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 التقرير النيائي

 
 التغطية اإلعبلمية لبلنتخابات النيابية لعام 
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 إعداد 

 مركز البديل لمدراسات واألبحاث

 و
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 المممكة االردنية الياشمية 

 رقـ االيداع لدل دائرة المكتبة الكطنية 

(393/1/1111) 

يتحمؿ المؤلؼ كامؿ المسؤكلية القانكنية عف محتكل مصنفو كال يعبر ىذا المصنؼ عف رأم دائرة المكتبة الكطنية أك 
 أم جية 

 حككمية اخرل 

 

 :مركز البديل لمدراسات واالبحاث * 

 4083571: فاكس 4085715 :ىاتؼ

  1800101114:مكبايؿ 

 www.albadeeljordan.org - E-mail: info@ albadeeljordan.org  

 :مركز عمان لدراسات حقوق االنسان * 

 5044153: تمفاكس 

 1804141401: مكبايؿ

Email:achrs@achrs.org       Web: www. achrs.org 

 

 

 :تنكيو
 

محتكيات ىذا التقرير ىي (. USAID)الشعب األمريكي مف خبلؿ الككالة األمريكية لمتنمية الدكلية  فم أنجز ىذا التقرير بدعـ"
 ".مسؤكلية ُمعديو كال تعكس بالضركرة كجية نظر الككالة األمريكية لمتنمية الدكلية أك حككمة الكاليات المتحدة
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مكاقع إخبارية الكتركنية  11لنيائي لرصد تغطية يصدر مركز البديؿ لمدراسات كمركز عماف لحقكؽ اإلنساف تقريرىما ا
.  إذاعات مجتمعية لبلنتخابات النيابية، مع نياية مشركع رصد التغطية اإلعبلمية خبلؿ فترة االنتخابات النيابية 4ك

، كتـ تمكيمو مف  1111كانكف أكؿ /ديسمبر 14- 1111أيمكؿ /سبتمبر 11كتـ تنفيذ ىذا المشركع في الفترة ما بيف 
كالذم تقـك بتنفيذه مؤسسة البحكث كالتبادؿ الدكلية " برنامج تدعيـ اإلعبلـ في األردف"بؿ ق
 (.www.irex.org")آيريكس"

 :فريق العمل

 جمال الخطيب:  نظام عساف                                  منسق المشروع. د: مدير المشروع

 محمد يعقوب : المحمل                   يحيى شقير                              : الباحث

 سالم قبيبلت: رئيس الفريق االلكتروني عبل الخطيب: رئيس الفريق اإلذاعي

 ميسون الجريري                : البيانات ةمدخم رشا رمانو: البيانات ةمدخم

 إسراء كاظم                             فرج أبو شمالو  

 صالح أبو جيش                      حمزة العكايمة     

 عصام مبيضين طبلل عميمات                          

 محمد سرسك أحمد خميل                            

 خولو المومني                     لبنى قرمش
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 المحتويات
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  الدعاية االنتخابية كآلياتيا 

  التكثيؽ منيجية الرصد كآلية 

 معايير الرصد: 

 فترة الرصد 

  المرصكدة( الفئات المستيدفة)الجيات 

  اإلذاعات المرصكدة     

 المكاقع اإلخبارية المرصكدة  

 الفصل األول
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  الدستكر األردني: 

  1057اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف لعاـ 
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 قانكف اإلعبلـ المرئي كالمسمكع 

  1007لسنة ( 7)قانػكف المطبكعػات كالنػشر رقـ 
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 كمي كالنكعي لممكاقع اإللكتركنية العشرة نتائج تحميؿ الرصد ال 

  نكعية القالب الخبرم –الرصد الكمي 
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 التحميؿ النكعي اإلذاعات 
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 تقديم 
كمركػػػػز عمػػػػاف لدراسػػػػات حقػػػػكؽ اإلنسػػػػاف ىػػػػذا التقريػػػػر النيػػػػائي فػػػػي ختػػػػاـ  كاألبحػػػػاث لمدراسػػػػات يصػػػػدر مركػػػػز البػػػػديؿ

شػػػػػػركع  رصػػػػػػد التغطيػػػػػػة اإلعبلميػػػػػػة لعشػػػػػػرة مكاقػػػػػػع إلكتركنيػػػػػػة إخباريػػػػػػة أردنيػػػػػػة كخمسػػػػػػة إذاعػػػػػػات مجتمعيػػػػػػة، كيػػػػػػ تي م
ىػػػػػذا التقريػػػػػر بػػػػػدعـ مػػػػػف برنػػػػػامج تػػػػػدعيـ اإلعػػػػػبلـ فػػػػػي األردف كالممػػػػػكؿ مػػػػػف قبػػػػػؿ الككالػػػػػة األمريكيػػػػػة لمتنميػػػػػة الدكليػػػػػة، 

 .1111كجزء مف مشركع رصد التغطية اإلعبلمية خبلؿ اإلنتخابات النيابية 

يمعػػػػػب اإلعػػػػػبلـ دكرا حيكيػػػػػا فػػػػػي العمميػػػػػة اإلنتخابيػػػػػة، مػػػػػف خػػػػػبلؿ حػػػػػث النػػػػػاخبيف عمػػػػػى المشػػػػػاركة كبالتكعيػػػػػة العامػػػػػة، 
كفػػػػػػي الكقػػػػػػت الػػػػػػذم قػػػػػػد . كبالمسػػػػػػاىمة فػػػػػػي تحقيػػػػػػؽ الحياديػػػػػػة، العدالػػػػػػة، الشػػػػػػفافية كالنزاىػػػػػػة خػػػػػػبلؿ فتػػػػػػرة اإلنتخابػػػػػػات

أك  /أك خاصػػػػا، تبػػػػرز أىميػػػػة دكر المؤسسػػػػات كعػػػػبلـ فػػػػي العديػػػػد مػػػػف الػػػػدكؿ منحػػػػازا، سػػػػكاء كػػػػاف حككميػػػػا يكػػػػكف اإل
كتعتبػػػػػػر مراقبػػػػػػة . األفػػػػػػراد فػػػػػػي لعػػػػػػب دكر المراقبػػػػػػة لضػػػػػػماف تسػػػػػػاكم فػػػػػػرص المرشػػػػػػحيف فػػػػػػي التكاصػػػػػػؿ مػػػػػػع نػػػػػػاخبييـ

عػػػػػبلـ عػػػػبلـ ذات اىميػػػػػة فػػػػي مراقبػػػػػة االنتخابػػػػات سػػػػػكاء مػػػػف خػػػػػبلؿ كتابػػػػة التقػػػػػارير عػػػػف سػػػػػمكؾ كسػػػػائؿ اإلاإلكسػػػػائؿ 
االنتخابيػػػػػػة كمفاصػػػػػػميا، أك إبػػػػػػراز دكر كافػػػػػػة شػػػػػػرائ  المجتمػػػػػػع األىميػػػػػػة أك  أك فػػػػػػي ضػػػػػػبط آليػػػػػػات كاجػػػػػػراءات العمميػػػػػػة

 . التركيز عمى الفئات الميمشة
"  1111مراقبة التغطية اإلعبلمية لبلنتخابات "ي تي ىذا العمؿ في إطار الجيكد التي يبذليا خبراء تعاكنكا في مشركع 

. قكؽ االنساف بدعـ مف برنامج تدعيـ اإلعبلـ في األردفمركز البديؿ لمدراسات كاالبحاث كمركز عماف لدراسات ح مع
ياـ بإشراؼ البركفيسكر مكليف تايمكر مف جامعة أككبلىمكما كاألستاذ أكفي سياؽ ذلؾ، تـ عقد دكرة تدريبية لمدة أربعة 

قشات جماؿ الخطيب مدير مركز البديؿ لمدراسات كاألبحاث، كتخمؿ ىذه الدكرة التدريبية جمسات عصؼ ذىني كمنا
نتج عنيا تصميـ نماذج رصد تمبي خصكصيات كمتطمبات اإلنتخابات األردنية ككذلؾ اإلعبلـ األردني، كنتج عنيا 

ىذا كقد شارؾ في عممية التدريب محّممكف كباحثكف كمدخمك بيانات كقادة فرؽ لممكاقع .. أيضا دليؿ عف آلية الرصد
 .كمديرم البرنامج راصدا كمنسقي 11إضافة إلى  –اإلخبارية كاإلذاعات 

أكتكبر حيث دأب القائمكف عمى  /تشريف األكؿ 13بدأت فعاليات المراقبة مع بداية الحممة الدعائية صباح يـك  
كتـ اإلتفاؽ مع الممّكليف كالمنفذيف  2212المشركع عمى التنسيؽ مع الشركاء المراقبكف اآلخركف ذكك الصمة بانتخابات 

 –ظاىرة فريدة نسبيا في األردف  –يعمؿ حصران عمى مراقبة أداء خمسة إذاعات محمية اآلخريف عمى أف ىذا المشركع س
رؤية مركز البديؿ لمدراسات كمركز عماف لدراسات حقكؽ االنساف كعشرة مكاقع إلكتركنية تـ اختيارىا بناء عمى 

 . ة إلى معايير أخرل، إضاف2212دراسة قاـ بيا برنامج تدعيـ اإلعبلـ في األردف في مطمع عاـ كتقاطعت مع 
ىك األكؿ مف نكعو عمى صمة باإلنتخابات البرلمانية األردنية، إال أنو كاف األكؿ بإصدار ليس ىذا المشركع  كألف

كتضمنت التقارير (. اليـك الذم يسبؽ يـك اإلقتراع)تقارير أسبكعية منذ بداية الحممة الدعائية حتى يـك الصمت 
كالفترة الزمنية التي خصصتيا كسائؿ اإلعبلـ المرصكدة إلى قضايا تنمكية أساسية األسبكعية معمكمات عف المساحة 

 .كالشباب ، المرأة، ذكك اإلعاقة ككذلؾ الفاعميف السياسييف كاألحزاب السياسية

 جمال الخطيب 
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 مدخل 

التغطيػػػػة نيػػػػدؼ مػػػػف خػػػػبلؿ ىػػػػذا المشػػػػركع تحقيػػػػؽ قسػػػػط أعمػػػػى مػػػػف النزاىػػػػة كالشػػػػفافية كحريػػػػة معقكلػػػػة كمتكازنػػػػة مػػػػف 
عػػػػػبلـ المسػػػػػمكعة كالمقػػػػػركءة ،ال سػػػػػيما كاقػػػػػع التغطيػػػػػة لمشػػػػػباب عبلميػػػػػة لبلنتخابػػػػػات مػػػػػف خػػػػػبلؿ رصػػػػػد كسػػػػػائؿ اإلاإل

 : حزاب مف خبلؿكالمرأة كذكم االعاقة كاأل

 مدل تحقيؽ المعايير الدكلية في إطار تغطية إعبلمية متكازنة .1

 . ستخداـ نماذج محّدثػة لتحقيؽ ىذة الغايةإ .1

 .ت المرصكدة كالمؤشراتالفئا .3

تساقيا مع أىداؼ المشركع .4  .مدل تكافقيا مع األردف كا 

 .قضايا /تقييـ حيادية القصص اإلخبارية لمقكائـ المختارة مف المكاضيع .0

 .تحميؿ دكر اإلذاعات المجتمعية كدكرىا في تغطية اإلنتخابات.      8

  .عبلف االنتخابيرصد اإل .7

 : لياتيانتخابية وآالدعاية اإل 

مرشػػػػػػحة القيػػػػػػاـ بيػػػػػػا  /إف الدعايػػػػػػة االنتخابيػػػػػػة فػػػػػػي األردف حػػػػػػرة كفػػػػػػؽ أحكػػػػػػاـ القػػػػػػانكف االردنػػػػػػي كيسػػػػػػم  ألم مرشػػػػػػ 
ليػػػا ممارسػػػتيا قبػػػػؿ ذلػػػؾ حيػػػث يمنػػػع القػػػػانكف ممارسػػػة الدعايػػػة قبػػػػؿ  /لػػػػوال يجووووز ابتػػػداءن مػػػف تػػػاريت قبػػػػكؿ الترشػػػي  ك

 . التسجيؿ الرسمي
كمركػػػػػز عمػػػػػاف لدراسػػػػػات  قبػػػػػؿ مركػػػػػز البػػػػػديؿ لمدراسػػػػػات كاألبحػػػػػاثيػػػػػ تي ىػػػػػذا المشػػػػػركع ضػػػػػمف جيػػػػػكد مكثفػػػػػة مػػػػػف 

منػػػػػذ حػػػػػّؿ البرلمػػػػػاف الخػػػػػامس عشػػػػػر كاإلعػػػػػبلف عػػػػػف إنتخابػػػػػات مبّكػػػػػرة، بمػػػػػا فييػػػػػا مبلحظػػػػػة، مراقبػػػػػة  حقػػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف
نتخابػػػػػات نزييػػػػػة، كتكظيػػػػػؼ كدراسػػػػة جكانػػػػػب العمميػػػػػة اإلنتخابيػػػػػة المختمفػػػػػة، كمراقبػػػػػة مػػػػدل تطبيػػػػػؽ المعػػػػػايير الدكليػػػػػة إل

 . ممية لمت ثير إيجابا عمى المشّرع كصانع القرارمنيجية ع
بػػػػػػػراز نقػػػػػػػاط الضػػػػػػػعؼ كالتحػػػػػػػديات، إف كجػػػػػػػدت عمػػػػػػػى صػػػػػػػعيد الحككمػػػػػػػة، اإلعػػػػػػػبلـ أـ نشػػػػػػػطاء نػػػػػػػ ؤمف أف تحديػػػػػػػد كا 

 .المجتمع المدني؛ سيساىـ في تقميميا كتجاكزىا في اإلنتخابات القادمة

إلعػػػػػبلـ لمجيػػػػػات الحككميػػػػػة، كضػػػػػركرة الػػػػػنص إلغػػػػػاء تبعيػػػػػة كسػػػػػائؿ ا: كفيمػػػػػا يخػػػػػص الحممػػػػػة االنتخابيػػػػػة فبلبػػػػػد مػػػػػف
بشػػػػكؿ كاضػػػػ  كصػػػػري  عمػػػػى التػػػػزاـ كسػػػػائؿ اإلعػػػػبلـ المسػػػػمكعة كالمرئيػػػػة كالمقػػػػركءة سػػػػكاء كانػػػػت مممككػػػػة لمدكلػػػػة أك 
نشػػػػػػػػاء الصػػػػػػػػحؼ  لمشػػػػػػػػركات بالحياديػػػػػػػػة كالمكضػػػػػػػػكعية، كمػػػػػػػػا يتكجػػػػػػػػب رفػػػػػػػػع القيػػػػػػػػكد كاالشػػػػػػػػتراطات عمػػػػػػػػى إصػػػػػػػػدار كا 

عػػػػػػبلـ بمػػػػػػا يسػػػػػػم  لمقػػػػػػكل السياسػػػػػػية المختمفػػػػػػة بػػػػػػالتعبير عػػػػػػف نفسػػػػػػيا كالقنػػػػػػكات كاإلذاعػػػػػػات كئيرىػػػػػػا مػػػػػػف كسػػػػػػائؿ اإل
 . لمجماىير
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كمػػػػػا كيتكجػػػػػب الت كيػػػػػػد عمػػػػػى أف دكر كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػػبلـ فػػػػػي تغطيػػػػػة االنتخابػػػػػػات البػػػػػد أف يكػػػػػكف إيجابيػػػػػػان مػػػػػف خػػػػػػبلؿ 
 : قياميا بعدة مياـ أساسية كىي

 .التثقيؼ السياسي كتحفيز المكاطنيف ممف ليـ حؽ المشاركة في التصكيت -

التغطيػػػػػػػػة الكاممػػػػػػػػة كالدقيقػػػػػػػػة كالمتكازنػػػػػػػػة لمحمػػػػػػػػبلت االنتخابيػػػػػػػػة لممرشػػػػػػػػحيف بػػػػػػػػاختبلؼ انتمػػػػػػػػاءاتيـ الحػػػػػػػػػزبية  -
 . كتكجػياتيـ الفكرية

تقػػػػػػػديـ تغطػػػػػػػػية تحميميػػػػػػػة كتفسػػػػػػػيرية ليػػػػػػػذه البػػػػػػػرامج بمػػػػػػػا يسػػػػػػػاعد الناخػػػػػػػب عمػػػػػػػى التمييػػػػػػػز كاالختيػػػػػػػار بػػػػػػػيف  -
 (. مباشردكف الكقكع في إشكالية التحيز لمرش  معيف بشكؿ )المرشػحػيف 

