام 
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 اعاميي العقبة واالعاميين المتخصصين في قضايا البيئة من عمان.
مقابــات اســتطاعية )اعاميــي 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 

ــم 1(. ــة )الملحق رق ــي العقب ف
رصــد لمــا نشــرته اي مــن وســائل االعــام )المقــروءة، المســموعة، المرئيــة، الصحافــة االلكترونيــة، ومواقــع 

التواصــل االجتماعــي( منذ تأســيس منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة 2001. 

ــة  ــات خاصــة بالحهــات االعاميــة المتواجــدة فــي مدين ــى قاعــدة بيان كمــا وتضمنــت هــذه الدراســة عل
ــم 2(. ــق رق ــا )المحل ــة وممثليه العقب
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3.2 نتائج الدراسة
ــة  ــلطة منطق ــدى س ــتية ل ــة واللوجس ــات المالي ــود االمكاني ــن وج ــم م ــه وبالرغ ــى ان ــة ال ــت الدراس خلص
العقبــة االقتصاديــة الخاصــة الــى ان االهتمــام بمفهــوم االعــام البيئــي ـ الســياحي غيــر كاف، بســبب شــح 
ــا  ــرات، مم ــادل الخب ــج تب ــف برام ــياحية وضع ــة والس ــؤون البيئي ــي الش ــة ف ــة المتخصص ــج التدريبي البرام
أدى إلــى عــدم وجــود مختصيــن بالصحافــة البيئيــة الســياحية فــي العقبــة واكتفــاء المؤسســات االعاميــة 
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(.

ــر  ــاج تقاري ــة بانت ــارات الخاص ــي المه ــن ف ــدرات االعاميي ــز ق ــى تعزي ــة إل ــة الحاج ــت الدراس ــا وبين كم
ــة  ــق بالصحاف ــا يتعل ــًا فيم ــة وخصوص ــر تخصصي ــة وأكث ــة احترافي ــياحية بطريق ــة ـ س ــة بيئي اعامي
ــدم  ــاع وع ــذا القط ــي ه ــرة ف ــات المتوف ــادر المعلوم ــح مص ــى ش ــة عل ــدت الدراس ــا واك ــتقصائية، كم االس
تعــاون المســؤولين عــن هــذا القطــاع فــي ســلطة منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة وفــي المؤسســات 

ــرى. األخ

3.3 حول الدراسة 
تــم تنفيــذ هــذه الدراســة مــن خــال اســتهداف مجموعــه مــن الصحفييــن حيــث وصلــت نســبة الذكــور 
ــك  ــي ذل ــبب ف ــود الس ــط. ويع ــي %30 فق ــة ه ــذه الدراس ــن ه ــاث ضم ــبة االن ــت نس ــا كان ــى %70 بينم إل
ــم  ــام ه ــكل ع ــياحي بش ــي ـ الس ــأن البيئ ــن بالش ــي والمهتمي ــال االعام ــي المج ــن ف ــم العاملي ألن معظ
ــة  ــى درج ــن عل ــى للحاصلي ــبة األعل ــت النس ــد كان ــي فق ــل العلم ــق بالمؤه ــا يتعل ــا فيم ــور. أم ــن الذك م
ــة  ــة العام ــة الثانوي ــى درج ــن عل ــا للحاصلي ــت ادناه ــا كان ــى  %77 بينم ــت إل ــث وصل ــوس حي البكالوري

ــط ــبة %10 فق وبنس
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ــائل  ــدى وس ــع ل ــى مرتف ــط إل ــام متوس ــأن اهتم ــد ب ــا نج ــتبانة فإنن ــات االس ــج بيان ــل نتائ ــد تحلي وعن
ــج ــح النتائ ــي يوض ــم 1 التال ــدول رق ــة والج ــا البيئ ــة بقضاي ــام المحلي االع
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الجدول رقم 1: نتائج االستبانة: اهتمام وسائل االعام المحلية بقضايا البيئة

المتوسط الفقرةالرقم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

اهتمام وسائل 
االعام

تخصص وسائل االعام المرئية برامج 1
مرتفع3.080.61خاصة لتوعية المواطنين بقضايا البيئة.

