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 ميـقـدت
ًا لططـتر أن حرية الصحافة هي المقدمة للحريـات العامــة  تططترهـا يلـمل مالـرًا ر يسـاألردنيين يرى مجلس نقابة الصحفيين 

 .لها دليل على طراجع طلك الحريات تطقدم أي دتلة  تأي انطهاك
  

نطهامــات الطــي   ترصــد ااأمامهــاالمعيقــات الطــي طقــ   إزالــة   تطعزيــز الحريــات الصــحفية إلــىتمــن هــلا الفهــم طســعى النقابــة 
الجـاد لمتاجهطهـا تت ـع  عمـل  تالطهامـاتنتمبـررات طلـك اا أسـبا   تالتقـت  علـى المخطلفـةعـ م اإل  تتسـا ل طعرض لها الصـحفيتني

  .حد لها
 إلــى  مثلمــا طســعى ت ــمان الحريــة ال زمــة للقيــام بهــا  رســالطهم المهنيــة أداءتطمــارس النقابــة نلــاطها لطممــين الصــحفيين مــن  

 .مارس دترها الرقابي بحرية تمهنيةمسطقلة تحرة طإع م تسا ل  إليجادطأمين البي ة المتا مة 
  
 إقليميــة  فــي ظــل ظــرت  للعــام الثــاني علــى الطــتالي األردنفــي  ع ميــةاإلطقريــر مقيــاس الحريــات الصــحفية ت  دارإصــتيــأطي  

الطي ع م جان  طعاظم دتر تسا ل اإل إلى  طعر ت لها عدد من الصح  الترقية   ف ً  عن أزماتصعبة طنعمس سلبًا على تطننا
 .نات عملية اإلص حمن ممت  أصبحت قتة طغيير حقيقية تممتنًا أساسياً 

 
  تانط قــًا مــن للــك   بعــد طلمــا حمــتمي ألمثــر مــن ســنطينع ميــةاإل لإلســطراطيجيةممــا يــأطي فــي ظــل ت ــع برنــام  طنفيــلي  

تالمخطصـين تالخبـراء فـي  األمـاديميينمجلـس تلراعـل لجنـة الحريـات بالطعـاتن مـع عـدد مـن ال  عمـل طأسيسًا على دتر النقابة تمهامهـات 
طقريــر حــتل تاقــع الحريــات  إصــداريطقــدمهم الــدمطتر أمجــد القا ــي علــى  ؛ممــن لهــم ســمعة علميــة بــارزة ؛ســطط عاتاا إجــراءلــأن 

  تالـلي رصـد ااطجـال العـام لمسـطتى الحريـات طبقـًا لمـا سـجلل الصـحفيتن تراسـاء 4102خـ ل عـام  األردنفـي  ع ميةاإلالصحفية ت 
 .تالطلفزيتنية اإللاعيةسسات طحرير الصح  تالمتاقع االمطرتنية تمدراء الما 

 
 :من أربعة مالرات ر يسية هي ممتنطينسطبانطين إتطم طصميم  
  اإلع ميينحرية الصحفيين ت. 
 ع محرية تسا ل اإل. 
  ع ميةاإلع قة الدتلة بالماسسات الصحفية ت. 
 تماسساطهم تطبيعطها. اإلع ميينالرقابة الطي طمارس على الصحفيين ت  ألمال 

 
ــ   تالــدمطتر عــادل زيــادات عميــد مليــة الصــحافة فــي جامعــة اليرمــتكعــ م الــدمطتر حــاطم ع تنــة عميــد مليــة اإل إلســطبانةام تقــد حم 

تالدمطتر خالد اللقران مدير مرمـز   تالدمطتر عبد الرزاق الدليمي أسطال اإلع م في جامعة البطراء  األهليةفي جامعة الزرقاء ع م تاإل
 .لاتن المحلية في صحيفة "الرأي"زياد الرباعي مدير طحرير ال لتاألسطا  "الرأي" للدراسات

 
 . تالطلفزيتنية اإللاعيةاطصاات هاطفية مع الصحفيين تراساء الطحرير تمدراء المحطات  بإجراءتقام فريق العمل  
الـدمطتر أمجـد القا ـي لـل يثمن عاليـًا الجهـد المميـز الـلي بل   تعلى طعاتن اللين لملطهم الدراسة   تهت يثنيتمجلس النقابة 

يــطم فيهــا رصــد مســطتى  إع ميــةعــن بي ــة  اتطعبيــر     ليعطبــر صــدتر هــلا الطقريــر للعــام الثــاني علــى الطــتالي خطــتة را ــدةتفريــق البحــث
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 القياس العلمي في التسط الصحفي تااع ميلاطل   تيمرس في التقت ميعقات أتدتن قيتد  األردنفي  ع ميةاإلالحريات الصحفية ت 
 .ياألردن

 
اقــع ممـا ســجلل الملــمتلتن   ليامــد أن النطــا   طعمـس الت تهـت ي ــع هــلا الطقريـر بــين أيـديمم  تلجنـة الحريــات  تمجلـس النقابــة 
 . عالميا أسس علمية تمعايير دتلية معطمدة   تفقبالدراسة

 

 العام لمدراسة اإلطار-1

 
 أهداف الدراسة

 الهدف العام:
 20 إلى 4102مانتن الثاني/ 0الممطدة من  خ ل الفطرة األردنفي  ع ميةاإلحريات الصحفية ت مسطتى ال سعت هلل الدراسة لقياس

 .4102مانتن أتل/ 
 

 األهداف الخاصة:
 :عدة أهدا  خاصة سعت للطعر  على طحقيق طحقيق الهد  العام من خ ل طمّ 

 .اإلع ميتن خ ل ممارسطهم لعملهمالطي يطعرض لها الصحفيتن ت  اإلنطهامات .0
 الجهات الطي طمارس هلل اإلنطهامات.من هي ت   ها الصح  تاإللاعات تالطلفزيتناتالطي ططعرض ل إلنطهاماتا .4