أف يكػػػػػكف : القػػػػػػياـ بػػػػػدكرىا فػػػػػي رصػػػػػػد كنقػػػػػػد الممارسػػػػػػات المخػتػمفػػػػػػة أثػػػػػػناء سػػػػػػير العػمػمػيػػػػػػة االنتخػابػػػػػػية مػػػػػػثؿ -
مػػػػػػػع الحػػػػػػػرص عمػػػػػػػى تحقيػػػػػػػؽ التغطيػػػػػػػة ، األسػػػػػػػاس فػػػػػػػي التغطيػػػػػػػة اإلعبلميػػػػػػػة ىػػػػػػػي الػػػػػػػدائرة كلػػػػػػػيس المرشػػػػػػػ 

كطبقػػػػان لممسػػػػاحات ، خػػػػرلالمتكازنػػػػة بػػػػيف الػػػػدكائر مػػػػف جيػػػػة كبػػػػيف المرشػػػػحيف داخػػػػؿ كػػػػؿ دائػػػػرة مػػػػف جيػػػػة أ
 . أك األكقات المتاحة كالمخصصة في ىذه الكسائؿ لتغطية االنتخابات

 تجػنب االبتزاز كالت كيد عمى النزاىة المينية في التغطية اإلعبلمية  -

لصػػػػػال  مرشػػػػػ  معػػػػػيف عمػػػػػى حسػػػػػاب ...( فيػػػػػديك، صػػػػػكت، صػػػػػكرة) اسػػػػػتخداـ كسػػػػػائؿ اإلبػػػػػراز أك العػػػػػرض  -
 . منافسيو

كربمػػػػػا )مػػػػػكاد أك بػػػػػرامج ئيػػػػػر مباشػػػػػرة تضػػػػػر بػػػػػالمكاقؼ االنتخابيػػػػػة لمرشػػػػػحيف معينػػػػػيف عػػػػػدـ نشػػػػػر أك إذاعػػػػػة  -
 (. يرتبط ىذا أكثر باألحزاب التي ينتمي إلييا بعض المرشحيف

 ...(. في نيايتيا، في بدايتيا) تكقيت النشر أك اإلذاعة في إطار فترة الحممة الدعائية ككؿ   -

 :بدكرىا عبر ثبلثة أسس رئيسية ىيتتحقؽ مصمحة المجتمع بقياـ كسائؿ اإلعبلـ 
 .مينية جيدة لئلعبلمييف -1
 (.يعرؼ فييا اإلعبلمي حقكقو ككاجباتو، كالمباح كالمعاقب عميو. )بيئة تشريعية تضمف الحريات اإلعبلمية -1
 .االلتزاـ ب خبلقيات المينة -3

المعرفة، كيؤثر عمى دكر السمطة نتياكا لحؽ المكاطف في إإف أم خمؿ في كاحدة أك أكثر مف ىذه األسس يشكؿ 
 .لممصمحة العامة watch dogالرابعة في الرقابة كحارس 

كتعتبر حرية التعبير كحرية الصحافة مف الحريات األساسية لكؿ إنساف، كبدكنيما ال يمكف أف تكتمؿ الحريات كالحقكؽ 
 .حؽ اإلنتخاب، كتككيف الجمعيات، كاألحزاب، كالتجمع السممي: األخرل مثؿ

لضماف حرية التعبير  واجبات إضافيةكفي االنتخابات، إضافة الى االدكار المعركفة لمصحافة في المجتمع ىناؾ 
 .كحرية الصحافة خاصة في الدكؿ التي تمر بمرحمة التحكؿ الديمقراطي حيث كانت الحريات تقيد بشكؿ كبير

 :كيصب  ىذا الدكر أكثر أىمية في االنتخابات، مف حيث
 Status quoكتعريؼ الناخبيف عمى أفكار المعارضة تجاه الكضع القائـ  عدديةترويج الت -
 .في التغطية عمى خمفية اآلراء السياسية لؤلحزاب أك المرشحيف عدم التمييز -
النػػػػػػػػاخبيف كتعػػػػػػػػريفيـ بحقػػػػػػػػكقيـ كمكاعيػػػػػػػػد التسػػػػػػػػجيؿ كالطعػػػػػػػػف، كتزكيػػػػػػػػدىـ بمعمكمػػػػػػػػات عػػػػػػػػف المرشػػػػػػػػحيف  تثقيووووووووف -

 .رص االختياركبرامجيـ بما يعطييـ أفضؿ ف
 .نتخاباتستقبللية الييئة المشرفة عمى اإلإمراقبة  -



9 

 

 .نتخابةكشف الجرائم اإل  -
 .السمكؾ لممرشحيف كأنصارىـ مراقبة معايير -

نتخابػػػػػػات تمعػػػػػػب كسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػبلـ دكرا إضػػػػػػافيا بإتاحتيػػػػػػا الفػػػػػػرص لممػػػػػػكاطنيف بالحصػػػػػػكؿ عمػػػػػػى المعمكمػػػػػػات كفػػػػػػي اإل
 .ائؿ لئلدالء باصكاتيـ كاختيار ممثمييـ لمجمس النكابالتي تمكنيـ مف االختيار مف عدة بد

 .نتخابيػػػػػػػػػةإلنتخابػػػػػػػػػات التعبيػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػف تكجيػػػػػػػػػاتيـ كعػػػػػػػػػرض بػػػػػػػػػرامجيـ اكمػػػػػػػػػا تتػػػػػػػػػي  كسػػػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػػػبلـ لمرشػػػػػػػػػحي اإل
 ".سكؽ حر ألفكار المرشحيف"كبيذا تككف كسائؿ اإلعبلـ 

بلـ فػػػػػػي تزكيػػػػػػد المػػػػػػكاطنيف كحتػػػػػػى تػػػػػػؤدم دكرىػػػػػػا بالشػػػػػػكؿ المػػػػػػ مكؿ، ىنػػػػػػاؾ التزامػػػػػػات ايجابيػػػػػػة عمػػػػػػى كسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػ
 .بمعمكمات إضافية كئير متحيزة حتى يتسنى ليـ اتخاذ قرارات كاعية يـك االقتراع

 :كيحاكؿ ىذا الرصد أف يجيب عمى التساؤالت التالية
ىؿ أفسحت كسائؿ اإلعبلـ المرصكدة، المسمكعة كالمقركءة المجاؿ لجميع المرشحيف لبلنتخابات التعبير عف  -1

 نتخابية بصفة مكضكعية كمنصفة؟برامجيـ اإلتكجياتيـ كعرض 

ىؿ التزمت كسائؿ اإلعبلـ بمبادئ المساكاة كالعدالة كتكافؤ الفرص لجميع المرشحيف كاألحزاب أثناء تغطيتيا  -2
 اإلعبلمية لبلنتخابات؟

 نتخابات كىؿ ئطت أنشطتيـ؟اإل لدعاة مقاطعةىؿ أتاحت كسائؿ اإلعبلـ مساحات التعبير  -3

اإلعبلـ الرسمية كالمستقمة باحتراـ القكانيف المحمية كالمكاثيؽ العالمية خبلؿ مرحمة الدعاية  ىؿ التزمت كسائؿ -4
 االنتخابية ؟

ىؿ كاف بإمكاف المكاطنيف الحصكؿ عمى معمكمات إضافية كئير متحيزة عف طريؽ كسائؿ اإلعبلـ حتى  -5
 يتسنى ليـ اتخاذ قرارات كاعية يـك االقتراع؟

 
 توثيق منيجية الرصد وآلية ال

 

 فػي المئكيػة النسػب عمػى عتمػاداإل تـ فقد( البيانات جمع كطرؽ ساليبأ) المضمكف كتحميؿ الرصد بمنيجية يتعمؽ كفيما
 اإلحصػػائي بالبرنػػامج باالسػػتعانة المسػػتيدفة العينػػة فػػي التحميػػؿ كحػػدات تكػػرار عػػدد الػػى اسػػتنادا الرقميػػة البيانػػات تحميػػؿ

 تحميػػػػؿ عناصػػػػر تصػػػميـ كتػػػػـ،  2.9±كبخطػػػػ  معيػػػارم مقػػػػداره (. SPSS ةاإلجتماعيػػػػ لمعمػػػـك اإلحصػػػػائية الحزمػػػة)
 .كنكعا كّما اإلخبارية المكاد تمّيز قياس مف يمّكننا بشكؿ المحتكل
خطػػة عمػػؿ متكاممػػة إلنجػػاح مشػػركعو، الػػذم يعػػد األكؿ مػػف نكعػػو فػػي األردف مػػف جيػػة المنيجيػػة  فريػػؽ العمػػؿكقػػد أعػػد 

سػػػة معمقػػػة لطػػػرؽ كآليػػػات الرصػػػد ذات العبلقػػػة بالمعػػػايير الدكليػػػة فػػػي التغطيػػػة التػػػي تػػػـ اتباعيػػػا، كذلػػػؾ بعػػػد إجػػػراء درا
 . اإلعبلمية لبلنتخابات، كاألخذ بعيف االعتبار الخصكصية السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية التي يتمتع بيا األردف

قان مف طبيعة النسيج السياسي ، كانطبل"كمي"ك" نكعي"بمشاركة فريؽ التقرير منيجية لمرصد ذات شقيف  يفكأّسس المركز 
 .كفئات تـ رصدىا جيات( 11)كاالجتماعي األردني تقرر رصد كمتابعة التغطيات اإلعبلمية لػ 

كلمخػركج بنتػػائج مينيػػة تػـ العمػػؿ عمػػى إسػتخراج النسػػب المئكيػػة لممضػمكف اإلعبلمػػي بشػػكؿ عػاـ، كتػػـ قيػػاس إيجابيػػة أك 
كىػي ذات عبلقػة ( نػكع المػادة)تمػاد عمػى اختيػار قسػميف لمتقريػر، ىمػا حيادية المضمكف خبلؿ النسػب المسػتخرجة باالع

 . كىي ذات عبلقة بالجيات كاألطراؼ المرصكدة في التقرير( نكعية التغطية)بالميارات الصحفية، ك

ك حػرص فريػؽ التقريػر عمػى التكافػؽ مػع المعػايير الدكليػة المتخصصػة فػي التغطيػة اإلعبلميػة لبلنتخابػات، كحػاكؿ قػدر 
 . لتزاـ بيا كالعمؿ عمييا بمينية كطريقة عممية دقيقة باتخاذ أسمكبي الرصد الكمي كالنكعيمكاف اإلاإل
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 :معايير الرصد
 (المعيار الكمي كالمعيار الكيفي ) تـ اعتماد معياريف لمرصد ىما 

ة المرصػكدة سػكاء عبلميػيتـ الرصد الكمػي مػف خػبلؿ اآلليػات المتبعػة فػي الرصػد حسػب الكسػيمة اإل: الرصد الكمي -1
 .المدة الزمنيةبكانت مقركءة الكتركنيا أك مسمكعة، فالرصد الكمي يقيس المساحات، أك 

كمػػف التحػػديات التػػي كاجيتنػػا بيػػذا الخصػػكص كمػػف أجػػؿ الحصػػكؿ عمػػى رصػػد كمػػي حقيقػػي عممنػػا عمػػى تػػدارؾ عنصػػر 
الصػفحة كالػركابط الداخميػة لمكصػكؿ الػى  ذيؿ" سكركؿ"إشغاؿ الصفحة األكلى بالكثير مف إعبلنات المرشحيف فاعتمدنا 

 . تفاصيؿ المكاد 
فالرصػد الكمػي يقػيس . عبلـ ىك استكماؿ لجيكد الرصد الكمػي كتحميػؿ لػوالرصد الكيفي لكسائؿ اإل:التحميؿ الكيفي -1

دكات أالمسػػاحات أك المػػدة الزمنيػػة أّمػػا الرصػػد الكيفػػي فيقػػـك بتحميػػؿ مضػػمكف المػػادة التػػي ال يمكػػف قياسػػيا مػػف خػػبلؿ 
نتخابيػة إلػى تحميػؿ مػدل تكافػؽ المػكاد اإلعبلميػة كيسعى التحميؿ الكيفػي لمتغطيػة اإلعبلميػة لمعمميػة اإل. القياس المختمفة

، .األخبػػػػار، المقػػػػاببلت، االسػػػػتطبلعات، البػػػػرامج الحكاريػػػػة، المقػػػػاالت، الريبكرتاجػػػػات، الكاريكػػػػاتير، الشػػػػعارات، صػػػػكر)
ؿ اإلعبلـ مع المعايير األساسية لمحيادية كالنزاىة مف خبلؿ تنكع كتػكازف التغطيػة التي تبث كتنشر في كسائ..( االعبلف

عػبلـ بتػكفير الفػرص المتكافئػة لمتغطيػة لجميػع المرشػحيف كالجيػات عبلمية لمعممية االنتخابية، كمدل التػزاـ كسػائؿ اإلاإل
ذا تػػػػـ تشػػػػكيو إكسػػػػائؿ اإلعػػػػبلـ  المتنافسػػػػة، كمػػػػدل احتػػػػراـ كضػػػػماف حػػػػؽ المرشػػػػحيف كاالطػػػػراؼ المختمفػػػػة فػػػػي الػػػػرد فػػػػي

نحياز بعض كسائؿ اإلعبلـ الرسمية كاألىميػة لمرشػ  دكف ئيػره أك إالمعمكمات أك تقديـ المكضكع بصكرة سمبية، كمدل 
 . نتخابيةبمختمؼ مراحؿ العممية اإلإضافة إلى مدل التزاـ كسائؿ االعبلـ بتثقيؼ كتكعية الناخبيف . لحزب دكف أخر

حيػػػاد ىػػػك المكضػػػكعية فػػػي نقػػػؿ كنشػػػر الخبػػػر أمػػػا اإليجابيػػػة أك السػػػمبية فيمػػػا بالمحصػػػمة سػػػمبيتاف ، جػػػدير بالػػػذكر أف ال
كيحيػداف عػػف الحيػاد ، فالتضػػخيـ كالمبالغػػة فػي نقػػؿ الخبػر يعتبػػر سػػمبيا ، كبالمقابػؿ فػػإف اإلنتقػاد اك اإلسػػاءة أك التجػػري  

 .فتعتبر مف ناحية عممية أنيا سمبية ايضا 
الشػػباب ، كالمػػرأة، كذكم االعاقػػة ، : مييػػز االيجػػابي فيمػػا يتعمػػؽ بتغطيػػة الفئػػات الميمشػػة مثػػؿ كئنػػي عػػف القػػكؿ أف الت

 .كاألحزاب يعتبر تمييزا محّببا كمرئكبا بو ليذه الفئات

 فترة الرصد

 .0/11/1111 نتخابػػػػػاتالػػػػػى يػػػػػـك اإل 13/12/2212نتخابيػػػػػة بتػػػػػاريت منػػػػػذ بػػػػػدء فتػػػػػرة الدعايػػػػػة اإل فتووووورة الرصووووودمتػػػػػدت إ
تشػػػػػريف /أكتػػػػػكبر 14كليػػػػػة أثنػػػػػاء ىػػػػػذه الفتػػػػػرة، حيػػػػػث صػػػػػدر التقريػػػػػر االكؿ فػػػػػي أسػػػػػبكعية إثبلثػػػػػة تقػػػػػارير  كتػػػػػـ اصػػػػػدار

 . 1111-تشريف ثاني/نكفمبر 8تشريف ثاني ، كصدر الثالث في /نكفمبر 1أكؿ ، فيما صدر الثاني في 

امػػػػػا . يةربػػػػػع سػػػػػاعات بػػػػػث يكميػػػػػا فػػػػػي اإلذاعػػػػػات الخمسػػػػػة عمػػػػػى فتػػػػػرتيف صػػػػػباحية كأخػػػػػرل مسػػػػػائأككػػػػػاف يػػػػػتـ رصػػػػػد 
سػػػػبكع لكتركنيػػػػة المرصػػػػكدة فقػػػػد تػػػػـ رصػػػػد صػػػػفحاتيا الرئيسػػػػية بشػػػػكؿ منػػػػتظـ عمػػػػى مػػػػدار يػػػػكميف خػػػػبلؿ األالمكاقػػػػع اإل
 .لكؿ مكقع
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 الفصل األول

 البيئة القانونية والسياسية
سػػػػػػعار المشػػػػػتقات النفطيػػػػػػة أحتجاجػػػػػػان عمػػػػػى قػػػػػػرار لمحككمػػػػػة آنػػػػػػذاؾ برفػػػػػع إ 1070عػػػػػاـ " ىبػػػػػة نيسػػػػػػاف"شػػػػػكمت        