توجد صفحة خاصة في الصحف المحلية 2
مرتفع3.080.52تتناول قضايا البيئة المشكات والحلول

تتناول وسائل االعام باهتمام المشكات 3
مرتفع3.680.53وقضايا البيئة وقت حدوثها

4
تنسق وسائل االعام المختلفة مع 

الجهات ذات االختصاص لتوعية 
المواطنين بقضايا ومشكات البيئة

متوسط3.800.62

تسعى وسائل االعام المختلفة لتنمية 5
متوسط3.060.48الوعي البيئي لدى الجمهور

6
ياحظ )بعد اطاق سلطة منطقة العقبة 
االقتصادية الخاصة( تزايد اهتمام وسائل 
االعام المختلفة بقضايا ومشكات البيئة

متوسط3.060.54

تختار وسائل االعام اساليب مميزة 7
متوسط3.060.50لعرض قضايا ومشكات البيئة
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ــم فــي العقبــة فقــد جــاءت جميــع النتائــج دون  أمــا فيمــا يتعلــق بوجــود اعــام بيئــي واضــح المعال
المتوســط كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم 2 أدنــاه

الجدول رقم 2: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: وجود اعام بيئي واضح المعالم في العقبة

المتوسط الفقرةالرقم
اعام بيئي واضح االنحراف المعياريالحسابي

المعالم في العقبة

1
تهتم وسائل االعام في العقبة 

بالتخطيط للبرامج الموجهة لتوعية 
المواطنين بأخطار البيئة

دون المتوسط1.480.24

2
يتميز االعام البيئي في العقبة 

بوضوح في الرسالة المراد ايصالها 
للمواطنين عن قضايا البيئة

دون المتوسط1.480.36

3

تعتمد وسائل االعام على نهجية 
علمية )طريقة عمل مبنية على 

تخطيط واسس واضحة( في صياغة 
وتصميم البرامج الخاصة بتنمية 

الوعي البيئي لدى المواطنين.

دون المتوسط1.480.32
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ــة  ــي او ثقاف ــق وع ــة بخل ــي العقب ــي ف ــام البيئ ــأداء االع ــاص ب ــث الخ ــؤال الثال ــج الس ــاءت نتائ ــد ج وق
ــاه ــم 3 أدن ــدول رق ــي الج ــح ف ــو موض ــا ه ــط كم ــا دون المتوس ــا م ــة أيض بيئي

ــي او  ــق وع ــة بخل ــي العقب ــي ف ــام البيئ ــث:  أداء االع ــؤال الثال ــة بالس ــج المتعلق ــم 3: النتائ ــدول رق  الج
ــة ــة بيئي ثقاف

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالفقرةالرقم
أداء االعام البيئي في 
العقبة بخلق وعي او 

ثقافة بيئية

1
يمكن القول بأن البرامج الموجهة 

للمواطنين والتي تختص بالبيئة لها 
اثر واضح على سلوك المواطنين

دون المتوسط1.480.24

2
تهتم وسائل االعام بايجاد موظفين 

مؤهلين يمكن لهم التأثير في 
اتجاهات المواطنين نحو البيئة

دون المتوسط1.480.36

3

يوجد مساهمة حقيقية في العناية 
بالبيئة من خال متابعتهم عبر 

وسائل االعام االجتماعي لكل ما يرد 
في وسائل االعام عن قضايا البيئة 

ومشكاتها.

