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  مدونة سلوك

  اإلعالم اإلذاعي المجتمعي في األردن

  مدونة معتمدة وموقعة من اإلذاعات المجتمعية األردنية

  

  دـــتمهي : أوالً 

في  ،ربحيالغير والمستقل المحلي وذات الطابع  ،اإلذاعات األردنيةممثلي عدد من  لتقىا
ً ألتطوير قواعد مدونة سلوك تضع  إجتماع  ً أ ساسا ً  ،خالقيا ً  ومنهجا ينظم العمل اإلذاعي في  ،مهنيا
العاملين نظم ، وت فضل الممارسات العالمية في هذا الشأنأثل عالمية تماإمارسة ـويؤسس لم ،األردن

   .هذا المجال في

رف المهني الخاص بالعاملين ـــاق الشـــميثب داً ااسترش ،الم ــــمساعدة هيئة اإلعقد تم ذلك بو
ن المدونات المحلية والعربية، ومدونة السلوك م هوغيري والمسموع، ــــالم المرئـــي قطاع اإلعــف

، وإعالن البحر الميت لدعم اإلعالم AMARC “ "لإلذاعات المجتمعية قرها االتحاد الدولي أالتي 
 ً بهذا  وما تضمنته المواثيق الدولية ،مع االستراتيجية الوطنية لإلعالم المجتمعي، وانسجاما

  .الخصوص

المهنية، وتركز على  ةبالمعايير الصحافي عالميينلتزام اإلإالمدونة من ضرورة تنطلق هذه 
التطوعية، والملكية  ربحيةالسس التغطية المحلية، غير أخصوصية اإلعالم المجتمعي القائم على 

 .  الرسميةغير 

ات ــهــــجن قبل الـــــــزام مـــــــــلتإثابة ــــــهو بمدونة ـع هذه المـوقيـتا أن ـــــكم
 ،اــيد بمبادئها ومعاييرهــبالتق ،نــمتطوعيالعاملين والصحفيين الدارة ولة اإلـشام ، ةــعـــالموق
والتوعية بها بين  ،ة المشابهةــات المحليــن قبل اإلذاعــم اــواعتماده اــل على نشرهــوالعم

  .عاييرهاداة لرصد كل محتوى يخالف مأواإلسهام في جعلها ، الجمهور األوسع

الموقعين عليها  أنمع القانوني  اإللزامال يحمل سمة  ،بالدرجة األولى  أخالقيالتزام  ،االلتزام بهذه المدونة نإ
ً لتزام جماعيإ إلىعلى تحويلها ن سيعملو ً  ، يشكل بتراكماته عرفا      .مهنيةالخالقية وألناحية االمن  ملزما

  

ً ـــثاني    ةـــالرؤي: ا

  .عالية  الم المجتمعي في األردن وتناول القضايا المحلية بمهنيةتعزيز مفهوم اإلع 

  

ً ــثالث   المبادئ األساسية: ا

قرار القوانين والتشريعات ذات إترسيخ مفهوم اإلعالم المجتمعي في األردن والدفع باتجاه  .١
المملكة  أنحاءذاعات مجتمعية من قبل المجتمعات الصغيرة في إالصلة التي تمكن من تأسيس 

 .فةكا

 .اإلعالم وحرية الرأي والتعبير والدفاع عنهامبادئ حرية ترسيخ العمل على  .٢

 .واعتبارها أولويةالحقيقة وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومة  احترام .٣

 .تغليب المسؤولية تجاه المجتمع على المصالح الشخصية .٤
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وق اإلنسان وحرية بحق منهاة قلعالمتسيما  ، التشريعات والمعاهدات الدوليةب االستئناس .٥
 .الرأي والتعبير

 .بمبادئها يمانإل، واحترامها نابع من ا"وعيةخالقية وطأسلطة "مدونة السلوك االعالمية  .٦

االشتراك في العمل السياسي  أو، األجور أو الدعوات الخاصة  العطايا أو رفض الهدايا أو .٧
 .والوظائف العامة إذا كان ذلك سيقوض النزاهة الصحافية

 .غالل المهنة للحصول على أية مكاسب شخصية أو مادية ستإعدم  .٨

 .استغاللهم في أية مادة إعالمية أو إعالنيةالدعوة الى عدم وحماية حقوق المرأة والطفل،  .٩

  .والمحرضين عليها الكراهية والعنف  خطاب ةحاربم .١٠

سخها قرصنتها أو ن عدمومراعاة شروط الملكية الفكرية في التعامل مع المواد اإلعالمية  .١١
 . مام الجمهورأيخالف مبادئنا ويضر بمصداقيتنا  عمالً ذلك  باعتبار