نقطػػػػػة ميمػػػػػة فػػػػػي تحػػػػػكؿ األردف نحػػػػػك الديمقراطيػػػػػة كنظػػػػػاـ السػػػػػكؽ، كأصػػػػػب   ساسػػػػػية؛أكالمكاصػػػػػبلت كسػػػػػمع ئذائيػػػػػة 
كتػػػػػـ إجػػػػػراء انتخابػػػػػات نيابيػػػػػة عامػػػػػة . 1لزامػػػػػا أف تكاكػػػػػب ذلػػػػػؾ التعدديػػػػػة السياسػػػػػية كحريػػػػػة التعبيػػػػػر كحريػػػػػة الصػػػػػحافة

 :2كمع عممية التحكؿ الديمقراطي تـ إقرار التعددية عبر.عامان  33بعد حظر لؤلحزاب استمر 
 1003لسنة  11عبر إقرار قانكف المطبكعات كالنشر رقـ  تعددية اآلراء  -أ
 1003لسنة  31تعددية األحزاب، قانكف األحزاب السياسية رقـ   -ب

قػػػػانكف محكمػػػػة العػػػػدؿ العميػػػػا، كقػػػػانكف محكمػػػػة أمػػػػف الدكلػػػػة مػػػػع : كمػػػػا تػػػػـ إقػػػػرار عػػػػدة قػػػػكانيف ذات عبلقػػػػة مثػػػػؿ   
لغاء األح  .كاـ العرفيةقابمية جميع أحكاميا لرقابة محكمة التمييز، كا 

جػػػػػرت  كمػػػػػا كصػػػػػفيا أحػػػػػد المػػػػػؤرخيف األردنيػػػػػيف، 1070إلػػػػػى األردف عػػػػػاـ  3"الديمقراطيػػػػػة المقيػػػػػدة"كمنػػػػػذ عػػػػػكدة        
كبمكجػػػػػب الدسػػػػػتكر يجػػػػػب أف تعػػػػػرض ىػػػػػذه القػػػػػكانيف . نتخابػػػػػات النيابيػػػػػة بقػػػػػكانيف مؤقتػػػػػة فػػػػػي ئيػػػػػاب البرلمػػػػػافكافػػػػػة اإل

كانػػػػػػت تسػػػػػػتغؿ ئيػػػػػػاب مجمػػػػػػس النػػػػػػكاب بعػػػػػػد أف تكػػػػػػكف إال أف الحككمػػػػػػة  4عمػػػػػػى أكؿ جمسػػػػػػة يعقػػػػػػدىا مجمػػػػػػس النػػػػػػكاب
 .كصت بحمو إلقرار القكانيف المؤقتةأ

عتراضػػػػػػات الكثيػػػػػػريف خاصػػػػػػة جماعػػػػػػة إكقػػػػػػد جػػػػػػرت االنتخابػػػػػػات األخيػػػػػػرة بمكجػػػػػػب قػػػػػػانكف مؤقػػػػػػت كػػػػػػاف مثػػػػػػار       
األخػػػػػػكاف المسػػػػػػمميف كذراعيػػػػػػا السياسػػػػػػي حػػػػػػزب جبيػػػػػػة العمػػػػػػؿ اإلسػػػػػػبلمي المػػػػػػذاف اعمنػػػػػػا عػػػػػػف مقاطعػػػػػػة االنتخابػػػػػػات 

 .افة لحزب الكحدة الشعبية كبعض الشخصيات الكطنية المعركفةإض

لمناخػػػػػػب الكاحػػػػػػد، كقاطعػػػػػػت الحركػػػػػػػة " الصػػػػػػكت الكاحػػػػػػد"قػػػػػػد جػػػػػػرت بمكجػػػػػػب مبػػػػػػػدأ  1008نتخابػػػػػػات إككانػػػػػػت      
 .ييدؼ الى إضعاؼ تمثيميـ البرلماني" الصكت الكاحد"نتخابات آنذاؾ معتبرة أف العمؿ بمبدأ اإلسبلمية اإل

نتخابيػػػػػة إلػػػػػى دكائػػػػػر فرعيػػػػػة نتخابػػػػػات األخيػػػػػرة بتقسػػػػػيـ الػػػػػدكائر اإلجػػػػػرت اإل" الصػػػػػكت الكاحػػػػػد"نكف إضػػػػػافة إلػػػػػى قػػػػػا   
كخمػػػػػػت بػػػػػػرامج . نتخابػػػػػػات عمػػػػػػى قػػػػػػكة مػػػػػػف يممػػػػػػؾ المػػػػػػاؿ أك العشػػػػػػيرةكجػػػػػػرت اإل. أثػػػػػػارت انتقػػػػػػادات كاسػػػػػػعة( كىميػػػػػػة)

 .أكثرالمرشحيف مف كجكد برنامج

د موووون الطووووبلب لتنظوووويميم مسووووابقة لمرسووووم نشوووورت الصووووحافة ووسووووائل اإلعووووبلم األخوووور  عوووون اعتقووووال عوووود     
نتخابووووات كمووووا تنوووواول بعووووض النشووووطاء موضوووووع الوووودعوة لمقاطعووووة اإل . نتخابوووواتالكاريكوووواتوري حووووول مقاطعووووة اإل 

 .باعتباره حقا قانونيا فيما رأت قمة أنو يشكل مخالفة لمقانون
                                                 

1
، 2222، مركز اإلمارات للبحوث والدراسات اإلسرتاتيجية، "يف األردن التحول الدميقراطي وحرية الصحافة" مجال الشليب، .د: ملزيد من املعلومات أنظر

ى تعترب حرية اإلنسان يف التعبري عن الرأي والفكر، وحرية الصحافة اليت تنشر ىذا الرأي وتفسره وتدافع عنو، من أىم املؤشرات الدالة عل": ويقول املؤلف 
 .حدوث التحول الدميوقراطي

2
 22ص2221اخانصحفيحفياألردٌ،يحيىشقيز،انحزي:أَظز
3
تيزوخ.د انعزتيح، يزكشدراساخانىحذج انًقيذج، انذيًقزاطيح يسًحتذخىلانكرابانىاألردٌإالَهايحعاو2222عهييحافظح، ونى ،

2225. 
4
 يٍانذسرىر94انًادج
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 62بتووووواري  وقوووووال رئووووويس الووووووزراء سووووومير الرفووووواعي لووووود  لقائوووووو وفووووودا مووووون حوووووزب جبيوووووة العمووووول االسوووووبلمي 
 ".نأمل عدم الدعوة لمقاطعة االنتخابات بشكل يخالف الدستور: "ايمول الماضي/سبتمير

ساسػػػػػػي لمحػػػػػػكار أكتعتبػػػػػػر حريػػػػػػة التعبيػػػػػػر السياسػػػػػػي نقطػػػػػػة مركزيػػػػػػة فػػػػػػي األنظمػػػػػػة الديمقراطيػػػػػػة، ذلػػػػػػؾ انيػػػػػػا متطمػػػػػػب 
 .نتخابات، ولممعارضةوقات اإل أكما تعطى حماية خاصة لحرية التعبير خاصة  .العاـ

والحوووق إموووا أن يكوووون بفعووول أو . نتخووواب حوووق مووون حقووووق اإلنسوووان، والحوووق يجوووب أن يحميوووو القوووانونن اإل أموووا ك
جريموووة "نتخابوووات، فوووبل متنووواع عووون المشووواركة فوووي األ و ال يعاقوووب القوووانون األردنوووي عموووى اإل. متنووواع عووون فعووولاإل

 ".وال عقوبة إال بنص
قػػػػػػػع فػػػػػػػي أسػػػػػػػمى التشػػػػػػػريعات كىػػػػػػػك الدسػػػػػػػتكر اف أىػػػػػػػـ ضػػػػػػػمانة لحريػػػػػػػة الػػػػػػػرأم كحريػػػػػػػة الصػػػػػػػحافة كالطباعػػػػػػػة ت   
 .األردني

 :من الدستور األردني 51وتنص المادة 

أف يعػػػػػرب بحريػػػػػة عػػػػػف رأيػػػػػو بػػػػػالقكؿ أك الكتابػػػػػة كالتصػػػػػكير  ولكووووول أردنووووويتكفػػػػػؿ الدكلػػػػػة حريػػػػػة الػػػػػرأم، (  1
 .بشرط أف ال يتجاكز حدكد القانكف وسائر وسائل التعبير

 .زاـ ايجابي لضماف حرية الرأم لكؿ اردنيكىذا النص يعني أنو يترتب عمى الدكلة الت

 :كىناؾ التزامات عمى األردف بمكجب القانكف الدكلي حكؿ االنتخابات كحرية التعبير كمنيا

 1057لعاـ  اإلعبلن العالمي لحقوق اإلنسان

 11المادة 

ما بواسطة ممثمين ُيخت .1 ارون  لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبمده، إما مباشرة وا 
 . بحرية

 . لكل شخص، بالتساوي مع اآلخرين، حق تقمد الوظائف العامة في بمده. 2
إرادة الشعب ىي مناط سمطة الحكم، ويجب أن تتجمى ىذه اإلرادة من خبلل انتخابات نزيية تجر  دوريا . 3

حيث ضمان حرية  باالقتراع العام وعمى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من
 .التصويت

نشوووور فووووي الجريوووودة الرسوووومية األردنيووووة )كمػػػػا أف األردف دكلػػػػة طػػػػرؼ فػػػػي العيػػػػد الػػػػدكلي لمحقػػػػكؽ المدنيػػػػة كالسياسػػػػية 
وُيعوووود ىووووذا العيوووود أىووووم وثيقووووة فووووي مجووووال مجووووال حقوووووق اإلنسووووان خاصووووة بالمعووووايير ( 51/2/6002بتوووواري  

 .الدولية لحرية االتعبير
 :منو55المادة كتنص 
 .اف حؽ في اعتناؽ آراء دكف مضايقةلكؿ إنس .1

مختمؼ ضركب المعمكمات كاألفكار  التماسكيشمؿ ىذا الحؽ حريتو في . حرية التعبيرلكؿ إنساف حؽ في  .1
أك  فنيأك مطبكع أك في قالب  مكتوب، سكاء عمى شكؿ دونما اعتبار لمحدودإلى آخريف  وتمقييا ونقميا

 .يختارىا بأية وسيمة أخر 

كعمى ذلؾ . مف ىذه المادة كاجبات كمسؤكليات خاصة 1لحقكؽ المنصكص عمييا في الفقرة تستتبع ممارسة ا .3
 : ضروريةكأف تككف  محددة بنص القانونيجكز إخضاعيا لبعض القيكد كلكف شريطة أف تككف 
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 الحتراـ حقكؽ اآلخريف أك سمعتيـ،(   أ)
 .آلداب العامةلحماية األمف القكمي أك النظاـ العاـ أك الصحة العامة أك ا( ب)

 
 :منو 60كما تنص المادة 

 .تحظر بالقانكف أية دعاية لمحرب. 1
تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراىية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا عمى التمييز أو العداوة أو . 1

 .العنف
 

ضػػػػع مػػػػف القيػػػػكد عمػػػػى ممارسػػػػة كال يجػػػػكز أف يك . يكػػػػكف الحػػػػؽ فػػػػي التجمػػػػع السػػػػممي معترفػػػػا بػػػػو: 65المووووادة كتػػػػنص 
ىػػػػذا الحػػػػؽ إال تمػػػػؾ التػػػػي تفػػػػػرض طبقػػػػا لمقػػػػانكف كتشػػػػكؿ تػػػػدابير ضػػػػػركرية، فػػػػي مجتمػػػػع ديمقراطػػػػي، لصػػػػيانة األمػػػػػف 
القػػػػػػػػكمي أك السػػػػػػػػبلمة العامػػػػػػػػة أك النظػػػػػػػػاـ العػػػػػػػػاـ أك حمايػػػػػػػػة الصػػػػػػػػحة العامػػػػػػػػة أك اآلداب العامػػػػػػػػة أك حمايػػػػػػػػة حقػػػػػػػػكؽ 

 .اآلخريف كحرياتيـ
 

، الحقػػػػػكؽ 1كػػػػػؿ مػػػػػكاطف، دكف أم كجػػػػػو مػػػػػف كجػػػػػكه التمييػػػػػز المػػػػػذككر فػػػػػي المػػػػػادة يكػػػػػكف ل: منػػػػػو 61 الموووووادةكتػػػػػنص 
 : التاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب أف تتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فرصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دكف قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد ئيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر معقكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

مػػػػػػػػػػػػػا بكاسػػػػػػػػػػػػػطة ممثمػػػػػػػػػػػػػيف ُيختػػػػػػػػػػػػػاركف بحريػػػػػػػػػػػػػة، -أ  أف يشػػػػػػػػػػػػػارؾ فػػػػػػػػػػػػػي إدارة الشػػػػػػػػػػػػػؤكف العامػػػػػػػػػػػػػة، إمػػػػػػػػػػػػػا مباشػػػػػػػػػػػػػرة كا 
دكريػػػػػا بػػػػػاالقتراع العػػػػػاـ كعمػػػػػى قػػػػػدـ المسػػػػػاكاة بػػػػػيف النػػػػػاخبيف  أف ينتخػػػػػب كينتخػػػػػب، فػػػػػي انتخابػػػػػات نزييػػػػػة تجػػػػػرل -ب

 كبالتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيت السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم، تضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمف التعبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف إرادة النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاخبيف،
 .أف تتاح لو، عمى قدـ المساكاة عمكما مع سكاه، فرصة تقمد الكظائؼ العامة في بمده -ج

ف عمػػػػػى ىػػػػػذا الميثػػػػػاؽ مبكػػػػػرا كصػػػػػادؽ األرد ،الميثووووواق العربوووووي لحقووووووق اإلنسوووووان كمػػػػػا أف األردف دكلػػػػػة طػػػػػرؼ فػػػػػي
كالثانيػػػػػػػػػػة بتػػػػػػػػػػاريت  5047بعػػػػػػػػػػدد  10/4/1115كتػػػػػػػػػػـ نشػػػػػػػػػػره فػػػػػػػػػػي الجريػػػػػػػػػػدة الرسػػػػػػػػػػمية مػػػػػػػػػػرتيف االكلػػػػػػػػػػى بتػػػػػػػػػػاريت 

 .كذلؾ لكقكع خط  في نشره بالصيغة التي يتطمبيا القانكف 5084بعدد  10/0/1115

 :عمى حرية الرأي والتعبير كالتالي: من الميثاق 32تنص المادة 
األنبػػػػػاء كاألفكػػػػػار  اسوووووتقاءثػػػػػاؽ الحػػػػػؽ فػػػػي اإلعػػػػػبلـ كحريػػػػػة الػػػػػرأم كالتعبيػػػػر ككػػػػػذلؾ الحػػػػػؽ فػػػػػي يضػػػػمف ىػػػػػذا المي -1

 .إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اآلخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ م كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمة كدكنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اعتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار لمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكد الجغرافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ونقميوووووووووووووووووووا وتمقييوووووووووووووووووووا
وال تخضوووووووع إال لمقيوووووووود التوووووووي ُتمػػػػػػػارس ىػػػػػػػذه الحقػػػػػػػكؽ كالحريػػػػػػػات فػػػػػػػي إطػػػػػػػار المقكمػػػػػػػات األساسػػػػػػػية لممجتمػػػػػػػع  -1

اآلخػػػػػريف أك سػػػػػمعتيـ أك حمايػػػػػة األمػػػػػف الػػػػػكطني أك النظػػػػػاـ العػػػػػاـ أك الصػػػػػحة العامػػػػػة أك  يفرضووووويا احتووووورام حقووووووق
 .اآلداب العامة

 (:7)المادة  :اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة

كبكجو التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية كالعامة لمبمد،  تتخذ الدكؿ األطراؼ جميع التدابير المناسبة لمقضاء عمى
  :قدـ المساكاة مع الرجؿ، الحؽ في خاص تكفؿ لممرأة، عمى

العامة، كاألىميػػة لبلنتخاب لجميع الييئػػات التي ينتخب أعضاؤىا  التصكيت في جميع االنتخابات كاالستفتاءات -أ
 العاـ، باالقتراع

ؼ العامة، كت دية جميع المياـ الكظائ المشاركة في صيائة سياسة الحككمة كفى تنفيذ ىذه السياسة، كفى شغؿ -ب 
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 العامة عمى جميع المستكيات الحككمية،

 .المشاركة في أية منظمات كجمعيات ئير حككمية تيتـ بالحياة العامة كالسياسية لمبمد -ج 

 
 قانون االنتخاب

ان يتػػػػػ لؼ مجمػػػػػس النػػػػػكاب مػػػػػف أعضػػػػػاء منتخبػػػػػيف انتخابػػػػػان عامػػػػػان سػػػػػري: مػػػػػف الدسػػػػػتكر األردنػػػػػي 08تػػػػػنص المػػػػػادة      
 :كمباشران كفاقان لقانكف االنتخاب يكفؿ المبادئ التالية