دون المتوسط1.480.32
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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 4: النتائــج المتعلقــة بالســؤال الرابــع:  نجــاح االعــام البيئــي فــي خلــق ســلوك مجتمعــي  
فــي العقبــة

المتوسط الفقرةالرقم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

نجاح االعام البيئي في خلق 
سلوك مجتمعي  في العقبة

يمكن القول أن دور وسائل االعام ما زال محدودا 1
دون المتوسط1.480.24في توعية الناس بمشكات وقضايا البيئة

2
دور وسائل االعام في تشكيل اتجاهات 

ايجابية عند المواطنين نحو البيئة وقضاياها 
والمساهمة في ايجاد حلول لها ضعيف

دون المتوسط1.480.36

3
تواجه وسائل االعام في العقبة صعوبات في 
نشر الوعي البيئي لدى المواطنين حول قضايا 

ومشكات البيئة
دون المتوسط1.480.32

4
يمكن القول انه ال يوجد تنسيق بين وسائل 

االعام والجهات المختصة لتشكيل سلوك 
مجتمعي لدى المواطنين

دون المتوسط1.470.33
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أكــد جميــع المشــاركين فــي االســتبانة علــى الحاجــة الــى وســائل اعــام بيئيــة متخصصــة وهــو االمــر الذي 
ــات  ــع االجاب ــاءت جمي ــث ج ــرات حي ــادل خب ــج تب ــة وبرام ــة متخصص ــج تدريبي ــر برام ــرورة توفي ــد ض يؤك

مرتفعــة النتيجــة كمــا هــو موضــح فــي  الجــدول رقــم 5

الجدول رقم 5: النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس:  الحاجة الى وسائل اعام بيئية متخصصة

المتوسط الفقرةالرقم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

أداء االعام البيئي في 
العقبة بخلق وعي او 

ثقافة بيئية

1
من الضروري ايجاد وسائل اعام بيئية 

متخصصة تقوم على نشر الوعي البيئي بين 
المواطنين

مرتفع3.480.54

2
يمكن لوسائل االعام المختلفة االستفادة من 

وسائل االعام في الدول االخرى لتطوير نشر 
الوعي البيئي لدى المواطنين

مرتفع3.480.56

3
من الضروري تخصيص ميزانية خاصة لدعم 

وسائل االعام لتستطيع تفعيل رسالتها في 
نشر الوعي البيئي 

مرتفع3.480.52

ان وسائل االعام المقروءة تفتقر الى وسائل 4
مرتفع3.470.43اعام بيئية متخصصة
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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 6 ادنــاه

ــي  ــر الوع ــي نش ــة ف ــة العقب ــلطة منطق ــادس:  دور س ــؤال الس ــة بالس ــج المتعلق ــم 6: النتائ ــدول رق الج
ــي البيئ

المتوسط الفقرةالرقم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

دور مفوضية العقبة 
في نشر الوعي البيئي

تساهم السلطة في مساعدة االفراد 1
متوسط3.680.53للحفاظ على الموارد الطبيعية

2
تصدر السلطة نشرات لتوعية 

المواطنين بأهمية الموارد الطبيعية 
واهمية الحفاظ على البيئة

متوسط3.800.62

تنظم السلطة حمات مكثفة للحفاظ 3
متوسط3.060.48على البيئة والبيئة البحرية
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وأخيــرًا فقــد عبــر المشــاركين عــن رغبتهــم فــي اعطــاء التخصصيــة فــي االعــام البيئــي الســياحي المزيــد 
مــن الدعــم )الجــدول رقــم 7(

الجدول رقم 7: النتائج المتعلقة بالسؤال السابع : الجانب الوجداني 

المتوسط الفقرةالرقم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

دور مفوضية العقبة 
في نشر الوعي البيئي

اجد ان دور السلطة ما زال محدودا في 1
متوسط3.600.52المجال البيئي والحفاظ عليها

2
اشعر ان على السلطة ايجاد كوادر 

مؤهلة للتعامل مع االعام في 
المجال البئي

متوسط3.700.63

3
اعتقد ان السلطة تستطيع ايجاد 

رؤية لدى االفراد بما يعزز اهتمامهم 
ومحافظتهم على البيئة من حولهم

متوسط3.050.46
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3.4 نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات لواقع االعام البيئي ـ السياحي

نقاط الضعفنقاط القوة

وجود ايمان لدى االعاميين ومندوبي الصحف في العقبة 
بأهمية طرح مواضيع وقضايا بيئية وربطها بالسياحة في 

العقبة.
تتناول وسائل االعام باهتمام المشكات والقضايا البيئية 

)الكبيرة( وقت حدوثها.
تزايد اهتمام وسائل االعام بأخبار العقبة خاصة بعد 

انشاء سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة وتأسيس 
مفوضية خاصة بالبيئة وأخرى باالستثمار.