 ية.ع م األردنجهات الرسمية تتسا ل اإلالع قة بين ال .2

 المخطلفة. تالماسسات لي  الرقابية المطبعة من قبل األجهزةااألس .2

 
 تساؤالت الدراسة:

 ن الطسااات الطالية:اإلجابة ع إلىهلل الدراسة  سعت
 ؟لدى ممارسة عملهم ناإلع ميت ن ت إلنطهامات الطي يطعرض لها الصحفيت ا ما .0
 ية؟ع م األردناإلنطهامات الطي ططعرض لها تسا ل اإل ما .4
 الجهات الرسمية المخطلفة؟ية ت ع م األردنطبيعة الع قة بين تسا ل اإل ما .2

 على تسا ل اإلع م؟ ما أسالي  الرقابة .2

 ة الرقابة تمن هي الجهات الطي طمارسها؟طبيعما  .5

   تالق ايا األخرىمنتعات المحددة في هلل الطلريعاتمن خ ل المع م أثر الطلريعات المخطلفة على عمل تسا ل اإل ما .6
 طعدد المرجعيات تغيرها؟تالطلفزيتنية ت  اإللاعيةتالمحطات  الصح  إنلاءرستم م

 ؟األردنلصحفية في مستوى الحريات ا قياسًا لعمى ما تقدم ما .7

 

 
 



4 

 

 نولعية الدراسة:

ية األردنفي المملمة  ع ميةاإلتص  ظاهرة الحريات الصحفية ت  إلىهدفت  هان  سيما االدراسة من نتعية الدراسات التصفيةطعد هلل 
ط من تاقع ط  يامعطمدة دتل( مالرًا 42عليها  من إطار تصفي قام بطصنيفها من خ ل )اثرة دراسة مافة العتامل المت   الهالمية

  .بمل دّقة تمت تعية ع ميةاإلالحريات الصحفية ت 
  

  تتص  حالة هلل (4102) خ ل عام مامل األردنفي  ع ميةاإلقياس مسطتى الحريات الصحفية ت  إلىهلل الدراسة  لللك هدفت
أثناء عملهم   اإلع ميينالصحفيين ت ت ع م الحريات من خ ل جمع المعلتمات الدقيقة عن اإلنطهامات الطي ططعرض لها تسا ل اإل

يتفر صترة مطماملة عن مسطتى الحريات  للا بما تمعتقات أداء العمل الصحفي تمن ثم طسجيلها تطفسيرها تطحليلها طحليً  لامً  
 فهي من نتعية الدراسات التصفية. 

 
 منهج الدراسة:

الطريقة الطي يطبعها الباحث لدراسة الململة مت تع  إلىمنه  يلير مفهتم الت المقصد  إلىيعد المنه  بمثابة الطريق المتصل 
 طحقيق أهدا  بحثل.  إلىالبحث  تالمنه  هت أسلت  الطفمير المنظم تالميفية الطي يصل بها الباحث 

 
اللي   سحيتهت أحد المناه  الفرعية للمنه  الم ع ميةاإلعلى منه  مسح أسالي  الممارسة بلمل أساسي تقد اعطمدت هلل الدراسة 
من خ ل   بعد جمع البيانات ال زمة تالمافية عنها تعن عناصرها  تطفسير الظاهرة في ت عها الراهن يسطهد  طسجيل تطحليل

من أمثر المناه  إسطخدامًا المنه   لاته .مجمتعة من اإلجراءات المنظمة الطي طحدد نتع البيانات تمصدرها تطرق الحصتل عليها
 . ميةع في الدراسات اإل

 
داراطل ع م دراسة الجتان  تاألسالي  اإلدارية تالطنظيمية الطي ططبعها أجهزة اإل :ع متيقصد بمسح أسالي  الممارسة في مجال اإل  تا 

  تللك بهد  طصتير التاقع الفعلي الططبيقي  تالطعر  على الطرق الطي ططبعها هلل األجهزة في ع ميةفي مخطل  المجاات اإل
سح أسالي  الممارسة مت   المخطلفة ع ميةاإلام للتسا ل اطها المخطلفة  مما يفيد هلا المنه  في دراسة الت ع العممارسة نلاط

 تاحدة أت عدد من التسا ل.  إع ميةتملم طها لتسيلة 
 

ع م تاجل تسا ل اإل  تالملم ت الطي طاألردنفي  ع ميةاإلالطعر  على تاقع الحريات الصحفية ت  إلىتحيث أن هلل الدراسة طسعى 
 فإن منه  مسح أسالي  الممارسة هت أمثر المناه  مناسبة لهلل الدراسة.  في ممارسة أعمالها بجت من الحرية

 
 أداة الدراسة:

من عدد مبير من األلخاص  ؛ع ميةاإلهت الحرية الصحفية ت  ؛أن هلل الدراسة طسطهد  جمع المعلتمات عن مت تع معين بما
مأداة لجمع  سطبانةاافقد اعطمدت الدراسة على   (يةاألردنالصحفية ت  ع ميةاإلتمدراء تراساء الماسسات   مييناإلعالصحفيين ت )

 بحث طلطمل على المحاتر األساسية الطالية:  اسطبانل إعدادطم  تبناًء على للك فقد البيانات المطلتبة 
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 .اإلع ميينمالرات حرية الصحفيين ت  .0
 ع م.مالرات حرية تسا ل اإل .4

 .ع ميةمالرات ع قة الدتلة بالماسسات الصحفية تاإل .2

 الرقابة. ألمالطحديد  .2

 
 مجتمع الدراسة:

تماسسة  "بطرا"  يةاألردن األنباءتمالة  ي ممثً  بالصح  اليتمية تاألسبتعية األردنطلمل الدراسة المجطمع الصحفي تاإلع مي 
 اإلع ميينالصحفيين ت  إلىإ افة   تالصحافة اإللمطرتنيةتالمج ت    لخاصةتمحطات اإللاعة تالطلفزة ا  اإللاعة تالطلفزيتن