 .سبلمة االنتخاب -1
 .حؽ المرشحيف في مراقبة األعماؿ االنتخابية -1
 .عقاب العابثيف بإرادة الناخبيف -3

 .كجاء قانكف االنتخاب ليجعؿ العبث بإرادة الناخبيف جريمة
 بالدعايػػػػة قيامػػػػو خػػػػبلؿ مػػػػف يقػػػػدـ اف مرشػػػػ  أم عمػػػػى ريحظػػػػ -أ-22 المػػػػادة فػػػػي المؤقووووت االنتخوووواب قووووانون كيػػػػنص

 لشػػػػػخص بتقػػػػػديميا يعػػػػػد أك المنػػػػػافع مػػػػػف ذلػػػػػؾ ئيػػػػػر أك عينيػػػػػة أك نقديػػػػػة مسػػػػػاعدات أك تبرعػػػػػات أك ىػػػػػدايا االنتخابيػػػػػة
 .االصكات شراء ذلؾ في بما ئيره بكاسطة أك مباشرة بصكرة ذلؾ كاف سكاء معنكم أك طبيعي

 أم مػػػػػػف بيػػػػػا الكعػػػػػد أك المسػػػػػػاعدات أك التبرعػػػػػات أك اليػػػػػدايا ؾتمػػػػػػ مثػػػػػؿ يطمػػػػػب اف شػػػػػػخص أم عمػػػػػى كيحظػػػػػر -ب
 .مرش 

 .كما يعاقب القانكف عمى التصكيت أكثر مف مرة

نتخابػػػػػػػات، كتعريػػػػػػػؼ النػػػػػػػاخبيف بحقػػػػػػػكقيـ قامػػػػػػػت كسػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػبلـ المرصػػػػػػػكدة بالتكعيػػػػػػػة بمجػػػػػػػاؿ المشػػػػػػػاركة فػػػػػػػي اإلك 
محػػػػػدكدان بمجػػػػػاؿ كشػػػػػؼ الجػػػػػرائـ االنتخابيػػػػػة، نتخابيػػػػػة، لكػػػػػف دكرىػػػػػا بقػػػػػى نتخابػػػػػات كالطعػػػػػف بالجػػػػػداكؿ اإلكمكاعيػػػػػد اإل

 .كمحاسبة المرشحيف

نتخابيػػػػة كشػػػػؼ فيػػػػو انتشػػػػار بيػػػػع األصػػػػكات لممرشػػػػحيف عبػػػػر كالجػػػػرائـ اإلكقػػػػاـ راديػػػػك البمػػػػد ببػػػػث تقريػػػػر مينػػػػي حػػػػكؿ 
 .ككبلء

 

 قانون اإلعبلم المرئي والمسموع
فػػػػػػػي  ث اإلذاعػػػػػػػي كالتمفزيػػػػػػػكني البػػػػػػػ 2222 لسػػػػػػػنة 81المؤقػػػػػػػت رقػػػػػػػـ يػػػػػػػنظـ قػػػػػػػانكف اإلعػػػػػػػبلـ المرئػػػػػػػي كالمسػػػػػػػمكع     

إذا تقػػػػػػدـ لطمػػػػػػب ( اإلذاعػػػػػػة أك التمفزيػػػػػػكف)عمػػػػػػى المػػػػػػرخص لػػػػػػو %( 52)كيفػػػػػػرض القػػػػػػانكف رسػػػػػػكما إضػػػػػػافية  .األردف

كمػػػػع ذلػػػػؾ تػػػػـ التسػػػػام  مػػػػع اإلذاعػػػػات ببػػػػث األخبػػػػار كالبػػػػرام  . رخصػػػػة بػػػػث تتضػػػػمف بػػػػث أخبػػػػار أك بػػػػرامج سياسػػػػية

كيػػػػػػػنص قػػػػػػػانكف اإلعػػػػػػػبلـ المرئػػػػػػػي  .سػػػػػػػم  ليػػػػػػػا بػػػػػػػذلؾالسياسػػػػػػػية فػػػػػػػي االنتخابػػػػػػػات حتػػػػػػػى لػػػػػػػك كانػػػػػػػت رخصػػػػػػػتيا ال ت

 :عمى المادة السادسةكالمسمكع في 

 :يمتـز المرخص لو بعدـ بث أك إعادة بث أم برامج أك أم مكاد تتضمف ما يمي - أ

 .اإلساءة لمذات اإلليية كالمعتقدات الدينية -1
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 .المساس بقيـ األمة كتراثيا ككحدة المجتمع األردني -1

 .ـ أك اآلداب العامة بما في ذلؾ البرامج اإلباحية أك برامج العنؼاإلساءة لمنظاـ العا -3

 .المساس بحقكؽ المكاطنيف -5

 : مف القانكف عمى ما يمي 11كتنص المادة 

ػػػػػ التػػػػزاـ المػػػػرخص لػػػػو بػػػػاحتراـ الشخصػػػػية اإلنسػػػػانية كحريػػػػة الغيػػػػر كحقػػػػكقيـ كالطػػػػابع التعػػػػددم لمتعبيػػػػر عػػػػف األفكػػػػار 
ألحػػػػػداث كالمحافظػػػػػة عمػػػػػى النظػػػػػاـ العػػػػػاـ كحاجػػػػػات األمػػػػػف الػػػػػكطني كمقتضػػػػػيات كاآلراء، مكضػػػػػكعية بػػػػػث األخبػػػػػار كا

 .المصمحة العامة

ػػػػػ التػػػػػزاـ المػػػػػرخص لػػػػو بعػػػػػدـ بػػػػػث أك إعػػػػػادة بػػػػث كػػػػػؿ مػػػػػا مػػػػف شػػػػػ نو إثػػػػػارة النعػػػػػرات الطائفيػػػػة كالعرقيػػػػػة أك مػػػػػف شػػػػػ نو 
ءة إلػػػػػػى عبلقػػػػػػات اإلخػػػػػػبلؿ بالكحػػػػػػدة الكطنيػػػػػػة أك الحػػػػػػض عمػػػػػػى اإلرىػػػػػػاب كالتفرقػػػػػػة العنصػػػػػػرية أك الدينيػػػػػػة أك اإلسػػػػػػا

 .المممكة بالدكؿ األخرل

ػػػػػ التػػػػزاـ المػػػػرخص لػػػػو بعػػػػدـ بػػػػث أم مكضػػػػكع أك تعميػػػػؽ اقتصػػػػادم مػػػػف شػػػػ نو التػػػػ ثير عمػػػػى سػػػػبلمة االقتصػػػػاد كالنقػػػػد 
 .الكطني

 1007لسنة ( 7)رقـ قانوون المطبوعوات والنوشر 
 

ركػػػػػائز البنػػػػػاء الػػػػػديمقراطي يعتبػػػػر حػػػػػؽ الجميػػػػػكر فػػػػي المعرفػػػػػة كفػػػػػي االطػػػػػبلع عمػػػػى المعمكمػػػػػات مػػػػػف أحػػػػػد أىػػػػـ       
كمػػػػػا كيعتبػػػػػر حػػػػػؽ الكصػػػػػكؿ لممعمكمػػػػػات أحػػػػػد أىػػػػػـ أركػػػػػاف حريػػػػػة الصػػػػػحافة التػػػػػي ال تقػػػػػـك إال . ألم دكلػػػػػة فػػػػػي العػػػػػالـ

 .عمييا
 :ينص القانون عمى

الصػػػػػحافة كالطباعػػػػػة حرتػػػػػاف كحريػػػػػة الػػػػػرأم مكفكلػػػػػة لكػػػػػؿ أردنػػػػػي كلػػػػػو أف يعػػػػػرب عػػػػػف رأيػػػػػو بحريػػػػػة القػػػػػكؿ : "3المػػػػػادة 
 ".كالرسـ كئيرىا مف كسائؿ التعبير كاإلعبلـكالكتابة كالتصكير 

تمػػػػػارس الصػػػػػحافة ميمتيػػػػػا بحريػػػػػة فػػػػػي تقػػػػػديـ األخبػػػػػار كالمعمكمػػػػػات كالتعميقػػػػػات كتسػػػػػيـ فػػػػػي نشػػػػػر الفكػػػػػر : 4الموووووادة 
وفوووي إطوووار الحفووواظ عموووى الحريوووات والحقووووق والواجبوووات العاموووة واحتووورام حريوووة كالثقافػػػة كالعمػػػـك فػػػي حػػػدكد القػػػانكف 

 .ن وحرمتياالحياة الخاصة لآلخري
المطبوعوووات احتووورام الحقيقوووة واالمتنووواع عووون نشووور موووا يتعوووارض موووع مبوووادئ الحريوووة والمسوووؤولية عمػػػى : 1الموووادة 

 .الوطنية وحقوق اإلنسان وقيم األمة العربية واإلسبلمية
 :، كتشمؿآداب مينة الصحافة وأخبلقياتيا ممزمة لمصحفي: 3المادة 

 .حقكقيـ كعدـ المس بحرمة حياتيـ الخاصة أ ػ احتراـ الحريات العامة لآلخريف كحفظ
 .والمواطن عمى السواءب ػ اعتبار حرية الفكر كالرأم كالتعبير كاالطبلع حقا لمصحافة 

 .ج ػ التكازف كالمكضكعية كالنزاىة في عرض المادة الصحفية
طنيف بػػػ م متنػػػاع عػػػف نشػػػر كػػػؿ مػػػا مػػػف شػػػ نو أف يثيػػػر العنػػػؼ أك يػػػدعك إلػػػى إثػػػارة الفرقػػػة بػػػيف المػػػكاد ػ اإل

 .شكؿ مف األشكاؿ
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 :تنص عمى أف  4المادة 
لمصحفي الحؽ في الحصكؿ عمى المعمكمات كعمى جميع الجيات الرسمية كالمؤسسات العامة تسييؿ ميمتو . أ

تاحة المجاؿ لو لبلطبلع عمى برامجيا كمشاريعيا كخططيا  .كا 
إلى المكاطف أك فرض إجراءات يحظر فرض أم قيكد تعيؽ حرية الصحافة في ضماف تدفؽ المعمكمات . ب

 .تؤدم إلى تعطيؿ حقو في الحصكؿ عمييا
مع مراعاة أحكاـ التشريعات النافذة، لمصحفي تمقي اإلجابة عمى ما يستفسر عنو مف معمكمات كأخبار كفقان . ج

خبار مف ىذه المادة كتقـك الجية المختصة بتزكيد الصحفي بيذه المعمكمات أك األ( ب)ك( أ)ألحكاـ الفقرتيف 
بالسرعة البلزمة كفقان لطبيعة الخبر أك المعمكمة المطمكبة إذا كانت ليا صفة إخبارية عاجمة، كخبلؿ مدة ال تزيد 

 .عمى أسبكعيف إذا لـ تكف تتمتع بيذه الصفة
لمصحفي كفي حدكد ت ديتو لعممو، الحؽ في حضكر االجتماعات العامة كجمسات مجمس األعياف كمجمس . د

الجمعيات العمكمية لؤلحزاب كالنقابات كاالتحادات كاألندية كاالجتماعات العامة لمييئات العمكمية  النكاب كجمسات
لمشركات المساىمة العامة كالجمعيات الخيرية كئيرىا مف مؤسسات عامة كجمسات المحاكـ العمنية ما لـ تكف 

تعميمات السارية المفعكؿ الخاصة بيذه الجمسات أك االجتماعات مغمقة أك سرية بحكـ القكانيف أك األنظمة أك ال
 .الجيات

يحظر التدخؿ ب م عمؿ يمارسو الصحفي في إطار مينتو أك الت ثير عميو أك إكراىو عمى إفشاء مصادر . ىػ
معمكماتو، بما في ذلؾ حرمانو مف أداء عممو مف الكتابة أك النشر بغير سبب مشركع أك مبرر، كذلؾ مع عدـ 

 .عميو مف سمطة رئيس التحرير في اتخاذ القرار بالنشر أك عدمو اإلخبلؿ بما ىك متعارؼ

 :يحظر نشر مما يمي: 37المادة 
 .ما يشتمؿ عمى تحقير أك قدح أك ذـ إحدل الديانات المكفكلة حريتيا بالدستكر، أك اإلساءة إلييا. أ

لرسـ، أك بالصكرة، أك بالرمز أك ما يشتمؿ عمى التعرض أك اإلساءة ألرباب الشرائع مف األنبياء بالكتابة أك با. ب
 .ب م كسيمة أخرل

 .ما يشكؿ إىانة الشعكر أك المعتقد الديني، أك إثارة النعرات المذىبية أك العنصرية. ج
 .ما يسيء لكرامة األفراد كحرياتيـ الشخصية أك ما يتضمف معمكمات أك إشاعات كاذبة بحقيـ. د

 

 أخبلقيات المينة ومدونات السموك
 

الرئيسوووووووية مدكنػػػػػػػة المبػػػػػػػادئ  1117بؽ أف أصػػػػػػػدر المجمػػػػػػػس األعمػػػػػػػى لئلعػػػػػػػبلـ قبػػػػػػػؿ حمػػػػػػػو نيايػػػػػػػة عػػػػػػػاـ سػػػػػػػ       
كلػػػـ يػػػتـ تػػػذكير الصػػػحفيكف . النيابيػػػة باالشػػػتراؾ مػػػع نقابػػػة الصػػػحفييف لمتغطيوووة اإلعبلميوووة والصوووحفية لبلنتخابوووات

 .كاإلعبلميكف أك تدريبيـ عمى دكر اإلعبلـ في االنتخابات
باسػػػػػتثناء  –نتخابيػػػػػة الحاليػػػػػة الجيػػػػػات المسػػػػػؤكلة مدكنػػػػػة سػػػػػمكؾ خاصػػػػػة بالعمميػػػػػة اإلجػػػػػدير بػػػػػالقكؿ انػػػػػو لػػػػػـ تصػػػػػدر 

 .مدكنة السمكؾ التي صدرت عف كزارة الداخمية بخصكص المراقبة كالمراقبيف 
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نتخابػػػػػػات مػػػػػػف ناحيػػػػػػة تزكيػػػػػػد النػػػػػػاخبيف بالمعمكمػػػػػػات كأسػػػػػػس كتكضػػػػػػ  المدكنػػػػػػة دكر كسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػبلـ قبػػػػػػؿ كأثنػػػػػػاء اإل
متابعػػػػة االنتخابػػػػات كتبيػػػػػاف مػػػػدل التزاميػػػػػا بالنزاىػػػػة كالحياديػػػػة كالشػػػػػفافية كتقيػػػػدىا بػػػػػالقكانيف التغطيػػػػة العادلػػػػة كرصػػػػػد ك 

 .5المعمكؿ بيا، ككشؼ االنتياكات أف كجدت كالماؿ السياسي
 

 مدونة وزارة الداخمية حول السموك لمشاىدة االنتخابات النيابية
 

كحػػػػػػػددت الػػػػػػػكزارة . نتخابػػػػػػػات النيابيػػػػػػػةلمشػػػػػػػاىدة اإل أصػػػػػػػدرت كزارة الداخميػػػػػػػة قبيػػػػػػػؿ االنتخابػػػػػػػات مدكنػػػػػػػة السػػػػػػػمكؾ      
 .بمكجب المدكنة إجراءات كقكاعد السمكؾ لمشيكد الدكلييف لبلنتخابات

نتخابػػػػػات أف تكػػػػػكف ئيػػػػػر ربحيػػػػػة كئيػػػػػر حزبيػػػػػة كاشػػػػػترطت المدكنػػػػػة عمػػػػػى المنظمػػػػػات الدكليػػػػػة التػػػػػي تريػػػػػد مشػػػػػاىدة اإل
إضػػػػػافة ألم منظمػػػػػة ، اطيػػػػػة أك الحكػػػػػـ الرشػػػػػيدكأف تكػػػػػكف منظمػػػػػة دكليػػػػػة متخصصػػػػػة فػػػػػي حقػػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف أك الديمقر 

 .أخرل تعتقد كزارة الداخمية أنيا تستجيب لشركط مشاىدة العممية االنتخابية
كمػػػػا يجػػػػب عمػػػػى كػػػػؿ منظمػػػػة دكليػػػػة أف تقػػػػدـ جنبػػػػا إلػػػػى جنػػػػب مػػػػع التػػػػزاـ فػػػػي التطبيػػػػؽ عمػػػػى طمػػػػب التصػػػػري  اسػػػػـ 

 .مخكالشخص كاحد لمتابعة اإلجراءات المتصمة كيعتبر ىذا الشخص ممثبل 
 كمػػػػا ينبغػػػػػي عمػػػػػى المنظمػػػػػات الدكليػػػػػة أف تتعػػػػػاكف مػػػػػع كزارة التنميػػػػػة السياسػػػػػية عمػػػػػى إعػػػػػداد قػػػػػكائـ أسػػػػػماء المشػػػػػاىديف