البرامج الموجهة للمواطنين )عن طريق االعام( حققت 
وعي بيئي معين على الرغم من قلتها.

وجود بعض الدوريات التي تصدر عن السلطة بالرغم من 
محدودية موادها.

وجود حمات اعامية بيئية سنوية مصاحبة لحمات بيئية 
مثل حملة نظفوا العالم

وجود تخصص علوم بحرية وسياحة بالجامعات في العقبة 
يمكن تدريب خريجيها ليكونوا نواة اعام بيئي ـ سياحي

وجود اذاعة خاصة بمنطقة العقبة يمكن أن تعزز من برامج 
حماية البيئة عبر بثها

ضعف التنسيق بين االعاميين المتخصصين بالبيئة 
والسياحة في الوسائل االعامية وبين مندوبي العقبة.

عدم اهتمام وسائل االعام المرئية بشكل عام ببث برامج 
خاصة لتوعية المواطنين بقضايا البيئة.

ضعف في معرفة القضايا البيئية الساخنة وكيفية طرحها 
من خال وسائل االعام.

ال يوجد اعام بيئي ـ سياحي متخصص في العقبة
ال يوجد تخطيط لبرامج موجهة لتوعية المواطنين بأخطار 

البيئة.
ال تعتمد وسائل االعام على منهجية علمية في صياغة 

وتصميم البرامج الخاصة بتنمية الوعي البيئي.
افتقار وسائل االعام الى اسلوب مميز لعرض قضايا 

ومشكات البيئة
*ال يوجد قسم خاص بالوسائل االعامية للبيئة في العقبة 

وبالتالي ال يوجد اعاميين متخصصين.



51الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية

التهديداتالفرص

وجود جهات تمويلية مهتمة بالقضايا البيئية ومؤمنة 
باهمية االعام.

وجود الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية يمكن ان تقدم 
المكان والدعم الفني واللوجستي النتاج تقارير اعامية 

خاصة بالبيئة البحرية أو  تدريب اإلعاميين وتدريب طاب 
جامعات يمكن ان يشكلوا نواة اعاميين متخصصين 

بالمجال البيئي ـ السياحي
طبيعة المكان التي تفرض على االعامي االهتمام بالبيئة.

تغليب الشأن االقتصادي واالستثماري من قبل صناع القرار 
على حساب الشأن البيئي

عدم وجود ميزانيات كافية لدى وسائل االعام 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 اعامييــن 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 ســلبًا علــى الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي
• ــة 	 ــي الجامع ــياحة ف ــة والس ــوم البحري ــي العل ــة كليت ــص لطلب ــي متخص ــوم تدريب ــد دبل عق

األردنيــة وجامعــة البلقــاء التطبيقيــة لتشــكيل نــواة مــن االعامييــن المتخصصيــن بالمجــال 
ــياحي. ــي ـ الس البيئ

• عقــد جلســات عصــف ذهنــي بيــن المتخصصيــن فــي المجــال البيئــي ـ الســياحي واالعامييــن 	
لتحديــد القضايــا الرئيســية التــي يجــب علــى االعــام التركيــز عليهــا بالعقبــة.