 قد اعطمدت الدراسة على المسح اللامل لمجطمع الدراسة. العاملين في هلل الماسسات. ت
 

إجراء المقابلة  اإلنطهاء منطم الطتزيع من خ ل مجمتعة من الباحثين تاللين مانتا يراجعتن ااسطبانات تيدققتنها بلمل مبالر حال 
 تبعد للك يطم طدقيق هلل ااسطبانات ممطبيا للطأمد من س مة البيانات تاسطممالها.  المبحتثين مع

 

 

الصحافة ت   األسبتعيةالصح  ت   األنباءتمالة ت العاملين في الصح  اليتمية   اإلع ميينالصحفيين ت  ( من275)اإلطصال بــ طم 
سطبانات بعد ( ا5تقد طم اسطبعاد )  ع ميةتمدراء الماسسات اإل تاخيرا راساء  سمتع العام تالخاصقطاعي المر ي تالم  ت االمطرتنية

سطبانات المقبتلة   تبللك أصبح عدد ااتلعدم تجتد إطساق بين اإلجابات الخاصة بالفقرات الداخلية  عليها قدصططبيق إخطبار ال
 ( ( زميلة تزمي 0128المسجلين في سج ت النقابة تقت إجراء الدراسة )علمًا بأن عدد الصحفيين الممارسين اسطبانة )( 271)

 : (0متّزعة تفقًا للجدتل رقم )
 

 (1جدول رقم )
 لعماميةتوزيع المستجيبين حسب المؤسسة اإل

 النسبة المؤية % التكرار القطاع

 5247 457 المطبتعةالصح  

 748 27 الصحافة االمطرتنية

 02                60 المر ي تالمسمتع

 4245 005 ع ميةراساء تمدراء الماسسات اإل

 133 473 المجموع
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 ما يلي: (0) رقمالجدتل بيانات ظ من حي 
  اً ( صحفي457)بطرا( اللين اسطجابتا )األردنية تتمالة األنباء تاألسبتعية بلغ عدد الصحفيين العاملين في الصح  اليتمية 

 %(.52.7تبنسبة )
 (.7.8تبنسبة )إع ميا ( 27ع مبين العاملين في الصحافة االمطرتنية اللين اسطجابتا )بلغ عدد اإل% 

  (.02تبنسبة ) إع ميا (60العاملين في قطاعي المر ي تالمسمتع العام تالخاص اللين اسطجابتا ) اإلع ميينبلغ عدد% 

  (.42.5تبنسبة )  زمي (005اللين اسطجابتا ) ع ميةاإلبلغ عدد راساء تمدراء الماسسات% 

 

 ع ميةاإلفإن لجنة الحريات في النقابة ططمنى من مافة أع اء الهي ة العامة تالماسسات   المبحتثينتبالرغم من الطعاتن اللي أبدال 
عمس للتصتل ألمبر قدر مممن من المعلتمات المفيدة تالطي سطن  تالصحفية المزيد من الطعاتن مع الباحثين خ ل السنتات القادمة

 .ع ميةاإلنطا جها على مجمل العملية الصحفية ت 
 

 فترة الدراسة:
 .20/04/4102 إلى 0/0/4102خ ل الفطرة من  لمدة عام مامل األردنفي  ع ميةاإلطغطي الدراسة تاقع الحريات الصحفية ت 

 
 :التحميل اإلحصائي

بيانـات تالطأمـد مـن سـ مطها مـن خـ ل المراجعـة الدتريـة بعـد حيـث طـم إدخـال ال +spsscطم طحليل البيانات إحصا يًا من خ ل برنـام  
 مل )خمسين( عملية إدخال. 



7 

 

 ما يلي:دراسة في طحليل البيانات الخاصة على تطعطمد هلل ال
 معامل الدالة.  pearson chi-squareمعامل  -
 معامل اارطباط )بيرستن(.  -
 الطمرار تالنس  الم تية. -

  ااتزان النسبية. -
 

  :راسةمؤشرات الد
تالصــحفيين  اإلع ميــينمالــرًا مــن المالــرات لات الع قــة المبالــرة بحريــة  42إســطبانة طط ــمن مجمتعــة مــن األســ لة حــتل  داعــدإطــم 

الفصل    راإلنلا    منع النلرالمحاممة  الرقابة  أت المعاملة القاسية  الفصل من العمل الطعلي   حجز الحرية الخط    تهي: القطل
بالـــلم تالقـــدح  الطهديـــد  ااعطـــداء  تلـــة المهنـــة  حجـــ  المعلتمـــات  ااســـطدعاء مـــن قبـــل األجهـــزة األمنيـــة  النقـــل الطعســـفيالمنـــع مـــن مزا

  المنع من طغطيـة   الطدخل بالعمل الصحفي  ال غط لمل  المصادر  عدم الطزتيد بالمعلتماتة  الطهديد بالمحاممبال ر   الطحقير
 . الطنبيل  مناسبات الرسميةالدعتة لح تر ال   عدمعض اإلحداثب
 

مالــرًا مــن المالــرات لات  08طط ــمن مجمتعــة مــن األســ لة حــتل  ع ميــةاإلإســطبانة بحــث لمــدراء تراســاء الماسســات  عــدادتطــم إ
الرقابة  مصادرة تسا ل إنطـاج العمـل الصـحفي   اإلغ ق الماقت تهي: اإلغ ق الطام   ع ميةاإلالع قة بحرية الصح  تالماسسات 

دتر الطلــريعات فــي الحــد مــن الحريــة  الطــدخل األمنــي  الطــدخل   اإلع مــي  الطــدخل فــي محطتيــات المــادة تال ــغط لملــ  المصــادرت 
قبـل الحمتمـة فـي   الطحيـز مـن اآلات تالتثا ق  عرقلة الطتزيع   غتط لطبني تجهات نظـر معينـة  العراقيـل اإلداريـة   مصادرالرسمي