كمقدمػػػػػة لمدكنػػػػػة قكاعػػػػػد السػػػػػمكؾ ، التػػػػػي يجػػػػػب أف تشػػػػػمؿ مقدمػػػػػة لمقػػػػػانكف كاإلجػػػػػراءات، ختيػػػػػار شػػػػػيكدىـالمطمكبػػػػػة إل
 .ذات الصمة لممنظمات الدكلية

، متثػػػػاؿ الشػػػػيكد لمقػػػػكانيف كاألنظمػػػػة المعمػػػػكؿ بيػػػػا  فػػػػي المممكػػػػةإالشػػػػيكد الػػػػدكلييف كحثػػػػت بنػػػػكد مدكنػػػػة قكاعػػػػد سػػػػمكؾ 
كالتػػػػػػزاـ ، أك تحميػػػػػػؿ/ ك ، لتػػػػػػزاـ بمبػػػػػػدأ المنيجيػػػػػػة مػػػػػػف الدقػػػػػػة عنػػػػػػد جمػػػػػػع المعمكمػػػػػػات كالبيانػػػػػػاتكاحتػػػػػػراـ المدكنػػػػػػة كاإل

كقػػػػػػػكؼ كمػػػػػػػا شػػػػػػددت المدكنػػػػػػة عمػػػػػػػى كجػػػػػػكب . الحيػػػػػػاد كاف ينػػػػػػ كا ب نفسػػػػػػػيـ عػػػػػػف السػػػػػػعي كراء المصػػػػػػػال  الشخصػػػػػػية
 .نتخاباتالشيكد مسافة كاحدة مف جميع األطراؼ كاالبتعاد عف السمكؾ االنتقائي في تقييـ لئل

كيجػػػػػػػب أف تكػػػػػػػكف المشػػػػػػػاىدة شػػػػػػػاممة لجميػػػػػػػع الجكانػػػػػػػب اإليجابيػػػػػػػة كيجػػػػػػػب أف يحمػػػػػػػؿ كػػػػػػػؿ مشػػػػػػػاىد بطاقػػػػػػػة تصػػػػػػػري  
مية التػػػػي تثبػػػػت ىكيتػػػػو كأف يحمػػػػؿ أيضػػػػا كثيقػػػػة اليكيػػػػة الرسػػػػ، كأف تكػػػػكف مرئيػػػػة بسػػػػيكلة، صػػػػادرة عػػػػف كزارة الداخميػػػػة

، إضػػػػافة لعػػػػدـ إعاقػػػػة الشػػػػيكد أك عرقمػػػػة، مػػػػف أجػػػػؿ تسػػػػجيؿ عنػػػػد الػػػػدخكؿ كالمغػػػػادرة مػػػػف أم مركػػػػز اقتػػػػراع لممراقبػػػػة
 .العممية االنتخابية ب م كسيمة

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5
 .اتنص المبادئ الرئيسية للتغطية اإلعالمية والصحفية لالنتخاب: أنظر المالحق .
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 الفصل الثاني
 نتائج تحميل الرصد الكمي والنوعي لممواقع اإللكترونية العشرة 

 
- 13/12) مي في المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية العشرة خبلؿ فترة الرصد مف مكضكع إعبل 1302تـ رصد        

إعبلف مرصكد خبلؿ نفس الفترة كعمى نفس المكاقع  846كممة ، إضافة إلى  503،147بمجمكع ( 9/11/2212
 .المرصكدة 

مف مجمؿ %  17.4 بنسبة نتخابات كعدد المكاضيعتغطية اإل كيتبيف مف الجداكؿ أف مكقع زاد األردف جاء أكال في  
كفي المرتبة الثانية حؿ %. 19.7حتؿ المرتبة األكلى في التغطية أيضا بعدد الكممات كبنسبة إكما  المكاد المرصكدة،

 كبعدد،  % 15.9كبنسبة   عمكف بعدد المكاضيع مكقع
كفػػػػػػي المرتبػػػػػػة الثالثػػػػػػة بعػػػػػػدد %. 17.4الكممػػػػػػات أيضػػػػػػا كبنسػػػػػػبة 

، كبعػػػػػػػػػػػدد %13.8المكاضػػػػػػػػػػػيع جػػػػػػػػػػػاء مكقػػػػػػػػػػػع خبرنػػػػػػػػػػػي بنسػػػػػػػػػػػبة 
ككػػػػػػاف الرصػػػػػػد  .مػػػػػػف المجمػػػػػػكع% 13.2الكممػػػػػػات أيضػػػػػػا بنسػػػػػػبة 

 .يتـ عمى فترتيف صباحية كأخرل مسائية
 
 

 كيةالمئ النسبة الكممات عدد المئكية النسبة المرصكدة المكاد عدد المكقع اسـ

 9.2% 46489 12.0% 156 السكسنة
 13.2% 66563 13.8% 180 خبرني

 19.7% 99006 17.4% 226 األردف زاد
 8.1% 40594 5.7% 74 األردف سما

 7.5% 37696 7.8% 102 نت عماف
 17.4% 87454 15.9% 207 نيكز عمكف
 8.8% 44139 7.3% 95 نيكز عيف
 9.0% 45349 10.4% 136 األردف كؿ

 3.5% 17592 5.1% 67 امراي
 3.6% 18265 4.5% 59 سرايا

 100% 503147 100% 1302 المجموع
 

 نوعية القالب الخبري –الرصد الكمي 
إىػػػػػػػتـ فريػػػػػػػؽ الرصػػػػػػػد بمعرفػػػػػػػة أم نكعيػػػػػػػة مػػػػػػػف قكالػػػػػػػب الخبػػػػػػػر الصػػػػػػػحفي كانػػػػػػػت أكثػػػػػػػر شػػػػػػػيكعا فػػػػػػػي التغطيػػػػػػػة     

لمػػػػػػدربيف، كالصػػػػػػحافييف بشػػػػػػكؿ عػػػػػػاـ لتحديػػػػػػد اإلعبلميػػػػػػة، فيػػػػػػذه المعمكمػػػػػػات قػػػػػػد تكػػػػػػكف مكضػػػػػػع إىتمػػػػػػاـ لممحػػػػػػرريف، ا
 .مكاطف القكة كالضعؼ كتقييـ حاجات التدريب ككذلؾ التخطيط لتغطية أكثر تنكعا

 
 

 % مكاد مرصكدة المراقبة فترة

 32.41% 422 مسائية
 67.59% 880 صباحية
 100% 1302 المجمكع
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األكثػػػػر شػػػػيكعا فػػػػي نػػػػكع  "الخبوووور"القالووووب الصووووحفي لممووووواد المرصووووودة فووووي المواقووووع االلكترونيووووة كووووان كحسػػػب نػػػػكع 
فالتقػػػػػارير % 19.3ثػػػػػـ مقػػػػػاالت الػػػػػرأم بنسػػػػػبة  لمخبػػػػػر،% 65.4التغطيػػػػػة حيػػػػػث أظيػػػػػرت نمػػػػػاذج الرصػػػػػد مػػػػػا نسػػػػػبتو 

مكضػػػػػكعا فقػػػػػط  14كمػػػػػا تبػػػػػيف نػػػػػدرة اسػػػػػتخداـ كسػػػػػائط اإلعػػػػػبلـ المتعػػػػػددة حيػػػػػث ظيػػػػػر  %. .8.1اإلخباريػػػػػة بنسػػػػػبة 
فػػػػي المكاقػػػػع العشػػػػرة ككػػػػاف يمكػػػػف ليػػػػذه المكاقػػػػع زيػػػػػادة تغطياتيػػػػا فػػػػي ىػػػػذا النػػػػكع الجديػػػػد تتيحػػػػو التكنكلكجيػػػػا الحديثػػػػػة 

 .عداده كتحريرهكلكنو يحتاج كقتا أكبر إل

 
 مواضيع –النوعي  المقياس
قػػػػػػػػػاـ فريػػػػػػػػػؽ مشػػػػػػػػػركع الرصػػػػػػػػػد قبػػػػػػػػػؿ البػػػػػػػػػدء بفعاليػػػػػػػػػات المشػػػػػػػػػركع بمناقشػػػػػػػػػة الفئػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػي ينبغػػػػػػػػػي رصػػػػػػػػػدىا      

مػػػػػػػػػػػع برنػػػػػػػػػػػامج تػػػػػػػػػػػدعيـ اإلعػػػػػػػػػػػبلـ فػػػػػػػػػػػي األردف كمػػػػػػػػػػػع البرفيسػػػػػػػػػػػكر مػػػػػػػػػػػكريف تػػػػػػػػػػػايمكر مػػػػػػػػػػػف جامعػػػػػػػػػػػة أككبلىكمػػػػػػػػػػػا، 
ـك كالتػػػػػػػػػػػػي عممػػػػػػػػػػػػت كإستشػػػػػػػػػػػػارية دكليػػػػػػػػػػػػة لممشػػػػػػػػػػػػركع، كتػػػػػػػػػػػػـ اإلتفػػػػػػػػػػػػاؽ بعػػػػػػػػػػػػد نقػػػػػػػػػػػػاش مسػػػػػػػػػػػػتفيض عمػػػػػػػػػػػػى أف يقػػػػػػػػػػػػ

الراصػػػػػػػػػػدكف لػػػػػػػػػػيس فقػػػػػػػػػػط برصػػػػػػػػػػد الفػػػػػػػػػػاعميف التقميػػػػػػػػػػدييف فػػػػػػػػػػي أم إنتخابػػػػػػػػػػات كالدكلػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػبيؿ المثػػػػػػػػػػاؿ أك 
األحػػػػػػػػػػػزاب السياسػػػػػػػػػػػية، كلكػػػػػػػػػػػف أيضػػػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػػػى عناصػػػػػػػػػػػر ذات صػػػػػػػػػػػمة باإلنتخابػػػػػػػػػػػات كخصكصػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػاألردف مثػػػػػػػػػػػؿ 

فػػػػػػػػي التنميػػػػػػػػة عنػػػػػػػػد الحككمػػػػػػػػة كالمػػػػػػػػانحيف، كليػػػػػػػػذا تػػػػػػػػـ شػػػػػػػػمؿ قضػػػػػػػػايا المػػػػػػػػرأة،  أىميػػػػػػػػة العشػػػػػػػػائرية كفئػػػػػػػػات ليػػػػػػػػا 
اب، كاألشػػػػػػػػػػخاص ذكم اإلعاقػػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػػمف الفئػػػػػػػػػػات المرصػػػػػػػػػػكدة فػػػػػػػػػػي  نمػػػػػػػػػػاذج الرصػػػػػػػػػػد، كىػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػيـ الشػػػػػػػػػػب

فػػػػػػػػي تمّيػػػػػػػػز ىػػػػػػػػذا المشػػػػػػػػركع ككنػػػػػػػػو تطػػػػػػػػّرؽ إلػػػػػػػػى فئػػػػػػػػات ليػػػػػػػػا عبلقػػػػػػػػة بالنسػػػػػػػػيج اإلجتمػػػػػػػػاعي كالسياسػػػػػػػػي كالسػػػػػػػػياؽ 
 .التنمكم لؤلكلكيات التي حددتيا الحككمة قبؿ اإلنتخابات

جػػػػػراءات اإلنتخابػػػػػات أعمػػػػػى نسػػػػػبة مػػػػػف بػػػػػاقي المكاضػػػػػيع سػػػػػجمت المكاضػػػػػيع ذات الصػػػػػمة بالتكعيػػػػػة اإلن     تخابيػػػػػة كا 
كبيػػػػػػذا الخصػػػػػػكص، حاكػػػػػػت المكاقػػػػػػع العشػػػػػػرة المسػػػػػػتيدفة بالرصػػػػػػد أفضػػػػػػؿ %. 22: فػػػػػػي تغطيػػػػػػة المكاقػػػػػػع اإلخباريػػػػػػة

الممارسػػػػػات العالميػػػػػة، حيػػػػػث عػػػػػادة مػػػػػا يخصػػػػػص الجػػػػػزء األكبػػػػػر مػػػػػف التغطيػػػػػة اإلعبلميػػػػػة إلػػػػػى رفػػػػػع مسػػػػػتكل كعػػػػػي 
 . ابات كاألنظمةالناخبيف بإجارءات اإلنتخ

مػػػػػػف الكػػػػػػؿ، بينمػػػػػػا جػػػػػػاءت  %17بنسػػػػػػبة  (كاالحػػػػػػزاب النسػػػػػػاء باسػػػػػػتثناء" ) المسػػػػػػتقميف المرشػػػػػػحيفأخبػػػػػػار "ثػػػػػػـ جػػػػػػاءت 
لػػػػػؾ أمػػػػػر طبيعػػػػػي ذلػػػػػؾ حيػػػػػث أف الدكلػػػػػة بكافػػػػػة مؤسسػػػػػاتيا ىػػػػػي مكلّػػػػػد كذ %17فػػػػػي المرتبػػػػػة الثالثػػػػػة بنسػػػػػبة " الدكلػػػػػة"

، تمييػػػػػا الجػػػػػرائـ %12فػػػػػي المرتبػػػػػة الرابعػػػػػة بنسػػػػػبة ثػػػػػـ جػػػػػاءت األحػػػػػزاب السياسػػػػػية . أخبػػػػػار أساسػػػػػي فػػػػػي االنتخابػػػػػات
ممػػػػػػا قػػػػػػد يػػػػػػدؿ عمػػػػػػى أف ىنػػػػػػاؾ تسػػػػػػاؤالت حػػػػػػكؿ نزاىػػػػػػة االنتخابػػػػػػات أثارتيػػػػػػا أكسػػػػػػاط % 11كالمخالفػػػػػػات االنتخابيػػػػػػة 

إعبلميػػػػة كيتكافػػػػؽ ذلػػػػؾ مػػػػع آراء مؤسسػػػػات أخػػػػرل، كلكنػػػػو أيضػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى نضػػػػج ديمقراطػػػػي كعمػػػػى أف اإلعػػػػبلـ قػػػػد 
ابػػػػػػة كأف المؤسسػػػػػات الحككميػػػػػة كالمحػػػػػاكـ ال تتػػػػػػردد فػػػػػي اإلفصػػػػػاح عػػػػػف تفاصػػػػػػيؿ بػػػػػدأ يمعػػػػػب دكره الشػػػػػرعي فػػػػػي الرق

 .بخصكص خركقات إنتخابية
 .مف مجمكع التغطية% 5فتمت تغطيتيا بنسبة  المرأة المرشحة كالناخبة كالككتا النسائيةأما   

 

 نكع
 المادة 

 فتتاحيةا
 مقاؿك 

 أخبار
 مكجزة

 تقارير
 إخبارية

 القصة
 االخبارية

 المقابمة
 استطبلع
 الرأم

 ريكاتيركا
 رسـك 

 المجمكع  كسائط تحقيؽ

مرات 
 الظيكر

251 126 851 35 12 8 15 12 14 1322 

% 1993% 891% 6594% 297% 299% 296% 192% 298% 191% 122%  
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 %17 الدكلة 1

 %12 األحزاب السياسية 2

 %8 منظمات المجتمع المدني 3

 %5 قضايا المرأة 4

 %2 الشباب كمنظماتيـ 5

 %2 ذكك اإلعاقة كمنظماتيـ 6

 %11 مخالفات كجرائـ إنتخابية 7

جراءات اإلنتخابات 8  %22 تكعية إنتخابية كا 

 %17 (ما عدا المرأة كاألحزاب)مرشحكف مستقمكف  9

 %4 العشائر 12

 

 
 

مكضػػػػػكعا كػػػػػاف عمػػػػػى  92: عػػػػػف رأييػػػػػا كمػػػػا لػػػػػكحظ أف األحػػػػػزاب السياسػػػػػية المقاطعػػػػػة حظيػػػػػت بفػػػػػرص جيػػػػدة بػػػػػالتعبير
ف كػػػػػؿ مكضػػػػػكع أأم  مشػػػػػاركة كطنيػػػػػة سياسػػػػػية حػػػػػزابمكضػػػػػكعا أل 26مقابػػػػػؿ . عبلقػػػػػة مباشػػػػػرة بيػػػػػا أك ذا صػػػػػمة بيػػػػػا