  

  

ً ــرابع   زاتــالمرتك: ا

  :ترتكز هذه المدونة على الثوابت التالية

  .ة واإلسالم ومبادئ الثورة العربية الكبرىبحترام قيم العروإ – ١

ة ــان حريــوضم المــة الملكية لإلعــوالرؤين ــوالقوانياألردني  ورــام الدستــزام بأحكــــلتإلا -٢
  .رأي، وتعزيز النهج الديمقراطي والتعدديةــن الــــر عــالتعبي

واحترام المواثيق اإلعالمية  ،وشرعة حقوق اإلنسان ،االلتزام بالتشريعات والمعاهدات الدولية -٣
  .ذات العالقة

، وضمان حق لمعلومات واألخبارلتزام بحق المواطن في المعرفة، من خالل التدفق الحر لإلا -٤
  .وفق أحكام القوانينالحصول عليها 

  .عدم المساس بالوحدة الوطنية واألمن الوطني -٥

  .االمتناع عن اإلضرار بالنظام العام -٦

 وأثارة النعرات اإلقليمية والطائفية والعرقية إو أاالمتناع عن التحريض على العنف والكراهية  -٧
لى عالقات المملكة بالدول إو اإلساءة أ ،و الدينيةأ ،التفرقة العنصريةو ،الحض على اإلرهاب 

  .األخرى

  .طنيين تنمية الثقافة والوعي الولتزام بإلا -٨

واإلرشادات الخاصة  ،عالمية مجانية لبث الرسائل الخاصة بالتوعية المجتمعيةإفترات  توفير -٩
  .بالسالمة العامة

  . ا الدولة ووثائقهسرار أ  حترامإ -١٠

  .وحمايتها  حترام الملكية الفرديةإ -١١

 .منه واستقاللهسياج الوطن ودرعه وضمان أ فهم ، ألمنيةالقوات المسلحة واألجهزة ادعم  -١٢
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 ً   المنظومة القيمية: خامسا

من دقتها  والتأكدطالع الجمهور على المعلومات الموثقة، إعلى  الحرص اإلعالميمن واجب  -١
  .قبل البث

  .لتغيير الحقائق و الصورةأو الصوت أفي مضمون المادة اإلعالمية  التدخل عدم -٢

  .على صياغة األخبار وبثها بمهنية الحرص -٣

، وااللتزام بتصحيحه سباب وقوعه، الذي يؤثر على الحقيقة، مع بيان أراف بالخطأ المهني ـعتإلا -٤
  .وضمان حق الرد 

عتداء بأشكاله إلو اأبتزاز إلاعدم اللجوء إلى ، ة لومإتباع الطرق المشروعة للحصول على المع -٥
  .ي فعل قد يؤذي اآلخرينأرتكاب إاو 

بحق سرية المصادر  اإلحتفاظ مصادر المعلومات للحفاظ على المصداقية، مع  إلىاإلشارة  -٦
  .في عدم اإلفصاح عن نفسه مصدر التزويد الخاصة عند رغبة

بحيث يكون الهدف من بثها ، رما لم يسبقها تحذيحايا للضبشعة  أصوات أوي صور أبث  عدم  -٧
  .المواطنين عامةومشاعر ذوي الضحايا م إحتراوخدمة القصة اإلخبارية، 

قضية لتعبر عن موقفها، سواء كان البث للمادة  أيةفي  الفرص المتساوية لجميع األطراف إعطاء -٨
  .و مباشراً أ اإلعالمية مسجالً 

زبية على حوالمصالح ال ،واإلقليمية ،والعشائرية، والفئوية  ، شخصيةاألجندات العدم تغليب  -٩
  .المصلحة العامة

  .دائهم الوظيفيأ نصحاب النفوذ والسلطة السياسية عأالقيام بدور الرقيب على ضرورة  -١٠

حرص على الفصل الكامل في عملية البث المرئي والمسموع بين اإلعالن التجاري وبين ال -١١
  .نتباه الجمهور الى هذا الفرقا ساليب الفنية للفتاأل ستخدامإومية القائمة على الحقيقة، المادة اإلعال

 .سواء بالتهديد او اإلبتزازو مادية أية مكاسب شخصية أستغالل المهنة للحصول على إعدم  -١٢