   طمــالي  العاليــة لإلنلــاء تالطــرخيص  الطمــالي  العاليــة اســطمرار العمــل  طــدخل جهــات خاصــة  ال نالطزتيــد باإلخبــار   ــغتط اإلعــ
 .  طدخل ماسسات دينيةطدخل األحزا 

 
 طم اسطخدام الطعريفات الطالية:تلغايات هلل الدراسة 

 المر ي تالمسمتع. تاإلع م  ا""بطر  األردنية األنباءتمالة تالصحافة االمطرتنية ت  يط من الصحافة الممطتبة : اإللعمام 

 المر ـــي  تاإلعـــ م  "بطـــرا" األردنيـــة األنبـــاءتمالـــة الممطتبـــة تالصـــحافة االمطرتنيـــة ت مـــل مـــن يعمـــل فـــي الصـــحافة  :اإللعمامـــي
 تالمسمتع.

 : ل تالمســجل فــي ســج  تنيــة تتمالــة األنبــاء األردنيــة "بطــرا"مــل مــن يعمــل فــي الصــحافة الممطتبــة تالصــحافة االمطر  الصــحفي
 .الصحفيين الممارسين

 : مل من يعمل في محطات اإللاعة أت محطات الطلفزيتن العامة تالخاصة. اإللعمامي العامل في المرئي والمسموع 

 : الماسسة الطي طمارس العمل اإلع مي ستاء المطبتع أت االمطرتني أت المر ي تالمسمتع. المؤسسة اإللعمامية 

 :سطبانة.اللين قامتا بطعب ة اا المستجيبون 

 اسطبانة لإلجابة عليها. مإليه تمل من تجه ن:والمبحوث 
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 (2جدول رقم )    نتائج الدراسة 
  ًالصحافيينالمؤشرات الخاصة ب - أوال 

 الدرجــة التكــرار األوزان المــؤشر 

 صفر صفر 41 - 08 القطــل 0

 صفر صفر  08 – 06 الخطــ  4

 02 28  07 – 02 حجز الحرية 2

 04 05  06 – 04 أت المعاملة القاسية  ليــ الطع 2

 00 25  05 – 00 الفصل من العمل 5

 00 010  02 – 01 الرقابة 6

 8 22  04 – 8 المحاممة 7

 9 012 04 - 7 منع النلر 8

 6 42 00 - 6 ااسطدعاء من األجهزة األمنية  9

 5 21  01 – 5 اإلنلار 01

 5 51  9 – 5 ااعطداء باللم تالقدح 00

 5 22  9 – 5 الطهديد بال ر  04

 5 25  9 – 5 الطحقير 02

 5 64 8 – 2 الطهديد بالمحاممة  02

 5 045  7 – 2 الطدخل في العمل الصحفي 05

 6 84  8 – 5 ال غط لمل  المصادر 06

 6 082  7 – 2 حج  المعلتمات أت صعتبة الحصتل عليها 07

 6 082  7 – 2 عدم الطزتيد بالمعلتمات 08

 2 67  6 – 2 منع ح تر ااجطماعات العامة 09

 2 80  5 – 4 المنع من طغطية بعض األحداث 41

 2 024  2 – 4 عدم الدعتة لح تر المناسبات الرسمية 40

 4 57  2 – 4 الطنبيــل 44

 0 54  2 – 0 الخت  من الطعرض للنقل أت النقل الطعسفي 42
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 (3جدول رقم )

  وعمالمرئي والمسالمؤشرات الخاصة ب -ثانيًا 
 الدرجــة التكــرار األوزان المــؤشر 

 صفر صفر 41 - 08 القطــل 0

 صفر صفر  08 – 06 الخطــ  4

 02 8  07 – 02 حجز الحرية 2

 صفر صفر  06 – 04 أت المعاملة القاسية  الطعليــ  2

 00 2  05 – 00 الفصل من العمل 5

 00 09  02 – 01 الرقابة 6

 8 2  04 – 8 المحاممة 7

 8 07 04 - 7 منع النلر 8

 6 0 00 - 6 ااسطدعاء من األجهزة األمنية  9

 5 2  01 – 5 اإلنلار 01

 5 6  9 – 5 ااعطداء باللم تالقدح 00

 5 2  9 – 5 الطهديد بال ر  04

 5 6  9 – 5 الطحقير 02

 2 7 8 – 2 الطهديد بالمحاممة  02

 2 41  7 – 2 في العمل الصحفي الطدخل 05

 5 04  8 – 5 ال غط لمل  المصادر 06

 5 45  7 – 2 حج  المعلتمات أت صعتبة الحصتل عليها 07

 5 45  7 – 2 عدم الطزتيد بالمعلتمات 08

 2 00  6 – 2 منع ح تر ااجطماعات العامة 09

 2 07  5 – 4 المنع من طغطية بعض األحداث 41

 2 06  2 – 4 لح تر المناسبات الرسميةعدم الدعتة  40

 4 01  2 – 4 الطنبيــل 44

 4 02  2 – 0 الخت  من الطعرض للنقل أت النقل الطعسفي 42

    المجمتع 
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 (4جدول رقم )

  ًالمواقع االلكترونيةالمؤشرات الخاصة ب - ثالثا 
 الدرجــة التكــرار األوزان المــؤشر 