مكضػػػػػػػكعات  3كتػػػػػػػـ نشػػػػػػػر . مكاضػػػػػػػيع مقابمػػػػػػػو لؤلحػػػػػػػزاب المقاطعػػػػػػػة 3نشػػػػػػػر لؤلحػػػػػػػزاب المشػػػػػػػاركة كػػػػػػػاف يػػػػػػػتـ نشػػػػػػػر 
حتػػػػػراـ المكاقػػػػػع اإلخباريػػػػػة إللتزاماتيػػػػػا بإفسػػػػػاح كمػػػػػرة اخػػػػػرل يػػػػػدؿ ذلػػػػػؾ عمػػػػػى ا. مشػػػػػاركة معارضػػػػػة سياسػػػػػية حػػػػػزابأل

مجػػػػػػاؿ لممعارضػػػػػػة بتقػػػػػػديـ كجيػػػػػػة النظػػػػػػر األخػػػػػػرل لفحػػػػػػص الكضػػػػػػع الػػػػػػراىف، كقػػػػػػد يػػػػػػدؿ أيضػػػػػػا عمػػػػػػى أف األحػػػػػػزاب 
 .عامة مادة ذات صمة مباشرة كتستحؽ التغطية" اإلسبلميكف"المقاطعة كخصكصا 

  
 الفئات حسب(  الرصد فترات خبلل) االلكترونية المواقع كل في المرصودة المواد مجموع االحزاب

 المجمكع كشخصيات جمعيات مقاطعة احزاب مشاركة معارضة احزاب مشاركة احزاب المكقع اسـ
 19 2 16 0 1 السكسنة

 19 0 14 0 5 خبرني

 24 6 14 0 4 األردف زاد

 3 2 0 0 1 األردف سما

 20 3 14 1 2 نت عماف

 18 3 10 1 4 عمكف

 10 0 9 0 1 نيكز عيف

 11 3 4 0 4 األردف كؿ

 12 4 5 1 2 مرايا

 9 1 6 0 2 سرايا

 145 24 92 3 26 المجمكع
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 رصد حيادية التغطية االنتخابية تجاه قضايا مختارة
شػػػػارة الػػػػى اف التحميػػػػؿ النػػػػكعي ىػػػػك عمميػػػػة تحميػػػػؿ كتفسػػػػير قبػػػػؿ تبيػػػػاف المؤشػػػػرات بيػػػػذا الخصػػػػكص البػػػػد مػػػػف اإل     

د الكمػػػػػي الػػػػػذم يقػػػػػيس المسػػػػػاحات كالمػػػػػدة الزمنيػػػػػة ، فينمػػػػػا الرصػػػػػد النػػػػػكعي يتصػػػػػؿ لبلرقػػػػػاـ كاسػػػػػتكماؿ لجيػػػػػكد الرصػػػػػ
دكات القيػػػػػاس المختمفػػػػػة كتحميػػػػػؿ مػػػػػدل تكافػػػػػؽ المػػػػػكاد أبتحميػػػػػؿ مضػػػػػمكف المػػػػػادة التػػػػػي ال يمكػػػػػف قياسػػػػػيا مػػػػػف خػػػػػبلؿ 

 بػػػػػرز التحػػػػػديات التػػػػػي اخػػػػػذت بعػػػػػيف االعتبػػػػػار عنػػػػػد التحضػػػػػير لممشػػػػػركع ىػػػػػك عمميػػػػػة تقيػػػػػيـ المػػػػػادةأالمنشػػػػػكرة ، كمػػػػػف 
كلػػػػػػذلؾ تػػػػػـ تػػػػػػدريب الراصػػػػػديف بشػػػػػكؿ مكثػػػػػػؼ عمػػػػػى معػػػػػػايير " حيػػػػػادم  –سػػػػػمبي  –ايجػػػػػػابي " عبلميػػػػػة المرصػػػػػكدة اإل

، % 3خػػػػذيف بعػػػػيف االعتبػػػػار نسػػػػبة خطػػػػ  ضػػػػئيمة ال تتجػػػػاكز آمثمػػػػة كنمػػػػاذج كتػػػػدريبات عمميػػػػة ، أالتقيػػػػيـ مػػػػف خػػػػبلؿ 
ف مرشػػػػػػ  حزبػػػػػػي اك عشػػػػػػائرم كئالبػػػػػػان مػػػػػػا يتعمػػػػػػؽ بالمػػػػػػادة نفسػػػػػػيا عنػػػػػػدما تكػػػػػػكف الجيػػػػػػة المرصػػػػػػكدة مختمظػػػػػػة مػػػػػػا بػػػػػػي

 .كمثاؿ عمى ىذا التداخؿ 
كبتحميػػػػػؿ رصػػػػػد ، موضووووووع 1302فوووووي المواقوووووع العشووووورة توووووم رصووووودىا عبووووور  كممػػػػػة مرصػػػػػكدة 503147مووووون بوووووين 

والشوووووووباب والمنظموووووووات كالمػػػػػػػرأة  االحوووووووزاب السياسووووووويةالحياديػػػػػػػة كااليجابيػػػػػػػة كالسػػػػػػػمبية لػػػػػػػدل المكاقػػػػػػػع العشػػػػػػػرة تجػػػػػػػاه 
 :تبيف التالي ، ذوي االعاقة ومنظماتيم ، كالشبابية
كلػػػػػى بتغطيتػػػػػو الحياديػػػػػة لؤلحػػػػػزاب ثػػػػػـ عمػػػػػاف جػػػػػاء مكقػػػػػع زاد األردف فػػػػػي المرتبػػػػػة األ: االحوووووزاب السياسوووووية -1

 .عمكف جاء في الرتبة االكلى بالتغطية االيجابية تبله خبرني. نت، ثـ السكسنة

 

 
 

ثػػػػػـ عمػػػػػكف، ثػػػػػـ كػػػػػؿ  كلػػػػػى بتغطيتػػػػػو الحياديػػػػػة لممػػػػػرأةجػػػػػاء مكقػػػػػع زاد األردف ايضػػػػػا فػػػػػي المرتبػػػػػة األ: المووووورأة -2
 .عطى خبرني تغطية ايجابية إضافية لممرأةأك . األردف
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كػػػػػاف عمػػػػػكف األكثػػػػػر حياديػػػػػة فػػػػػي تغطيتػػػػػو قضػػػػػايا الشػػػػػباب كالمنظمػػػػػات : الشوووووباب والمنظموووووات الشوووووبابية -3
كمػػػػػػا قػػػػػػاـ مكقػػػػػػع السكسػػػػػػنة بنشػػػػػػر مكضػػػػػػكعيف  ،ثػػػػػػـ جػػػػػػاء مكقػػػػػػع زاد األردف ؼ يالمرتبػػػػػػة الثانيػػػػػػة ، الشػػػػػػبابية

 .م مكضكع سمبي عف الشبابأم مكقع أزا ايجابيا لمشباب، كلـ ينشر ثنيف فييما تمييإ

 

 
 

كػػػػاف مػػػػكقعي عمػػػػاف نػػػػت كسػػػػما األردف األكثػػػػر حياديػػػػة فػػػػي تغطيػػػػة قضػػػػايا  :عاقووووة ومنظموووواتيمذوي اإل -4
كمػػػػػػػا تميػػػػػػػز . مشػػػػػػػاركة ذكك اإلعاقػػػػػػػة كدكر المنظمػػػػػػػات التػػػػػػػي تتعػػػػػػػاطى مػػػػػػػع ذكم اإلعاقػػػػػػػة فػػػػػػػي اإلنتخابػػػػػػػات

جابيػػػػػة عاليػػػػػة لقضػػػػػايا ذكم اإلعاقػػػػػة ككػػػػػذلؾ فعػػػػػؿ مػػػػػكقعي كػػػػػؿ األردف كعػػػػػيف مكقػػػػػع سػػػػػما األردف بتغطيػػػػػة إي
 .نيكز

 

 
 

 

مقابووول % 39.5كموووا تبوووين أن الوووذكورة موووا زالوووت تسووويطر عموووى تغطيوووات المواقوووع اإلخباريوووة االلكترونيوووة وبنسوووبة 
 .مواضيع عامة% 55.8لئلناث و% 4

 
المئكية النسبة العدد الجنس  

 3999% 52 أنثى

 39.48% 514 ذكر

 56953% 736 عاـ

 100% 1302 المجمكع
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 الفصل الثالث
 اإلذاعات

كانتبػػػػػو ليػػػػػا الراصػػػػػدكف منػػػػػذ بدايػػػػػة  2212كانػػػػػت اإلذاعػػػػػات المجتمعيػػػػػة كاحػػػػػدة مػػػػػنـ أىػػػػػـ مػػػػػا ميػػػػػّػز تغطيػػػػػة إنتخابػػػػػات 
التحضػػػػػير لمشػػػػػركع الرصػػػػػد، حيػػػػػث أف معظميػػػػػا ئطػػػػػى اإلنتخابػػػػػات ألكؿ مػػػػػرة حيػػػػػث لػػػػػـ يكػػػػػف ىنػػػػػاؾ سػػػػػكل إذاعػػػػػة 

ىػػػػػػػذا كقػػػػػػػد تطػػػػػػػكر اإلعػػػػػػػبلـ المجتمعػػػػػػػي فػػػػػػػي األردف بشػػػػػػػكؿ ممحػػػػػػػكظ فػػػػػػػي . 2227فػػػػػػػي إنتخابػػػػػػػات  مجتمعيػػػػػػػة كاحػػػػػػػدة
 .السنكات األخيرة

أكتػػػػكبر حتػػػػػى  /تشػػػػػريف أكؿ 13مػػػػف )مػػػػػادة إعبلميػػػػة فػػػػػي اإلذاعػػػػات الخمسػػػػػة خػػػػبلؿ فتػػػػرة الرصػػػػػد  2536تػػػػـ رصػػػػد 
 .ساعة 60.86أي ما يساوي  دقيقة 4218.43كبمجمكع ( نكفمبر /تشريف ثاني 0
 

 كنسبيا اإلذاعات كؿ في المرصكدة "لموادا أعداد"

 كنسبيا اإلذاعات كؿ في" المرصكدة المواد بث دقائق أعداد"

 المئكية النسبة البث دقائؽ عدد النسبة المئكية عدد المكاد المرصكدة اسـ اإلذاعة

 FM 209 %8.2 212.12 %5اليرمكؾ 

 36% 1518.46 24% 609 راديك البمد

 10.9% 457.89 9.6% 244 صكت الكرؾ

 24.6% 1037.78 33.1% 839 فرح الناس

 23.5% 992.18 25% 635 صكت الجنكب

 100.0% 4218.43 100% 2536 المجمكع

 

 
 

 

 :نوع القالب الصحفي لممادة المرصودة في االذاعات جميعيا حسب عدد المواد المبثوثة
 

لمػػػػػػػػػكاد ذات صػػػػػػػػػمة ( سػػػػػػػػػاعة بػػػػػػػػػث 81مػػػػػػػػػا يعػػػػػػػػػادؿ )دقيقػػػػػػػػػة  4192.28مجتمعػػػػػػػػػة البثػػػػػػػػػت اإلذاعػػػػػػػػػات الخمسػػػػػػػػػة    
 .1111نكفمبر  0أكتكبر إلى  13باإلنتخابات البرلمانية خبلؿ فترات الرصد ما بيف 
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ىػػػػػػػك النػػػػػػػكع األكثػػػػػػػر " الخبػػػػػػػر"يتبػػػػػػػيف مػػػػػػػف الجػػػػػػػدكؿ التػػػػػػػالي أف 
فقػػػػػػػػد تػػػػػػػػـ بػػػػػػػػث شػػػػػػػػيكعا فػػػػػػػػي التغطيػػػػػػػػة اإلذاعيػػػػػػػػة لئلنتخابػػػػػػػػات 

، تػػػػػػػػػػػػبله التقػػػػػػػػػػػػارير اإلخباريػػػػػػػػػػػػة %51كبنسػػػػػػػػػػػػبة  خبػػػػػػػػػػػػرا 1017
% 15ثػػػػػػػـ البػػػػػػػرامج الحكاريػػػػػػػة % 22.8بنسػػػػػػػبة ( تقريػػػػػػػرا 578)

 %.8.8فالمقاببلت 
فػػػػػػػي المرتبػػػػػػػة " بػػػػػػػرامج حكاريػػػػػػػة"فقػػػػػػػد جػػػػػػػاءت  بالووووووودقائقلكػػػػػػػف 

كبنسػػػػػػػػػبة ( سػػػػػػػػػاعة 15أك )دقيقػػػػػػػػػة  1446.83 االكلػػػػػػػػػى بعػػػػػػػػػدد
اءت ثػػػػػـ جػػػػػػ. مػػػػػف مجمػػػػػؿ دقػػػػػػائؽ البػػػػػث المرصػػػػػػكدة% 34.51

% 19حػػػػػػكالي بنسػػػػػػبة قريبػػػػػػة " التقػػػػػػارير اإلخباريػػػػػػة"ك" المقابمػػػػػػة"
التػػػػػي بثتيػػػػػا اإلذاعػػػػػات " المنػػػػػاظرات"كيبلحػػػػػظ قمػػػػػة  .لكػػػػػؿ منيػػػػػا

سػػػػػػػػكاء بػػػػػػػػيف المرشػػػػػػػػحيف أنفسػػػػػػػػيـ أك بػػػػػػػػيف متحػػػػػػػػدثيف يحممػػػػػػػػكف 
منػػػػاظرة شػػػػكمت نسػػػػبة  29فقػػػػد تػػػػـ بػػػػث . كجيػػػػات نظػػػػر مختمفػػػػة

 340مػػػػػػف عػػػػػػدد المػػػػػػكاد المبثكثػػػػػػة، كبالػػػػػػدقائؽ تػػػػػػـ بػػػػػػث % 1.1
مػػػػػػف مجمػػػػػػكع دقػػػػػػائؽ البػػػػػػث  %8.12دقيقػػػػػػة منػػػػػػاظرات بنسػػػػػػبة 

 .المرصكدة
 
نتخابية ب كبر نسبة مكضكعا تـ رصدىا حظيت التكعية اإل 1434مف المجمكع الكمي لتغطية اإلذاعات الخمسة البالغ ك 

 .مف مجمكع مكاد البث% 22.7مكضكعا بنسبة  577تغطية حيث تـ بث 
،ك المرأة بنسبة %18.8، ثـ منظمات المجتمع المدني بنسبة 21.5%بنسبة  545تمت تغطية اخبار الدكلة في 

 %.2.3حتياجات الخاصة كمنظماتيـ بنسبة ، ذكم اإل9.9%
خذنا أحظيت بنصيب معقكؿ  في التغطية اذا ما ( المرشحة كالناخبة كالككتا النسائية)كتبيف مف خبلؿ ذلؾ  أف المرأة  

 %.8.8مادة شكمت نسبة   223عتبار بث بعيف اإل
 

 
 

 المئكية النسبة الرصد مرات الصحفي القالب
 %6.40 163 كالمقاالت االفتتاحية

 %22.80 578 االخبارية التقارير

 %40.10 1017 الخبر

 %0.70 18 االخبارية القصة

 %15 379 حكارية جبرام

 %8.80 222 المقابمة

 %4.70 119 الرأم استطبلع

 %0.10 3 الرسـ الكاريكاتير،

 %0.20 6 التحقيؽ

 %0 1 متعددة اعبلـ كسائط

 %1.10 29 مناظرة

 %100 2535 المجمكع
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حػػػػػػزاب سياسػػػػػػية كطنيػػػػػػة مشػػػػػػاركة بنسػػػػػػبة مػػػػػػادة أل 13كحػػػػػػكؿ األحػػػػػػزاب المشػػػػػػاركة كالمقاطعػػػػػػة لئلنتخابػػػػػػات تػػػػػػـ بػػػػػػث 
) مػػػػػػػادة سػػػػػػػكاء كانػػػػػػػػت بمجمميػػػػػػػا مخصصػػػػػػػػة لممرشػػػػػػػحيف المسػػػػػػػػتقميف  148مػػػػػػػف المجمػػػػػػػكع، فيمػػػػػػػػا تػػػػػػػـ بػػػػػػػػث % 0.5

قاطعػػػػػػػة بمػػػػػػػػا يمثػػػػػػػػؿ لؤلحػػػػػػػػزاب الم 103كبػػػػػػػث % 5.8أك ذات صػػػػػػػػمة بيػػػػػػػـ كبنسػػػػػػػػبة ( حػػػػػػػزاب باسػػػػػػػتثناء النسػػػػػػػػاء كاأل
 .آرائياكيتبيف أف أإلذاعات احترمت حؽ األحزاب المقاطعة باإلعبلف عف  .مف المجمكع% 4.1

 
 0.5% 13 احزاب سياسية كطنية مشاركة

 8.8% 223 المرأة المرشحة كالناخبة كالككتا النسائية

 0.2% 6 احزاب سياسية معارضة مشاركة

 0.7% 17 المنظمات النسائية شبو الحككمية

 4.1% 103 مقاطعةاحزاب سياسية 

 5.8% 148 (باستثناء النساء كاالحزاب)المرشحكف المستقمكف 

 