• عمل دراسات متخصصة بالمجال االعام  البيئي ـ  السياحي في العقبة.	
• عقــد ورشــات عمــل لتبــادل الخبــرات بيــن اعاميــي العقبــة واعامييــن متخصصيــن بمجــال 	

ــياحي. االعــام البيئــي ـ الس
• االرشفة اإللكترونية لما تنشره وسائل االعام المختلفة في هذا المجال .	
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مصطلحات ومفاهيم
االعــام: هــو كافــة أوجــه األنشــطة االتصاليــة التــي تســتهدف تزويــد الجمهــور بكافــة الحقائــق واألخبــار 
ــة  ــور بطريق ــات األم ــكات ومجري ــات والمش ــا والموضوع ــن القضاي ــليمة ع ــات الس ــة، والمعلوم الصحيح
موضوعيــة، وبــدون تحريــف ممــا يــؤدي الــى خلــق درجــة ممكنــة مــن المعرفــة واالدراك والوعي.)عويــس 

ــن،1998،ص43( ــد الرحم وعب

البيئة: كل ما يحيط باالنسان من عناصر حية وغير حية

التنــوع الحيــوي: هــو مجمــوع االختــاف فــي العناصــر الحيــة ويتــم قياســه علــى ثاثــة مســتويات وهــي 
مســتوى الجينــات واألنــواع واألنظمــة البيئيــة.

ــائح.  ــات الس ــد حاج ــى س ــاون عل ــة تتع ــي صناع ــه أو ه ــات الترفي ــى رح ــق عل ــر يطل ــياحة: تعبي الس
)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 بالعاقــات والمشــكات 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،ص15(

ــياحية  ــات الس ــة االحتياج ــة لتلبي ــكال االعامي ــف االش ــياحي بمختل ــال الس ــة المج ــياحي: خدم ــام الس االع
واالســتخدام األمثــل لكافــة وســائل االعــام للوصــول الــى الجمهــور والتعريــف بمــا تحتويــه منطقــة مــا 

ــياحي. ــذب الس ــاالت الج ــان مج ــياحية وبي ــم س ــة ومعال ــة وتراثي ــات ثقافي ــن مكون م

الملحق رقم 1: االستبانة الخاصة بتقييم دور االعام في العقبة
ــة  ــي مدين ــي ف ــام البيئ ــوم االع ــي مفه ــف ف ــوة والضع ــاط الق ــل نق ــى تحلي ــتبانة ال ــذه االس ــدف ه ته
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 االعامييــن والمختصين 

بالمجــال البيئــي بــدور الســلطة فــي المجــال البيئــي والحفــاظ عليهــا.
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المعلومات الديموغرافية:
1.الجنس  

انثى ذكر   

2. العمر 
35-26 سنة اقل من 25 سنة  

45-36 سنة   46 سنة فأكثر 

3. المؤهل العلمي:
دبلوم  كلية مجتمع ثانوية عامة او اقل  

ماجستير بكالوريوس   

4. الخبرة الوظيفية:
10-6 سنوات  اقل من 5 سنوات  
16 سنة فأكثر  15-11 سنة   

5. طبيعة العمل:
اذاعة تلفزيون   

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

غير موافق 
بشدة

غير 
موافق محايد موافق موافق 

بشدة الفقرة الرقم

اهتمام وسائل االعام المحلية بقضايا البيئة
تخصص وسائل االعام المرئية برامج 

خاصة لتوعية المواطنين بقضايا 
البيئة.

1

توجد صفحة خاصة في الصحف 
المحلية تتناول قضايا البيئة المشكات 

والحلول
2

تتناول وسائل االعام باهتمام 
المشكات وقضايا البيئة وقت حدوثها 3

تنسق وسائل االعام المختلفة مع 
الجهات ذات االختصاص لتوعية 

المواطنين بقضايا ومشكات البيئة
4

تسعى وسائل االعام المختلفة لتنمية 
الوعي البيئي لدى الجمهور 5



الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية 58الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية

ياحظ )بعد اطاق سلطة منطقة 
العقبة االقتصادية الخاصة( تزايد 

اهتمام وسائل االعام المختلفة 
بقضايا ومشكات البيئة

6

تختار وسائل االعام اساليب مميزة 
لعرض قضايا ومشكات البيئة 7

وجود اعام بيئي واضح المعالم في العقبة

تهتم وسائل االعام في العقبة 
بالتخطيط للبرامج الموجهة لتوعية 

المواطنين بأخطار البيئة
8

يتميز االعام البيئي في العقبة 
بوضوح في الرسالة المراد ايصالها 

للمواطنين عن قضايا البيئة
9

تعتمد وسائل االعام على نهجية 
علمية )طريقة عمل مبنية على 

تخطيط واسس واضحة( في صياغة 
وتصميم البرامج الخاصة بتنمية الوعي 

البيئي لدى المواطنين.