 صفر صفر 41 - 08 القطــل 0

 صفر صفر  08 – 06 الخطــ  4

 02 2  07 – 02 حجز الحرية 2

 04 2  06 – 04 أت المعاملة القاسية  الطعليــ  2

 00 6  05 – 00 الفصل من العمل 5

 00 02  02 – 01 الرقابة 6

 9 01  04 – 8 المحاممة 7

 8 02 04 - 7 منع النلر 8

 6 2 00 - 6 ااسطدعاء من األجهزة األمنية  9

 5 2  01 – 5 اإلنلار 01

 5 7  9 – 5 ااعطداء باللم تالقدح 00

 5 2  9 – 5 الطهديد بال ر  04

 5 5  9 – 5 الطحقير 02

 5 9 8 – 2 الطهديد بالمحاممة  02

 2 00  7 – 2 الطدخل في العمل الصحفي 05

 6 9  8 – 5 ال غط لمل  المصادر 06

 6 42  7 – 2 حج  المعلتمات أت صعتبة الحصتل عليها 07

 6 42  7 – 2 عدم الطزتيد بالمعلتمات 08

 2 00  6 – 2 منع ح تر ااجطماعات العامة 09

 2 02  5 – 4 المنع من طغطية بعض األحداث 41

 2 42  2 – 4 عدم الدعتة لح تر المناسبات الرسمية 40

 4 2  2 – 4 الطنبيــل 44

 0 2  2 – 0 ت  من الطعرض للنقل أت النقل الطعسفيالخ 42

    المجمتع 
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 (5جدول رقم )
 اصة بالرؤساء والمدراءالمؤشرات الخ -ًا رابع 

 الدرجـة التكـرار األوزان المـؤشر 

 07 8 09 - 07 اإلغ ق الطام 0

 06 22  07 – 05 اإلغ ق الماقت 4

 02 44 06 - 02 الرقابة 2

 04 27 02 - 00 ريعات في الحد من الحرية )قتانين الطرخيص(دتر الطل 4

 00 45  02 – 01 الطدخل األمني 5

 00 26 02 - 01 الطدخل الرسمي 6

 8 22 00 - 7 مصادرة اآلات تالتثا ق 7

 6 4  01 – 6 عرقلة الطتزيع 8

 6 28 8 - 5  غتط مل  المصادر 9

 7 20 00 - 6 لها غتط لطبني تجهات نظر معينة تالطرتي   01

 6 47 01 - 5 العراقيل اإلدارية بسب  الطتجل الصحفي 00

 8 56 00 - 6 الطحيز من قبل الحمتمة في الطزتيد باألخبار تاإلع ن 01

 6 27 00 - 6  غتط اإلع ن 02

 6 64 8 - 2 الطمالي  العالية لإلنلاء تالطراخيص 02

 7 84 8 - 2 ت را  ( الطمالي  العالية اسطمرار العمل )رستم 05

 2 2 7 - 2 طدخل جهات خاصة 06

 2 02 7 - 2 طدخل األحزا  07

 4 9 6 - 4 طدخل ماسسات دينية 08

 027   المجمتع 
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 (6جدول رقم )

  المؤشرات العامــــــــــــة -خامسًا 
 الدرجــة التكــرار األوزان المــؤشر 

 صفر صفر 41 - 08 القطــل 0

 صفر صفر  08 – 06  الخطــ 4

 02 29  07 – 02 حجز الحرية 2

 04 08  06 – 04 أت المعاملة القاسية  الطعليــ  2

 00 25  05 – 00 الفصل من العمل 5

 00 022  02 – 01 الرقابة 6

 8 27  04 – 8 المحاممة 7

 8 025 04 - 7 منع النلر 8

 6 49 00 - 6 ااسطدعاء من األجهزة األمنية  9

 5 27  01 – 5 اإلنلار 01

 5 62  9 – 5 ااعطداء باللم تالقدح 00

 5 29  9 – 5 الطهديد بال ر  04

 5 26  9 – 5 الطحقير 02

 2 78 8 – 2 الطهديد بالمحاممة  02

 2 058  7 – 2 الطدخل في العمل الصحفي 05

 6 015  8 – 5 ال غط لمل  المصادر 06

 6 427  7 – 2 تل عليهاحج  المعلتمات أت صعتبة الحص 07

 6 428  7 – 2 عدم الطزتيد بالمعلتمات 08

 2 91  6 – 2 منع ح تر ااجطماعات العامة 09

 2 002  5 – 4 المنع من طغطية بعض األحداث 41

 2 075  2 – 4 عدم الدعتة لح تر المناسبات الرسمية 40

 4 70  2 – 4 الطنبيــل 44

 0 71  2 – 0 النقل الطعسفيالخت  من الطعرض للنقل أت  42

    المجمتع 



17 

 

 

 
 

 



18 

 

الخرق المطمرر تالمبير  بينما طمثل القيمة الثانية الخرق  طمثل األتلطم إعطاء مل مالر تزنًا نسبيًا لل قيمة قصتى تأخرى دنيا 
 البسيط تقليل الطمرار.

 النطا   من خ ل الخطتات الطالي:طم حسا  
 خرقا فعليا.جمع عدد مرات خرق مل مالر  -أ

 حسا  التزن النسبي لمل مالر اسطنادًا لعدد مرات الخرق. - 
 جمع األتزان النسبية لمل المالرات. -ج
حسا  النسبة الم تية للخرق قياسًا لمجمتع األتزان النسبية لمل المالرات. تحيث أن مجمتع األتزان النسبية الملي  -د

ثم طرح  420 تطقسيم النطيجة على 100 تزان النسبية للخرتقات فينقطة  فإن النطيجة طمتن ب ر  مجمتع األ 420هت
 .100 النطيجة من

  

 اعطمدت الدراسة خمسة مسطتيات لدرجة الحرية الصحفية على النحت الطالي:
 النس  الم تية مسطتيات الحرية الصحفية

 %011 - %79.9 حرية عالية جداً 
 %79.8 - %59.7 حرية عالية
 %59.6 - %29.5 حرية نسبية
 %29.2 - %09.2 حرية مطدنية
 %09.2 -% 11.1 غير حرة