  .و الترويج لها أتشويه جهة معينة ستخدام البث لإ عدم -١٣

الحصول  وأاإلعالمي العمل من في حالة اإلستقالة  الإنتخابية، إلالحمالت اعدم اإلنخراط في  -١٤
 .وإعالن ذلك القانون  وفقجازة إ على

  .قضايا الرأي العام من خالل المعلومات الموثوقة تحري  -١٥

  .نشر أسماء الضحايا أو القتلى والمصابين ، إال بعد التأكد من هوياتهم ، وإبالغ ذويهم بذلك عدم -١٦

 أومعلومة  ةأينشر   وعدم ألغراض مسيئة، ستخدامهاإ وعدمالحياة الخاصة لألفراد،  محتراإ -١٧

  .إال بموافقتهم   بهم ةصورة خاص

األخبار والمعلومات على هذا األساس،  بثو) إدانتهالمتهم بريء حتى تثبت ( حقيقة أن إدراك-١٨
  . ونزاهته  استقاللية القضاء دعمو

  .تجاهلها وعدمالكاملة والحقائق عن انتهاكات حقوق اإلنسان حرص على بث المعلومات ال -١٩
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و مؤسسة على أي شخص أالتحريض على العنف والكراهية ضد  أوحرص على عدم التشهير ال -٢٠
  .نتماء السياسيإلو اأ و الدينأو العرق أساس الجنس أ

يحمي  ما طفال خاصةاإلعالم عامة والموجهة لألاإلعالمية التي تبث في وسائل  مين المادةضت -٢١
 ً و المرأة أعن استغالل الطفل  ناعتواإلمعلى نموهم النفسي،  األطفال من المواد التي تؤثر سلبا

  .عالنيةإو أعالمية إية مادة أبطريقة غير الئقة في 

ً أ انتحال عمل اآلخرينأن ببد أن يكون اإلعالمي على وعي تام  ال -٢٢ ً أ و استنساخه كليا  و جزئيا

ً مرفوض تمام خذ موافقة المصدر أعليه ،نتاجه إ، وفي حال رغبته بنقل بعض المواد من غير ا
  .ليهإواإلشارة 

الذين تعرضوا  الزمالءالتحريض على  أوالتشويش  إلى وعدم اللجوءبروح الفريق  العمل -٢٣
  .جل الدفاع عن حقوقهم ومصالح المهنةأمعهم من التضامن لمضايقات، و

البحث والتقصي والدراسة المعمقة  إلىاإلعالمية المستندة  للمادةجيد ال اإلعدادعلى  الحرص -٢٤
  .الذوق العام في طريقة العرض اةمراع مع ، راقٍ  معززة بأداء مهني لغة سليمة  واستخدام

  

  

ً ساد   سلوكيات اإلعالم المجتمعي: سا

  :يلتزم اإلعالمي بما يلي

صيل الديمقراطية وتحقيق المشاركة أسعي لتة والحزبية والسياسية، والحترام التعددية الفكريإ -١
  .الشعبية لبناء المجتمع المتوازن

حترام حريات اآلخرين وخصوصياتهم، وصيانة حقوقهم واحترام الحياة الخاصة لألسر إ -٢
  .واألفراد

وكراماتهم وإشراكهم  ،وذوي االحتياجات الخاصة ،وكبار السن ،والشباب، احترام حقوق المرأة  -٣
  .ج المختلفةفي البرام

الترخيص والتنافس  االحترام المتبادل بين اإلذاعات المجتمعية العاملة وااللتزام بالمهنية وشروط -٤
  .الشريف

والتدقيق في المصطلحات والمفردات المستخدمة في المنتج  ،االستخدام الجيد لمهارات اللغة -٥
  .اإلعالمي وخاصة األغاني الوطنية 

  .مواد اإلعالمية واإلعالنية والدعائيةالتمييز بوضوح بين ال -٦

  .معلومة وردت بالخطأ ةيأمنح حق الرد بالطريقة المناسبة وتصحيح  -٧

  .أمنها الوطني وأو قيادتها أمن شأنها اإلضرار بسمعة الدولة  و وثائقألومات ية معأعدم استخدام  -٨

  .ت المختصةمن خالل الجهاقوات المسلحة واألجهزة األمنية، خبار الأتغطية  -٩

قيم المجتمع ومبادئه وآدابه العامة وااللتزام مع عالنية تتعارض إعرض مادة أوعدم بث  -١٠
  .بتعليمات البرامج واإلعالنات والدعاية التجارية

  .التنويه عن البرامج اإلعالمية الممولة من قبل المعلنين -١١
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ً بعسا   متطلبات األخالق المهنية: ا