10
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قيام االعام البيئي بدور مؤثر في العقبة بخلق وعي بيئي او ثقافة بيئية

يمكن القول بأن البرامج الموجهة 
للمواطنين والتي تختص بالبيئة لها اثر 

واضح على سلوك المواطنين
11

تهتم وسائل االعام بايجاد موظفين 
مؤهلين يمكن لهم التأثير في اتجاهات 

المواطنين نحو البيئة
12

يوجد مساهمة حقيقية في العناية 
بالبيئة من خال متابعتهم عبر 

وسائل االعام االجتماعي لكل ما يرد 
في وسائل االعام عن قضايا البيئة 

ومشكاتها.

13

أداء االعام البيئي في العقبة بخلق وعي او ثقافة بيئية 

يوجد اجماع على نجاح وسائل االعام 
في العقبة بايصال رسالة واضحة عن 
قضايا البيئية وزيادة وعي المواطنين 

نحو هذه القضايا
14
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تستعين وسائل االعام بجميع 
الكفاءات والخبرات والتقنيات النجاح 
البرامج التي تنشر الوعي البيئي بين 

المواطنين
15

تخصص وسائل االعام قسما خاصا 
لمتابعة قضايا البيئة ومحاولة ايجاد 

الحلول لها
16

نجاح االعام البيئي في خلق سلوك مجتمعي  في العقبة

يمكن القول أن دور وسائل االعام ما 
زال محدودا في توعية الناس بمشكات 

وقضايا البيئة
17

دور وسائل االعام في تشكيل اتجاهات 
ايجابية عند المواطنين نحو البيئة 

وقضاياها والمساهمة في ايجاد حلول 
لها ضعيف

18

تواجه وسائل االعام في العقبة 
صعوبات في نشر الوعي البيئي لدى 

المواطنين حول قضايا ومشكات 
البيئة

19
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يمكن القول انه ال يوجد تنسيق بين 
وسائل االعام والجهات المختصة 

لتشكيل سلوك مجتمعي لدى 
المواطنين

20

       الى وسائل اعام بيئية متخصصة

من الضروري ايجاد وسائل اعام بيئية 
متخصصة تقوم على نشر الوعي البيئي 

بين المواطنين
21

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

المواطنين
22

من الضروري تخصيص ميزانية خاصة 
لدعم وسائل االعام لتستطيع تفعيل 

رسالتها في نشر الوعي البيئي 
23

ان وسائل االعام المقروءة تفتقر الى 
وسائل اعام بيئية متخصصة 24
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دور سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة في نشر الوعي البيئي

تساهم السلطة في مساعدة االفراد 
للحفاظ على الموارد الطبيعية 25

تصدر السلطة نشرات لتوعية 
المواطنين بأهمية الموارد الطبيعية 

واهمية الحفاظ على البيئة
26

تنظم السلطة حمات مكثفة للحفاظ 
على البيئة والبيئة البحرية 27

الجانب الوجداني
اجد ان دور السلطة ما زال محدودا في 

المجال البيئي والحفاظ عليها 28

اشعر ان على السلطة ايجاد كوادر 
مؤهلة للتعامل مع االعام في المجال 

البئي
29

اعتقد ان السلطة تستطيع ايجاد 
رؤية لدى االفراد بما يعزز اهتمامهم 

ومحافظتهم على البيئة من حولهم
30
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المحلق رقم 2: قاعدة بيانات الجهات اإلعامية في العقبة 