لمنـل طراجـع أمثـر مـن سـبع   أظهرت نطا   الدراسة أن مسطتى الحريات الصحفية تاإلع مية في األردن بقـي فـي إطـار الحريـة النسـبيةت 
لنســـبية للحريـــات اإلع ميـــة تالصـــحفية تمانـــت قيمـــة األتزان ا .الـــلي أجرطـــل النقابـــة 4104قيـــاس الحريـــات لعـــام مدرجـــات عـــن نطـــا   

 مالطالي:
ـــاس الحريـــات ممانـــت القيمـــة الخاصـــة بمالـــرات  - ـــتنالعامـــة )الصـــحفيتن  اإلع ميـــةقي طبقـــى  تبهـــلا  % 22.05( تاإلع مي

 % (.59.6 -% 29.5يقع بين ) النسبية من نطاق الحرية النسبية علمًا بأن مسطتى الحرية  اإلع ميةالحريات 

فهـي طقـع  ـمن نطـاق الحريـة %( تبهـلا 50.18قياس الحريات في ف ـة المر ـي تالمسـمتع )ملخاصة بمالرات مانت القيمة ا -
 1النسبية

 %(.22.49تبلغت ) النسبية جاءت مالرات الحريات في قطاع الصحافة المطبتعة  من نطاق الحرية  -

 %(.22.74تبلغت )  النسبيةفقد جاءت أي ًا  من ف ة الحرية  االمطرتنية تفيما يطعلق بالصحافة  -

  فـي حظ أن مســطتى الحريـات اإلع ميــة سـجل هبتطــًا ملحتظـًا حيــث تمــدراء الماسسـات اإلع ميــةبالنسـبة لراســاء الطحريـر  -
  تمـرد للـك إلـى نفـال %(29.2 -% 09.2تبلالك طقع  من إطار الحرية المطدنية الطـي طقـع بـين ) %(46.5)بلغت نسبطل 

قـرار نالـر  إ افة إلـى  "متقع إلمطرتني بحجة "عدم الطرخيص 211ج  نحت طم بمتجبة ح اللي  قانتن المطبتعات تالنلر
 طعليق صدترها.صحيفة "العر  اليتم" 
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 2313لمعام  األردنفي  لعماميةاإلمقياس  الحريات الصحفية و 
 

 لعرض أهم النتائـج 
 مؤشرات الحريات اإللعمامية كما ذكرها اإللعماميون والصحفيون : .أ 

حالة قطل أت خط   تنلمر هنا أنل لم يسّجل في طاريخ المملمة أي حالة قطل أت خط  للصحفيين  لم طسّجل أي -
 األردن . فيتاإلع ميين 

  فيما احطل مالر حج  المعلتمات أت صعتبة ( مفردة428تبما مقدارل ) ل عدم الطزتيد بالمعلتمات المرطبة األعلى طاح -
 .( مفردة427) الثانية بما مقدارل الحصتل عليها المرطبة

 .( مفردة058مرطبة الثالثة بتاقع )  إل احطل الفي العمل الصحفي ا يزال مرطفعاً ي حظ أن مالر الطدخل  -
  تمللك الفصل القاسية   الطعلي  أت المعاملةات لات الثقل المرطفع نسبيًا مثل: حجز الحريةبينت نطا   الدراسة أن المالر  -

الرقابة تمن ثم  مفردة  (025) بتاقع منع النلرجتدة تلمن بنس  أقل تجاء في مقدمطها ا طزال مت   من العمل أت الرقابة
 .( مفردة25( تالفصل من العمل )29)  بينما جاء مالر حجز الحرية ( مفردة022بتاقع )

 

 :المؤسسات اإللعماميةمؤشرات الحريات اإللعمامية كما ذكرها رؤساء التحرير ومدراء  .ب 
ع مية عن العام الما ي يات اإلع مية مما أدلى بها راساء الطحرير تمدراء الماسسات اإلي حظ طراجع مسطتى الحر  -

اللي طرط  عليل ت     تربما يعتد للك لمجمتعة من العتامل  يأطي في مقدمطها إنفال قانتن المطبتعات تالنلرح بلمل تا
صحيفة العر  اليتم تاللي طرط  عليل فصل عدد   إ افة إلى اإلغ ق الماقت لمتاقع اإللمطرتنيةالإغ ق عدد مبير من 

 .مبير من العاملين في هلل الصحيفة
 :مدراء الماسسات اإلع مية ما يليتقد أظهرت بيانات الجدتل الخاص براساء الطحرير ت 

يليل   ةمفرد (22فقد جاء مالر اإلغ ق الماقت في المرطبة األتلى تبما مقدارل )  يالنسبة للمالرات لات الثقل العالب -
 .( مفردات8الثة تبطمرار تصل إلى )  بينما جاء اإلغ ق الطام في المرطبة الث( مفردة44الرقابة بمقدار )

من الحريات اإلع مية )قتانين تأنظمة    فقد احطلت المرطبة األتلى الطلريعات الطي طحدبالنسبة لات الثقل المطتسط -
  تفي المرطبة الثالثة جاء ( مفردة26ي في المرطبة الثانية )الطدخل الرسم  بينما جاء ( مفردة27الطرخيص( تبما مقدارل )

 .( مفردة45ل األمني تبما مقدارل )الطدخ
  فقد جاءت الطمالي  العالية اسطمرار العمل )رستم ت را   ( في المرطبة ق بالمالرات لات المسطتى المنخفضتفيما يطعل -

  تمن ثم الطحيز من قبل الحمتمة ( مفردة64لية لإلنلاء تالطرخيص )مالي  العا( مفردة يليها الط84األتلى تبما مقدارل )
 . ( مفردة28للك  غتط مل  المصادر )  تبعد ( مفردة56يد باألخبار تاإلع ن )في الطزت 

 .في الجدتل   مما هت مبين( مفردة20-4طمراراطها بين ) تفقد طفاتط ؛أما بقية المالرات لات الثقل المنخفض -
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 2313لعام  األردنفي  لعماميةاإليئة الب .ج 

أن "يلمل رميزة لطحقيق ع م دترا أساسيا في بناء نظام إع مي فع ال  طريدل الراية الملمية لإلع م طلع  البي ة الحا نة لإل    
  األردنالطي ينطهجها  الطنمية السياسية تااقطصادية تااجطماعية تالثقافية )...( يطمالى تسياسة اانفطاح ااقطصادي تااجطماعي

 تيتام  الططترات الحديثة الطي يلهدها العالم".