نسب تغطية بعض الفئات في اإلذاعات
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االحزاب السياسية المرأة الشباب المنظمات
الشبابية

ذوي االحتياجات
الخاصة ومنظماتهم

يرموك اذاعة ال و البلد اذاعة رادي اذاعة صوت الكرك مؤتة اذاعة فرح الناس صوت الجنوب

 
سػػػػكاء كانػػػػت مباشػػػػرة أك ليػػػػا عبلقػػػػة بػػػػاألحزاب  األحووووزاب السياسوووويةحظػػػػي راديػػػػك البمػػػػد بػػػػ كبر تغطيػػػػة عػػػػف  -1

 لفػػػػػػػرح النػػػػػػػاس، ك 38.8%مػػػػػػػف مجمػػػػػػػكع المػػػػػػػكاد المتعمقػػػػػػػة،  مقارنػػػػػػػة مػػػػػػػع % 42.5كشػػػػػػػكؿ مػػػػػػػا نسػػػػػػػبتو 
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إلذاعػػػػة اليرمػػػػكؾ بينمػػػػا لػػػػـ يمحػػػػظ الراصػػػػدكف أيػػػػة مػػػػادة عػػػػف األحػػػػػزاب % 3.1لصػػػػكت الكػػػػرؾ ك 15.6%
 .السياسية في إذاعة صكت الجنكب بمعاف

ناخبػػػػػة كمرشػػػػػحة كمنظمػػػػػات ) المووووورأةجػػػػػاء صػػػػػكت الجنػػػػػكب فػػػػػي معػػػػػاف بػػػػػ كبر عػػػػػدد مػػػػػكاد مرصػػػػػكدة عػػػػػف  -1
ه فػػػػػػػػرح النػػػػػػػػاس بنسػػػػػػػػبة مػػػػػػػػف مجمػػػػػػػػكع المػػػػػػػكاد المرصػػػػػػػػكدة بيػػػػػػػػذا الجانػػػػػػػػب، تػػػػػػػبل% 43.3بنسػػػػػػػػبة ( نسػػػػػػػائية
 %.3.2إذاعة اليرمكؾ بنسبة  ثـ% 11.9فصكت الكرؾ % 19.4راديك البمد ف% 22.2

 الشوووباب والمنظموووات الشووووبابيةكمػػػا كػػػاف صػػػكت الجنػػػكب فػػػي معػػػػاف أكال بػػػ كبر عػػػدد مػػػكاد مرصػػػكدة عػػػػف  -3
إلذاعػػػػػػػػة فػػػػػػػػرح % 19.2مػػػػػػػػف مجمػػػػػػػػكع المػػػػػػػػكاد المرصػػػػػػػػكدة بيػػػػػػػػذا الجانػػػػػػػػب مقارنػػػػػػػػة مػػػػػػػػع % 57.5بنسػػػػػػػػبة 
 %.1.9لراديك البمد، فاليرمكؾ % 4.7لصكت الكرؾ، ك % 16.8 الناس، ك

ذوي االحتياجووووووات الخاصووووووة كمػػػػػػا جػػػػػػاء صػػػػػػكت الجنػػػػػػكب فػػػػػػي معػػػػػػاف بػػػػػػ كبر عػػػػػػدد مػػػػػػكاد مرصػػػػػػكدة عػػػػػػف  -5
، راديػػػػػػػك البمػػػػػػػد %18.6مػػػػػػػف المجمػػػػػػػكع، كجػػػػػػػاءت فػػػػػػػرح النػػػػػػػاس ( 47.5)%بنسػػػػػػػبة كصػػػػػػػمت  ومنظمووووووواتيم

 %.6.8ة اليرمكؾ اعفإذ% 11.9، صكت الكرؾ 15.3%
 

 حصاءات بعض الجيات المرصودة في االذاعات جميعيا حسب تكرار المواد المبثوثة ونسبياجدول إ

 الجية
 المرصكدة

 مرات/ النسبة
 الرصد

 اليرمكؾ
FM 

 البمد راديك
 صكت
  الكرؾ

 الناس فرح
 صكت
 الجنكب

  المجمكع

 األحزاب
 السياسية

  160 0 62 25 68 5 الرصد مرات

  %100 %0 %38.80 %15.60 %42.50 %3.10 النسبة

 المرأة
  252 109 56 30 49 8 الرصد مرات

  %100 %43.30 %22.20 %11.90 %19.40 %3.20 النسبة

 الشباب
 منظماتيـك 

  214 123 41 36 10 4 الرصد مرات

  %100 %57.50 %19.20 %16.80 %4.70 %1.90 النسبة

 اإلعاقة ذكك
 كمنظماتيـ

  59 28 11 7 9 4 الرصد مرات

  %100 %47.50 %18.60 %11.90 %15.30 %6.80 النسبة
 

 :التحميل النوعي
 :حيادية التغطية االنتخابية تجاه قضايا مختارة

بمعنى أنيا لـ تحتكم عمى  –مادة إذاعية مرصكدة بالحيادية  2.537مف مجمكع %( 88.3)إتسمت الغالبية العظمى 
" إيجابية"مف المكاد المرصكدة عمى مضاميف % 11.2ت حتك إ أية مضاميف سمبية أك إيجابية، كمف ناحية أخرل فقد

 ".سمبية"عمى مضاميف % 2.5كأخرل شكمت 
 

 اإلتجاىات في تغطية أخبار الفئات المرصودة في اإلذاعات" حيادية"جدول يبين 

 النسبة المئوية التكرار تقييم االتجاه

 11.2% 285 ايجابي

 88.3% 2239 حيادم

 0.5% 12 سمبي
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والشباب كالمرأة  االحزاب السياسيةرصد الحيادية كااليجابية كالسمبية لدل اإلذاعات الخمسة تجاه كلدل تحميؿ 
 :تبيف لمراصديف التالي عاقة ومنظماتيمذوي اإل ، كوالمنظمات الشبابية

 
اب كبنسػػػػػػػبة كػػػػػػػاف راديػػػػػػػك فػػػػػػػرح النػػػػػػػاس األكثػػػػػػػر حياديػػػػػػػة تجػػػػػػػاه تغطيتػػػػػػػو لؤلحػػػػػػػز : االحوووووووزاب السياسوووووووية -1

 %40.44بمد بنسبة تبله راديك ال%44.12

 

 
 

% 45.45كػػػػاف راديػػػػك صػػػػكت الجنػػػػكب بمعػػػػاف األكثػػػػر حياديػػػػة تجػػػػاه تغطيتػػػػو المػػػػرأة كبنسػػػػبة : الموووورأة -1
%. 12.55كصػػػػػكت الكػػػػػرؾ بنسػػػػػبة % 17.32ثػػػػػـ راديػػػػػك البمػػػػػد % 22.94تػػػػػبله فػػػػػرح النػػػػػاس بنسػػػػػبة 

نػػػػات ككػػػػاف راديػػػػك البمػػػػد األكثػػػػر ايجابيػػػػة فػػػػي تغطيتػػػػو لممػػػػرأة حيػػػػث عػػػػرض بػػػػرامج عػػػػف ئيػػػػر قصػػػػد لبيا
 FMلقػػػػػػػاء مػػػػػػػع مرشػػػػػػػ  ، ككػػػػػػػذلؾ فعػػػػػػػؿ اليرمػػػػػػػكؾ  -طػػػػػػػار برنػػػػػػػامج يػػػػػػػكمي إكبػػػػػػػرامج المرشػػػػػػػحات فػػػػػػػي 

ذاعػػػػػة فػػػػػرح النػػػػػاس حيػػػػػث ئطيػػػػػا شػػػػػؤكف المػػػػػرأة بشػػػػػكؿ إيجػػػػػابي، بينمػػػػػا كػػػػػاف تصػػػػػكير المػػػػػرأة بصػػػػػكرة  كا 
مكضػػػػػػكعات تػػػػػػـ  3سػػػػػػمبية نػػػػػػادرا فػػػػػػي جميػػػػػػع اإلذاعػػػػػػات مػػػػػػا عػػػػػػدا صػػػػػػكت الجنػػػػػػكب حيػػػػػػث تػػػػػػـ رصػػػػػػد 

حػػػػيف أجػػػػرل أحػػػػد  -فػػػػي الطريػػػػؽ الػػػػى البرلمػػػػاف  –فػػػػي برنػػػػامج ) مثػػػػاؿ اعتبارىػػػػا سػػػػمبية، عمػػػػى سػػػػبيؿ ال
مرشػػػػ  كمرشػػػػحة سػػػػػ ؿ المرشػػػػ  بمػػػػاذا تعػػػػػد قاعػػػػدتؾ االنتخابيػػػػة ، فػػػػػي حػػػػيف سػػػػػ ؿ  عالمػػػػذيعيف لقػػػػاء مػػػػػ

كفػػػػػي حينيػػػػػا اعترضػػػػػت المرشػػػػػحة عمػػػػػى صػػػػػيغة السػػػػػؤاؿ كقالػػػػػت انػػػػػا . المرشػػػػػحة مػػػػػاذا تعػػػػػدم ناخباتػػػػػؾ 
 (مرشحة كطف كلست مرشحة إمرأة فقط
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كػػػػاف صػػػػكت الجنػػػػكب فػػػػي معػػػػاف األكثػػػػر حياديػػػػة فػػػػي تغطيتػػػػو تجػػػػاه : باب والمنظمووووات الشووووبابيةالشوووو -3
قضػػػػػػايا الشػػػػػػباب كالمنظمػػػػػػات الشػػػػػػبابية، تػػػػػػبله إذاعػػػػػػة فػػػػػػرح النػػػػػػاس كصػػػػػػكت الكػػػػػػرؾ ثػػػػػػـ راديػػػػػػك البمػػػػػػد 

  .كما أعطى صكت الجنكب تمييزا ايجابيا لمشباب. فاليرمكؾ

 

 
 

 

معػػػػػػاف األكثػػػػػػر حياديػػػػػػة فػػػػػػي تغطيتػػػػػػو تجػػػػػػاه كػػػػػػاف صػػػػػػكت الجنػػػػػػكب فػػػػػػي : ذوي االعاقووووووة ومنظموووووواتيم -5
قضػػػػػػػايا ذكم اإلعاقػػػػػػػة كمنظمػػػػػػػاتيـ فيمػػػػػػػا أعطػػػػػػػى راديػػػػػػػك اليرمػػػػػػػكؾ تمييػػػػػػػزا إيجابيػػػػػػػا تجػػػػػػػاه قضػػػػػػػايا ذكم 

 .اإلعاقة كمنظماتيـ

 

 
 

% 14.1لئلنوووواث و% 12.7مقابوووول % 70كمووووا إتضووووح أن الووووذكورة مووووا زالووووت تسوووويطر عمووووى التغطيووووات وبنسووووبة 
 .لمجنسين في نفس الموضوع

 النسبة المئوية مرات الرصد عدد الجنس

 1.3% 34 غير محدد

 12.7% 321 أنثى

 70.9% 1800 ذكر

 14.1% 358 ذكر وأنثى

 0.9% 24 عام

 100.0% 2537 المجمكع
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 الفصل الرابع
 اإلعبلنات

عػػػػػػبلف نترنػػػػػػت حظػػػػػػي اإلعبلميػػػػػػة فػػػػػػي االردف ، كزيػػػػػػادة حجػػػػػػـ متصػػػػػػفحي اإلمػػػػػػع تطػػػػػػكر المكاقػػػػػػع االلكتركنيػػػػػػة اإل    
عػػػػػبلف فػػػػػي ئالػػػػػب نتخابيػػػػػة ، كالف اإلمرشػػػػػحيف كالفػػػػػاعميف السياسػػػػػيف باىتمػػػػػاـ بػػػػػالغ فػػػػػي التػػػػػركيج لمحمػػػػػبلت اإللػػػػػدل ال

عتبػػػػػػار خػػػػػذنا بعػػػػػيف اإلأجػػػػػر كتجػػػػػارم بحػػػػػت كال يمكػػػػػف التعػػػػػديؿ فػػػػػي نصػػػػػو لػػػػػدل الناشػػػػػر ، فقػػػػػد حيػػػػػاف مػػػػػدفكع األاأل
فػػػػي تصػػػػدر اعبلنػػػػات  عػػػػبلف مػػػػف خػػػػبلؿ نمػػػػكذج مسػػػػتقؿ ، لمػػػػا لػػػػو مػػػػف تػػػػ ثير مباشػػػػر ، كقػػػػد الحظنػػػػا ذلػػػػؾرصػػػػد اإل

 . المرشحيف لمصفحات الرئيسة ال بؿ عمى كاجياتيا ايضان 
 المواقع اإللكترونية

إعبلنػػػػػػا تكزعػػػػػػت عمػػػػػػى المكاقػػػػػػع العشػػػػػػرة كحػػػػػػؿ فػػػػػػي  846بمػػػػػػغ عػػػػػػدد اإلعبلنػػػػػػات المنشػػػػػػكرة فػػػػػػي المكاقػػػػػػع العشػػػػػػرة    
 .%17، كثالثا عمكف بنسبة %20، ثـ خبرني بنسبة %29المرتبة األكلى عيف نيكز بنسبة 

 
 

 
 

 إعبلنات المرشحين عمى المواقع اإللكترونية
كمػػػػػػا . مرشػػػػػػحيف مػػػػػػف األكثػػػػػػر إعبلنػػػػػػا فػػػػػػي المكاقػػػػػػع االلكتركنيػػػػػػة لػػػػػػـ ينجحػػػػػػكا فػػػػػػي االنتخابػػػػػػات 9يبلحػػػػػػظ أف أكؿ    

صػػػػػال  كريكػػػػػات، . محمػػػػػد الحبليقػػػػػة، كد: كىػػػػػـ 6فػػػػػي االنتخابػػػػػات ²يبلحػػػػػظ أف أربعػػػػػة مرشػػػػػحيف األقػػػػػؿ إعبلنػػػػػا نجحػػػػػكا
 .كضرار قيصر الداكدكعبدالرحيـ البقاعي، 

 اإلعبلنات في اإلذاعات

 .سبق أن أعمن راديو فرح الناس عن عدم قبولو إعبلنات من المرشحين لئلنتخابات النيابية   
كمػػػػا خصػػػػص راديػػػػك البمػػػػد مسػػػػاحة اعبلنيػػػػة بشػػػػكؿ مجػػػػاني . إعبلنووووا بووووث اغمبيووووا براديووووو البموووود 116رصوووود  وقوووود تووووم

 .عف شعاراتيـكمتساك لكافة المرشحيف الرائبيف بالحديث 
                                                 

أ²ٌ  انًزشح فىس عهى اإلَرخاتي اإلعالٌ أثز يحذوديح عٍ غيشاٌ َثيم انصحفي وكذنكاإليقىل وانذيُيح انعشائزيح رذثاطاخ

فيانذعايحفياألردٌ يهًا ساندذهعةدورا فيتعضدوائزانعاصًحقذذكىٌانذعايحيؤثزج"اإلعرثاراخوانعالقاخانشخصيحيا

 "فيانًُاطقانزيفيحأوانثاديحدورهايحذودجذاونكٍ
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كبيف عػدد المػكاد المرصػكدة ذات ( عمى سبيؿ المثاؿ)لكحظ أف ىناؾ عبلقة بيف كـ اإلعبلنات في إذاعة صكت الكرؾ 
إعبلنػا إنتخابيػا فػي  111حيث إزدادت طرديا بازدياد عدد اإلعبلنات، إذ بثت إذاعة صكت الكرؾ . الصمة باإلنتخابات

 .مادة خبلؿ نفس فترة الرصد 155رية المرصكدة إلى الكقت الذم كصؿ فيو عدد المكاد اإلخبا

 

المؤسسػػػػات كالييئػػػػات تقريبووووا والخمووووس لكوووول موووون الموووورأة و% 57المسووووتقمين  اإلعبلنػػػػات لممرشػػػػحيفأغمووووب ككانػػػػت 
بشوووووكل رئووووويس  50%الموضووووووع الخووووودماتي بنسوووووبة النصوووووف  إعبلنػػػػػات المرشػػػػػحيفوتناولوووووت . االعبلميػػػػػة الخاصػػػػػة

 .ح من الرسم التاليكما يتض% 35ثم الموضوع السياسي 

 

ىذا ويجدر التنويو إلى أنو قد نجح مرشح واحد من المرشحين الذين أعمنوا في اإلذاعات وىو النائب عاطف 
 .في الكرك الطراونو
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 االستخبلصات والتوصيات: الفصل الخامس
 