قنــــاة رؤيــا التلفزيون االردني   

قناة اليرموك الفضائية قناة الحقيقة الدولية    

اذاعة األمن العام  اإلذاعة االردنية   

اذاعة صوت العقبة  اذاعة حياة إف إم    

صحيفة الدستور وكالة االنباء بترا   

صحيفة الغد  صحيفة الرأي   

صحيفة األنباط صحيفة العرب اليوم   

صحيفة الديار صحيفة السبيل   

صحيفة الوسيط االعانية 
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مشروع “اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية: نهج 
للتطور والنمو”

ــة  ــة البحري ــة البيئ ــة لحماي ــة الملكي ــاريع الجمعي ــد مش أح
ــهر  ــن ش ــة بي ــرة الواقع ــي الفت ــذه ف ــم تنفي ــذي ت ال
ــدف  ــام 2016. ه ــهر آب للع ــى ش ــام 2015 وحت ــران للع حزي
المشــروع إلــى تحقيــق تنميــة مســتدامة متكاملــة للمناطــق 
ــر  ــات التغيي ــم عملي ــال دع ــن خ ــي األردن م ــاحلية ف الس
فــي المنظمــات الرئيســية العاملــة بالتخطيــط واإلدارة. وقــد 
ســعت الجمعيــة مــن خــال المشــروع إلــى توحيــد الجهــود 
ــق  ــي تحقي ــراكهم ف ــراف واش ــع األط ــن جمي ــة م المبذول
تنميــة مســتدامة تلبــي احتياجــات وحقــوق وواجبــات جميع 
ــة  ــن ثاث ــروع ضم ــذ المش ــم تنفي ــة. ت ــاب العاق أصح
مراحــل تضمنــت إجــراء دراســة معمقــة وتحليــل مســتفيض 
للوضــع الراهــن والســابق الخــاص بآليــات اإلدارة فــي منطقة 
ــاإلدارة  ــق ب ــب تتعل ــن جوان ــه م ــا تتضمن ــة وم العقب
ــة  ــاب العاق ــل اصح ــاحلية، وتحلي ــق الس ــة للمناط المتكامل
وتحديــد دور كل مــن الفئــات المعنيــة، وفهــم األطــر العامــة 
ــد  ــة وتحدي ــية والقانوني ــات المؤسس ــؤوليات والترتيب للمس
الحقــوق والواجبــات وآليــات التواصــل، باإلضافــة إلــى تعزيــز 
القــدرات المؤسســية والفرديــة فــي مواضيــع متنوعــة مثــل 
ــة  ــي، والحاكمي ــل المؤسس ــاحلية، والتحلي ــق الس إدارة المناط
ــام ودوره  ــة االع ــرًا ألهمي ــد. ونظ ــب التأيي ــيدة، وكس الرش
المتميــز فــي دعــم تطبيــق االرشــادات فقــد تخلــل المرحلــة 
الثانيــة تحليــل مســتفيض لواقــع اإلعــام البيئــي وبرامــج 
ــة  ــة الثالث ــت المرحل ــدرات. وتمثل ــع الق ــة لرف متخصص
ــاورية  ــات التش ــن الحلق ــعة م ــة واس ــذ مجموع ــي تنفي ف
ــا  ــر القضاي ــل تطوي ــن أج ــة م ــاب العاق ــة أصح ــع كاف م
ــل  ــة كمدخ ــة العقب ــا منطق ــي منه ــي تعان ــية الت الرئيس
ــة  ــإلدارة المتكامل ــادي ل ــل اإلسترش ــر الدلي ــي لتطوي رئيس
ــا  ــم فيه ــث يت ــة بحي ــي العقب ــاحلية ف ــق الس للمناط
تنظيــم األدوار والواجبــات والمســؤوليات والقضايــا الرئيســية 
ذات األولويــة ممــا سيســمح باســتخدامه كمرجعيــة لمناطــق 
ــل  ــي األردن مث ــي ف ــد الوطن ــى الصعي ــواًء عل ــرى س أخ