ي طأخل بعين ااعطبار رتح العصر تطخدم أهدا  الدتلة ع م األردن"ططتير راية جديدة لإل تطلدد الراية الملمية على أهمية    
ية القدرة على ع م األردنطلعاطل تططيح لتسا ل اإلية تطعبر عن  مير التطن تهتيطل بمافة ف اطل تأطيافل  تطعمس إرادطل تطاألردن

 األخرى".ع م الطنافس مع تسا ل اإل

خصتصا  من طغيرات جتهرية في بنية اإلع م  فإن طفاعل الماسسات الرسمية تدرجة  األردنتمع ما يلهدل العالم عمتما  ت     
الطي طحظى  ع ميةاإل  طاثر بصترة مبالرة على مالرات الحرية متامبة الطلريعات التطنية للطحتات الجتهرية في المجال اإلع مي

بدعم مبير من أعلى المسطتيات السياسية في المملمة  بطتجيهات ج لة الملك عبد اهلل الثاني اللي ما فطأ يامد الحرص على بناء 
 ر.معاصر يقتم على الحرية المساتلة تالمهنية العالية  تاحطرام الرأي تالرأي اآلخإع م 

  طعطبر أحد المطغيرات الطي يفطرض أن طتليها الحمتمات أهمية مبيرة نظرا ع ميةتمما سبق فإن طقارير رصد درجة الحرية اإل   
لدترها في الطنبيل لجتان  القصتر الطي طحطاج الرعاية لطصتي  مسارها  تجتان  النجاح الطي طحطاج طعزيزها للبناء عليها في المجال 

 ما يعني أن الطجات  مع هلل الطقارير يعبر  بصترة ا لبس فيها  عن الطفاعل اإليجابي بين الدتلة تالمجطمع.اإلع مي  تهت 

جهتد ططتير البي ة الطلريعية الناظمة للعمل اإلع مي  تبما ينسجم مع الخطة الطنفيلية ل سطراطيجية  4102تاسطمرت في العام  
  تطط من خططًا سنتية طفصيلية طُنفَّل على مدار خمس سنتات  يطّم خ لها 4100ن العام الطي أقرت في اللهر السادس م ع ميةاإل

 ططتير مجاات ِعّدة للمساهمة في ططتير قطاع اإلع م.
ترغم ما طحقق من خطتات إيجابية يامل أن يظهر أثرها في تقت قري   إا أن دختل طعدي ت قانتن المطبتعات تالنلر حيز  

طعديل القانتن مرة أخرى لطجاتز  إلىطسب  في ما يممن تصفل بهزة ارطدادية  دفعت مجددا  4102تل من لهر حزيران الطنفيل في األ
 ما خلفل من سلبيات  انعمست بت تح على مسطتى الحريات  مما يظهر في هلا الطقرير.

 أهمها بما يلي:  يممن طلخيص ع ميةططترات هامة في مجال البي ة اإل 4102تفي اإلجمال  لهد العام 
 

تلل انعماسات   طظر أن يبحثل مجلس األعيان  تينإل  أقرل مجلس النتا يين  األردن: اانطهاء من طعديل قانتن نقابة الصحفيين أوال
 إيجابية ططمثل في:

 اإللمطرتني تالمر ي تالمسمتع.ع م طتسيع مظلة اانطسا  للنقابة لطلمل الزم ء العاملين في قطاعات اإل -0
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 تانطخا  نا   النقي  مبالرة.  نقي  تأع اء مجلس نقابة الصحفيينيل إجراءات انطخا  طسه -4
    .ت ع سطة جداتل للصحفيين -2
  .يادي الصحفيتن القسم أمام مجلس النقابة بدا من تزير اإلع م -2
    .إلغاء عقتبة الحبس في جرم انطحال الصفة  تاامطفاء بالغرامة المالية -5

 طعديل قانتن المر ي تالمسمتع  تهت منظتر حاليا أمام مجلس النتا   تلل انعماسات إيجابية ططمثل في: : اانطهاء من ثانيا
    .زيادة اسطق لية هي ة اإلع م -0
     . مان رفع سق  الحريات اإلع مية -4
     .  تطقديم الطسهي ت ال زمة للسطثمار في مجال المر ي تالمسمتعدعم اا -2
     .سرعة إنجاز الطرخيص -2

المر ي تالمسمتع  تدا رة المطبتعات تالنلر  ل مهما في هي ة تاحدة طحمل اسم ع م : السير في إجراءات الدم  بين هي ة اإلثالثا
 .في المجال اإلع مي   تهت ما يامل أن يحقق أثرا بناء"هي ة اإلع م"
   

إل سيطم طفعيلل في المرحلة   م طأسيسل بمتج  نظام خاصمرمز يطتهت أتل  : : اانطهاء من إنلاء مرمز الطدري  اإلع ميرابعا
 .داخليًا تخارجياً  تفطح المجال للطدري   درات الزمي ت تالزم ء تطعزيزهاالمقبلة بهد  طنمية ق

 .قانتن حق الحصتل على المعلتمات: تحقق القانتن طقدما بسيطا لمنل ا يزال دتن الطمتحطعديل : خامسا
   

ترغم أن في طعدي ت القانتن إيجابيات مثيرة  أبرزها طتسيع طعري  المطبتعة لطلمل الصحافة  بتعات تالنلر:: قانتن المطسادسا
  ما انعمس بصترة مبالرة على باقي مالرات اً إلمطرتني اً متقع 211األلمطرتنية  إا أنل حمل سلبيات مثيرة طسب  في حج  نحت 

 راجعل بلمل مبير مما ظهر في نطا   هلا الطقرير.تطسب  بط األردنفي  ع ميةاإلمقياس الحريات 
ألهر على نفالل  تهت  6تطحت تطأة اآلثار السلبية البارزة في القانتن  جرى إخ اعل للطعديل مرة أخرى  تبعد مرتر ما يقل عن 

 معرتض حاليا على ديتان الرأي تالطلريع في ر اسة التزراء.
 