  :ب من اإلعالمي ما يليالمهنية واألخالق تتطل

  :ومنها مراعاة القواعد المهنية في اإلعالم -١

 .من السرعة أهمالدقة  -

 .من اإلثارة أولىالحقيقة  -

 .المستمع بالحقيقة  إبالغ -

  .لتزام بالحقائقإلا: الموضوعية -٢

كلما  بهذه المصادروالتعريف  ،لةعلى المصادر المجهو تجنب تقديم المعلومات بناءً : المصادر -٣
  .مصداقيتهاوالتيقن من  ،مكن ذلكأ

  .الحرص على منح فرص ومساحة متكافئة لجميع أطراف الحدث: التوازن -٤

  .موضوع الحدث حق الرد والجهات األشخاصالسعي بجد لمنح : حق الرد -٥

  .فصل اآلراء الشخصية عن الحقائق: التجرد -٦

  .ي ربط الجزء بالكل والخاص بالعامأ: مراعاة السياق -٧

ً أكرة المركزية للمادة اإلعالمية يجب الف -٨ ً  ن يكون مبرهنا   .عليها ومستدالً  عليها عقليا

 .الوقوف على مسافة واحدة من جميع األطراف: الحياد -  ٩

 .أفضل ما لدى األطراف من حجج دون تحيز اختيار: التكافؤ -١٠

 .الفصل بين الرأي والمعلومات والحقائق بوضوح تام: التجرد  -١١

عالنية والمادة إلضرورة الفصل بشكل ال لبس فيه بين المادة ا: عالمعالن واإلل بين اإلالفص -١٢
  .نتباه الجمهور إلى ذلكادوات الفنية للفت ألواستخدام ا. عالمية وتجنب المحتوى المختلطإلا

جمهور للبالنسبة  من مدى أهميته األولويةالقضية  أويكتسب الخبر : مراعاة أولويات الجمهور -١٣
 .المخاطب

  .اإلعالميةالرسالة ضغوط جماعات المصالح في مضمون  رفض -١٤

  .شكال الرقابةأرفض كافة  -١٥

 .عدم نشر الرسائل اإلعالمية التي تهدف إلى تحسين صورة جهة ما أو تشويهها -١٦

  

ً ــثامن   :دافــاأله: ا

 إقرارباتجاه  والدفع ،ترسيخ مفهوم اإلعالم المجتمعي في األردن إلىتهدف هذه المدونة 

العمل على إتاحة الفرصة أمام ، وةـــالمملكة كاف نحاءأي ــفمجتمعية  إذاعاتقوانين تمكن من تأسيس 
مواقفهم و أصواتهميصال إو ،مشاركة في صنع رسالتها اإلعالميةلل ،الصغيرة جميع أفراد المجتمعات

كما . أفراد المجتمع المحلي من قبل ،تشجيع العمل التطوعيمن خالل ، من كافة القضايا المحلية
ومع  ،والعالم العربي ،لتشبيك والتعاون مع اإلذاعات المجتمعية في األردنا إلىوتسعى المدونة 

   .المؤسسات الدولية ذات الصلة، والدفاع عن قضايا اإلعالم المجتمعي في العالم
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ا وسياساتها في ملكيته باالستقالليةتتمتع اإلذاعة المجتمعية  أنعلى المدونة وتركز 
على القضايا المحلية للمجتمعات الصغيرة فيها التركيز ، ويكون ال تهدف إلى الربحأن و ،التحريرية

 ً غير  أوسواء المقصود  ،االهتمام بالجماعات التي قد تكون عرضة للتهميشإيالء ، ومساحة وسكانا
طرف  أوتحيز لفئة تال ية اإلذاعة المجتمع أنو ،المعاقين وغيرهمو المقصود مثل األطفال، النساء

ألي  أو ،أو اإلعاقة أو المكانة االجتماعية ،أو المنطقة الجغرافية ،أو الدين،أو النوع  ،رقبسبب العِ 
تشجيع ممارسة ، ومحاربة خطاب الكراهية والعنف والحض عليهماكد على ، وتؤسبب آخر

   .الديمقراطية لدى المجتمعات المحلية

ال تتحيز ألي طرف على حساب اآلخر وتتبنى  اإلذاعة المجتمعيةمن المهنية فإن  إطاروفي 
تتبنى مبادئ النزاهة والشفافية ، وقضايا المواطن العادلة في المجتمع المخاطب بموضوعية ومهنية

  .والعدل كأساس لرسالتها اإلعالمية

  

 