ــي. ــد اإلقليم ــى الصعي ــت أو عل ــر المي ــة البح منطق

برنامج USAID(- لدعم مبادرات 
المجتمع المدني المنفذ من قبل 
)FHI360( منظمة الصحة الدولية

لدعــم   USAID “برنامــج  يهــدف 
ــاء  ــى بن ــي” إل ــع المدن ــادرات المجتم مب
ــي  ــوي ف ــوي وحي ــي ق ــع مدن مجتم
األردن مــن خــال دعــم مجموعــة 
المدنيــة.  المبــادرات  مــن  واســعة 
ــن  ــى الصعيدي ــج عل ــل البرنام ويعم
ــم  ــال دع ــن خ ــي م ــي والمحل الوطن
ــب  ــادرات كس ــة ومب ــادرات المدني المب
التأييــد بمــا يســتجيب للصالــح العــام 
وتدعيــم القــدرات المؤسســية للمجتمــع 
ــن  ــا بي ــاون م ــز التع ــي وتعزي المدن
الحكومــة األردنيــة ومؤسســات المجتمــع 
ــاح  ــا اإلص ــاول قضاي ــي تن ــي ف المدن
التنميــة.  لتحديــات  واالســتجابة 
لدعــم   USAID برنامــج  يســتمر 
ــادرات المجتمــع المدنــي علــى مــدار  مب
ــى  ــوم عل ــنوات )2018-2013( وتق 5 س
تنفيــذه منظمــة صحــة األســرة الدوليــة 
ــة  ــر ربحي ــة غي ــي منظم )FHI360(، وه
ــتدامة  ــة واس ــق التنمي ــدف لتحقي ته
ــال  ــن خ ــاة م ــين الحي ــرق تحس ط
تطويــر حلــول متكاملــة ومنطلقــة مــن 

ــة. ــع محلي دواف

الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية 
)JREDS(

الملكيــة  الجمعيــة  تأســيس  جــاء 
ــام 1993  ــي ع ــة ف ــة البحري ــة البيئ لحماي
ــن  ــن الغواصي ــة م ــن مجموع ــادرة م بمب
ــي  ــة ف ــة البحري ــة البيئ ــن بحماي المهتمي
ــرة  ــمو األمي ــهم س ــة ترأس ــج العقب خلي
ــل  ــن أوائ ــي م ــي، وه ــت عل ــمة بن بس
ــي  ــوص ف ــن الغ ــي مارس ــاء اللوات النس
ــادرة  ــذه المب ــورت ه ــد تط ــة.  وق المملك
ــتقلة  ــة مس ــر حكومي ــة غي ــى جمعي إل
حيــن تــم تســجيلها رســميًا جمعيــة 
ــام  ــي ع ــة ف ــر ربحي ــة غي ــر حكومي غي
1995. تعــد الجمعيــة اآلن الجمعيــة األولــى 
والمتخصصــة فــي األردن التــي تهــدف إلــى 
ــة  ــة البحري ــة البيئ ــي حماي ــاهمة ف المس
ــن  ــا م ــتدام لعناصره ــتخدام المس واالس
خــال برامــج الحمايــة والتأثيــر علــى اتخاذ 
القــرار والتعليــم واالتصــال والتمكيــن. 
تعمــل الجمعيــة برؤيــا مســتقبلية لتكــون 
مؤسســة “عالميــة المســتوى” فــي الحفــاظ 
ــة  ــال القادم ــة لألجي ــة البحري ــى البيئ عل
فــي األردن. طــورت الجمعيــة عملهــا خــال 
ــج  ــة برام ــى ثاث ــة إل ــنوات المتواصل الس
ــة  ــة البحري ــة البيئ ــج حماي ــي برنام وه
التأييــد  وكســب  التوعيــة  وبرنامــج 
ــبت  ــتدامة واكتس ــة المس ــج التنمي وبرنام
ــد  ــى الصعي ــة عل ــة مرموق ــة مكان الجمعي

ــي. ــي والدول ــي واالقليم ــي والوطن المحل
www.jreds.org
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