لهلا العام.  ع ميةاإلمة الصحافة الترقية  ما انعمس بلمل جلي على مقياس الحريات طجليات تاسعة ألز  4102: لهد العام سابعا
 تطمثلت طلك الطجليات في:

 51طعليق صدتر صحيفة "العر  اليتم" بقرار من نالرها  بحجة إعادة الهيملة  الطي طسببت في إنهاء خدمات أمثر من   -0
طمتز تحطى  07يدة. تمانت الصحيفة طتقفت عن الصدتر من طاريخ   قبل إعادة صدتر الصحيفة بحلطها الجدزميلة تزمي 

 .4102مانتن األتل  8طاريخ 
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نفلل عدد من الزم ء على  يتماً  61 اسطمر  تسبق اعطصام الزم ء في الصحيفة  احطجاج عمالي على لمل اعطصام
زميل برية إ رابا عن الطعام  هت األتل من خلفية فصل الزميل عدنان برية  من "العر  اليتم". تانطهىى ااعطصام بطنفيل ال

 .يتما 07نتعل  داخل مبنى النقابة  اسطمر 
حج  صحيفة الرأي عن الصدتر ليتم تاحد إثر احطجاج عمالي من الزم ء العاملين فيها  اللين نفلتا اعطصاما مفطتحا  -4

لي حج  فيل الزم ء الصحيفة عن تهت اليتم ال 4102طلرين الثاني  04طلرين األتل تحطى  6يتما بين  28اسطمر 
 الصدتر. تانطهى ااعطصام بحل مجلس إدارة الصحيفة  تطلميل مجلس جديد  طعهد بطنفيل طلبات المعطصمين.

  طسب  قرار إدارة صحيفة الدسطتر بإعادة 4102بعد عدة اعطصامات احطجاجا على طأخر صر  الرتاط  خ ل العام  -2
ن خدمات عدد مبير من العاملين فيها  في اعطصام مفطتح نفلل الزم ء في الدسطتر  منل هيملطها  بما في للك ااسطغناء ع

  تانطهى بعد حل مجلس اإلدارة  تطلميل مجلس إدارة 4102مانتن الثاني  44تاسطمر حطى  4102األتل من مانتن األتل 
 ي الصحيفة.جديد  قرر طي مل  إعادة الهيملة تطعهد بعدم ااسطغناء عن أي من العاملين ف

 ل حل ق ية صحفيي الرأي تالدسطتر.تدفعت بإطجا  بارزًا تأساسيًا في ق ية الصح  النقابة دتراً  لعبت -2

  تجرى ططبيقل في 4104طسب  طنفيل قانتن المطبتعات تالنلر المعدل  اللي أقر  في أيلتل  : حج  المتاقع اإللمطرتنية:ثامنا
متقع إخباري إلمطرتني بحجة "عدم الطرخيص"  تهت ما طبعل حملة احطجاجات  211  في حج  زهاء 4102األتل من حزيران 

  األردنتاسعة على لمل اعطصامات تمسيرات عديدة نفلها الصحفيتن  ف   عن إثارطل قلقا دتليا بلأن حرية اإلنطرنت في 
دسطتر أتا  تااطفاقيات الدتلية بهلا يقيد حرية الطعبير  خ فا الطزمات المملمة بمتج  ال بقرار إداري  باعطبار أن الحج 
 الخصتص ثانيا.

 
 التوصيات:

 الصحفية تاإلع مية. الحريات ر بي ة صحية لللك بما ي من رفع سق   تطتفيلطلريعات الناظمة للعمل اإلع ميطعديل ا   -0
لمالية المبيرة الطي اء االقدرة على متاجهة األعبعطيها يت متن حافزًا لها إعفاء الصح  من ال را   تالرستم  حطى ي   -4

 ططعرض لها.
مناسبات العامة داخليًا الطعامل مع الصح  تتسا ل اإلع م األخرى بعدالة فيما يخص اإلع نات تاالطرامات تالدعتات لل  -2

 تخارجيًا.
 تالطحريرية. اإلداريةفي قراراطها  اإلع مماسسات  اسطق ليةطعزيز  -2
 .م تطتفير المعلتمات للصحفيين تاإلع ميين رترة اانفطاح أمثر على تسا ل اإلع  -5
 خفيض رستم اإللاعات في المحافظات.ط -6
 دعم اإللاعات المجطمعية. -7
 ة اإلع م تيأخل صفة ااسطق لية.لللماتى يطبع هي  مجلس  دعم إنلاء -8
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 س الرأي العام حتل مخطل  الق ايا.دعتة النقابة إلنلاء مرمز مطخصص في قيا -9
  تاالطزام ن الدتلة الطزامًا بنصتص الدسطترفي ق ايا النلر أمام محممة أم تاإلع ميينالصحفيين ممة امحلالتق  الفتري  -01

 .تاإلع ميينبالنصتص القانتنية الطي طمنع طتقي  الصحفيين 
   تااسطفادة من الم حظات تالنقد اللي يتجل للطقرير بهد ير مقياس الحريات الصحفية سنتياً ااسطمرار في إصدار طقر  -00

 ططتيرل.
خصتصًا في ظل الططترات الطي يلهدها قطاع   القانتنية لديهم الثقافةتطنمية  ااهطمام بطدري  الصحفيين تاإلع ميين  -04

 .اإلع م
 

 