 92لػػػػػػػكحظ أف األحػػػػػػػزاب السياسػػػػػػػية المقاطعػػػػػػػة حظيػػػػػػػت بفػػػػػػػرص جيػػػػػػػدة بػػػػػػػالتعبير عػػػػػػػف رأييػػػػػػػا إذ تػػػػػػػـ نشػػػػػػػر  -1
أم اف كػػػػػػػؿ مكضػػػػػػػكع نشػػػػػػػر  مشػػػػػػػاركة كطنيػػػػػػػة سياسػػػػػػػية حػػػػػػػزابمكضػػػػػػػكعا أل 26كعا حكليػػػػػػػا مقابػػػػػػػؿ مكضػػػػػػػ

 .مكاضيع مقابمو لؤلحزاب المقاطعة 3لؤلحزاب المشاركة كمف يتـ نشر 

تمػػػػػػػػت مبلحظػػػػػػػػة زيػػػػػػػػادة حجػػػػػػػػـ التغطيػػػػػػػػة عػػػػػػػػف الجػػػػػػػػرائـ االنتخابيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي المكاقػػػػػػػػع االخباريػػػػػػػػة االلكتركنيػػػػػػػػة  -1
البيػػػػػاف الػػػػػذم أصػػػػػدره المركػػػػػز الػػػػػكطني لحقػػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف  كاإلذاعػػػػػات عمػػػػػى حػػػػػد سػػػػػكاء، كيتماشػػػػػى ذلػػػػػؾ مػػػػػع

عمنتػػػػو الحككمػػػػة عػػػػف احالػػػػة متيمػػػػيف أعػػػػف زيػػػػادة الشػػػػكاكل التػػػػي تمقاىػػػػا حػػػػكؿ بيػػػػع كشػػػػراء األصػػػػكات، كبمػػػػا 
 .لمقضاء

ي صوووور نمطيوووة سووومبية تجووواه أي مووون المواقوووع اإلخباريوووة العشووورة أو اإلذاعوووات الخمسوووة ألوووم يظيووور فوووي  -3
مػػػػا عػػػػدا مكضػػػػكع كاحػػػػد تػػػػـ اعتبػػػػاره سػػػػمبيا تجػػػػاه المعػػػػاقيف ، أك ذكم االعاقػػػػةاألحػػػػزاب أك الشػػػػباب أك المػػػػرأة 

وفووووووق ذلوووووك قاموووووت . عمػػػػػى مكقػػػػػع زاد األردف كمكضػػػػػكع كاحػػػػػد تجػػػػػاه المػػػػػرأة فػػػػػي إذاعػػػػػة صػػػػػكت الجنػػػػػكب
بعوووض المواقوووع واإلذاعوووات بتمييوووز ايجوووابي تجووواه ىوووواتين الفئتوووين بموووا يعووود نقموووة نوعيوووة فوووي مضووووامين 

 .نتخاباتالرسائل اإلعبلمية في فترة اال 

لػػػػػكحظ زيػػػػػادة حجػػػػػـ المػػػػػكاد المتعمقػػػػػػة بػػػػػالمرأة كالشػػػػػباب بشػػػػػكؿ عػػػػػػاـ كذكم االعاقػػػػػة فػػػػػي اإلذاعػػػػػات تحديػػػػػػدا  -5
 .التي بثت خبلؿ االسبكع الثالث بالمقارنة مع االسبكعيف االكؿ كالثاني مف فترة الرصد

طيػػػػة يػػػػة تغطيػػػػة فػػػػي كسػػػػائؿ اإلعػػػػبلـ بشػػػػكؿ عػػػػاـ عػػػػف مدكنػػػػة سػػػػمكؾ خاصػػػػة لمصػػػػحفييف بتغألػػػػكحظ ئيػػػػاب  -4
 .نتخابات البرلمانية التي سبؽ أف أقرىا المجمس األعمى لئلعبلـاإل

نتخابػػػػػػات قبػػػػػػؿ المكعػػػػػػد بػػػػػػالرئـ مػػػػػػف عػػػػػػدـ إجػػػػػػازة القػػػػػػانكف لممرشػػػػػػحيف بػػػػػػاإلعبلف عػػػػػػف ترشػػػػػػي  أنفسػػػػػػيـ لئل -0
نتخابػػػػات لمجمػػػػس النػػػػكاب مػػػػف قػػػػانكف اإل( 01)الرسػػػػمي لقبػػػػكؿ طمبػػػػات ترشػػػػيحيـ حسػػػػب نػػػػص المػػػػادة رقػػػػـ 

 .مرشحيف استبقكا المكعد المحدد بالقانكف لبدء الدعاية االنتخابيةاألردني، إال أف بعض ال

خبووووار المرشووووحين واإلعبلنووووات التووووي يضووووعيا المرشووووحون أيبوووودو واضووووحا أن ىنوووواك عبلقووووة بووووين تغطيووووة  -8
 .لكترونيةفي المواقع اإل 

يبوووودو واضووووحا أن حجووووم اإلعبلنووووات التووووي وضووووعيا المرشووووحون لئلنتخابووووات لووووم تكوووون العاموووول الحاسووووم  -7
نجوووواحيم، ذلووووك أن ىنوووواك مرشووووحين اغرقوووووا المواقووووع اإللكترونيووووة باإلعبلنووووات ولووووم يفوووووزوا  األول فووووي

 .وىناك آخرون فازوا مع ضآلة حجم إعبلناتيم

قوووص "خباريوووة عديووودة كانوووت تقووووم بعوووض المواقوووع اإلخباريوووة اإللكترونيوووة بإعوووادة نشووورىا إىنووواك قصوووص  -0
 .شارة إلى المصدرعن الصحف اليومية أو وسائل إعبلمية اخر  مع عدم اإل" ولصق

عبلنيػػػػػة بشػػػػػكؿ مجػػػػػاني كمتسػػػػػاك لكافػػػػػة المرشػػػػػحيف الػػػػػرائبيف بالحػػػػػديث عػػػػػف إخصػػػػػص راديػػػػػك البمػػػػػد مسػػػػػاحة  -11
 .شعاراتيـ
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" معػػػػػا لتعزيػػػػػز ذكم اإلحتياجػػػػػات الخاصػػػػػة"خصصػػػػػت إذاعػػػػػة فػػػػػرح النػػػػػاس برنامجػػػػػا إسػػػػػبكعيا تحػػػػػت عنػػػػػكاف  -11
كمنػػػػػػا زم "خصػػػػػػص برنػػػػػػامج  لمتحػػػػػػدث عػػػػػػف ىػػػػػػذه الفئػػػػػػة فػػػػػػي ضػػػػػػكء اإلنتخابػػػػػػات البرلمانيػػػػػػو المقبمػػػػػػو، بينمػػػػػػا

محمػػػػد . حػػػػد المرشػػػػحيف مػػػػف ذكم االعاقػػػػة دأفػػػػي راديػػػػك البمػػػػد مسػػػػاحة لػػػػذكم االعاقػػػػة، كاستضػػػػاؼ " بعػػػػض
 .سامي حرزاهلل

شػػػػػغمت تعميقػػػػػات القػػػػػراء كآراء المػػػػػكاطنيف حيػػػػػزان فػػػػػي المكاقػػػػػع اإللكتركنيػػػػػة بمػػػػػا يػػػػػدؿ عمػػػػػى تفاعػػػػػؿ الجميػػػػػكر  -12
 .مع الرسائؿ اإلعبلمية

لطػػػػػابع الترفييػػػػػي كالغنػػػػػائي كالبػػػػػرامج األسػػػػػرية، بتخصػػػػػيص أكقػػػػػات زمنيػػػػػة فػػػػػي لػػػػػكحظ قيػػػػػاـ اإلذاعػػػػػات ذات ا -13
 .نتخاباتبرامجيا لمحديث عف اإل

عمػػػػى مػػػػف ال صػػػػكت وقووووات االنتخابووووات بووووالتركيز عمووووى أىنوووواك التزامووووات ايجابيووووة عمووووى وسووووائل اإلعووووبلم  -14
ن كانوووووووت الجيوووووووات المرصوووووووودة قووووووود  vulnerable groupsليػػػػػػػـ كالفئػػػػػػػات اليشػػػػػػػة  عطوووووووت ميوووووووزة أوا 

مثػػػؿ كبػػػار السػػػف كالفقػػػراء كبعػػػض بيوووة لممووورأة والشوووباب فإنيوووا لوووم تغوووط بالشوووكل الموووأمول فئوووات أخووور  ايجا
 .الفئات النسكية كاألقميات العرقية كالدينية

نتخابػػػػػات سػػػػػتفادة مػػػػػف كجػػػػػكد عػػػػػدد مػػػػػف المػػػػػراقبيف الػػػػػدكلييف لئللػػػػػـ تقػػػػػـ المكاقػػػػػع كاإلذاعػػػػػات المرصػػػػػكدة باإل -15
ف كانػػػػػػػت الجيػػػػػػػات المرصػػػػػػػكدة ئطػػػػػػػت التقػػػػػػػارير نكال بػػػػػػػ كؿ عػػػػػػػف العمميػػػػػػػة اإلألمتحػػػػػػػاكر معيػػػػػػػـ  تخابيػػػػػػػة، كا 

 .ألغمب الجيات المحمية التي قامت بمتابعة ورصد االنتخاباتكلية األ

عمػػػػى كسػػػػائؿ اإلعػػػػبلـ الحػػػػذر مػػػػف األخبػػػػار ئيػػػػر معركفػػػػة المصػػػػدر التػػػػي تتضػػػػمف تكقعػػػػات مثػػػػؿ المرشػػػػ   -16
ائج تبػػػػػػػيف أف مثػػػػػػػؿ ىػػػػػػػذه بضػػػػػػػمف مقعػػػػػػػده، كبعػػػػػػد النتػػػػػػػ" فػػػػػػػبلف"نتخابػػػػػػػات لمفػػػػػػكز كيتعجػػػػػػػؿ مكعػػػػػػػد اإل" فػػػػػػبلف"

المبالغػػػػػػػات ئيػػػػػػػر المسػػػػػػػتندة إلػػػػػػػى اسػػػػػػػتطبلعات ذات مصػػػػػػػداقية لػػػػػػػـ تكػػػػػػػف دقيقػػػػػػػة كلػػػػػػػـ يػػػػػػػنج  المرشػػػػػػػحكف 
 .المعنيكف في تمؾ التكقعات، كمثؿ ذلؾ قد يضر بمصداقية كسائؿ اإلعبلـ

لمتغطيػػػػػػة اإلعبلميػػػػػة كالصػػػػػحفية لبلنتخابػػػػػػات  بمدكنػػػػػة المبػػػػػادئ الرئيسػػػػػيةلووووووحظ غيووووواب أي جيووووود لمتعريوووووف  -17
 .بالتعاون مع نقابة الصحفيين صدرىا المجمس األعمى لئلعبلـأالتي سبؽ أف  1118لنيابيػة ا
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 :مقاببلت معمقة

تػػػػـ إجػػػػراء مقػػػػاببلت معمقػػػػة مػػػػع عػػػػدد مػػػػف المختصػػػػيف كاإلعبلميػػػػيف حػػػػكؿ رصػػػػد تغطيػػػػة كسػػػػائؿ اإلعػػػػبلـ لئلنتخابػػػػات 
 :كمنيا

 حػػػػػػزاب السياسػػػػػػية المقاطعػػػػػػة مقابػػػػػػؿزيػػػػػػادة تغطيػػػػػػة األتعميقووووووا عمووووووى : الكاتووووووب والصووووووحفي نبيوووووول غيشووووووان -1
دائمػػػػػػػا دكر كسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػبلـ ىػػػػػػػك : الكاتػػػػػػب كالصػػػػػػػحفي نبيػػػػػػؿ ئيشػػػػػػاف يقػػػػػػكؿ االنتخابػػػػػػػات يفػػػػػػ  المشػػػػػػاركة

البحػػػػػػػث عػػػػػػػف ئيػػػػػػػر المػػػػػػػ لكؼ، كىػػػػػػػك فػػػػػػػي ىػػػػػػػذه الحالػػػػػػػة المقاطعػػػػػػػة ألف المشػػػػػػػاركة ىػػػػػػػي الكضػػػػػػػع العػػػػػػػادم 
المجتمعػػػػػات الشػػػػػرقية ال فػػػػػي : كحػػػػػكؿ قمػػػػػة تػػػػػ ثير اإلعػػػػػبلف فػػػػػي نجػػػػػاح المرشػػػػػحيف يقػػػػػكؿ ئيشػػػػػاف .كالمػػػػػ لكؼ

فػػػػي مجتمعاتنػػػػا ىنػػػػاؾ عكامػػػػؿ . يمعػػػػب اإلعػػػػبلف الػػػػدكر األكؿ فػػػػي صػػػػناعة النجػػػػـك كمػػػػا يحػػػػدث فػػػػي الغػػػػرب
كيضػػػػػيؼ أف . أكثػػػػػر أىميػػػػػة فػػػػػي النجػػػػػاح مثػػػػػؿ العشػػػػػائرية كالعبلقػػػػػات الشخصػػػػػية كعبلمػػػػػات التػػػػػديف كئيرىػػػػػا

ريػػػػػاؼ ابيػػػػػة أكثػػػػػر مػػػػػف األاإلعػػػػػبلف قػػػػػد يكػػػػػكف دكره أكثػػػػػر تػػػػػ ثيرا فػػػػػي بعػػػػػض منػػػػػاطؽ دكائػػػػػر العاصػػػػػمة االنتخ
 .كالبادية

 :وليد حسني" العرب اليوم"محرر الشؤون البرلمانية بصحيفة  -6

السػػبب األساسػػي أف : نتخابػػات يقػػكؿتعميقػػا عمػػى زيػػادة تغطيػػة األحػػزاب السياسػػية المقاطعػػة مقابػػؿ المشػػاركة فػػي اإل
ىتمػاـ الصػحافة، إطعػة شػكمت محػكر ف المقاأكلػى كمػا ىتمػاـ المػكاطنيف بالدرجػة األإالمقاطعة كانت تسػتحكذ عمػى 

فػي خػبلؼ مػع معظػـ المكاقػع اإللكتركنيػة بسػبب امتناعػو " التيػار الػكطني"أما األحزاب المشػاركة فقػد دخػؿ بعضػيا 
 .عف نشر إعبلنات مرشحيو في معظـ تمؾ المكاقع

حػزاب المشػاركة تعمػؿ كما أف احزاب المقاطعة قامت بالعديػد مػف النشػاطات الداعمػة لفكػرة المقاطعػة فيمػا بقيػت األ
سػػػتحكاذ إدل إلػػػى أفػػػي إطػػػار الدعايػػػة االنتخابيػػػة فقػػػط كبصػػػفة شخصػػػية لممرشػػػحيف كلػػػيس بصػػػفة حزبيػػػة كىػػػذا مػػػا 

 .األحزاب المقاطعة عمى مساحة أكبر مما حصمت عميو األحزاب المشاركة

عػػبلـ أك حتػػى فػػػي كحػػكؿ قمػػة تػػ ثير اإلعػػبلف فػػػي نجػػاح المرشػػحيف يقػػكؿ أف اإلعبلنػػات االنتخابيػػػة فػػي كسػػائؿ اإل
الشػػكارع ال كلػػـ تػػؤثر فػػي تكجيػػات النػػػاخبيف أصػػبل كىػػذا جػػزء مػػف ظػػػاىرة فػػي األردف تػػـ رصػػدىا مطػػكال تؤكػػػد أف 
اإلعبلف االنتخابي أك السياسي ليس لو أم ت ثير يذكر عمى خيارات الناخبيف كبالتالي فػإف مػف الطبيعػي أف تظيػر 

 .ىذه النتيجة في المكاقع اإللكتركنية

ر أخػػرل أكثػػر تػػ ثيرا عمػػى اتجاىػػات النػػاخبيف مػػف الدعايػػة االنتخابيػػة مثػػؿ العبلقػػات الشخصػػية القرابػػة أك ىنػػاؾ امػػك 
العصػػػبية العشػػػائرية أك القبميػػػة كالمناطقيػػػة كالمػػػاؿ االنتخػػػابي، كفػػػي احيػػػاف قميمػػػة ىنػػػاؾ تػػػ ثير المصػػػال  الكظيفيػػػة 

 .لمناخبيف

. ت ثرت سمبا أك ايجابا بإعبلنات المرشحيف في ىذه المكاقػع عتقد أف تغطية اخبار المرشحيف في المكاقع اإلخباريةأ
كذلػؾ . فاألخبار االيجابية كانت مف نصيب مف كضعكا إعبلنات أكثر كالسمبية مف نصيب مف لـ يضعكا إعبلنػات

 %.111صحي  
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 توصيات
 

عقػػػػد كرشػػػػات عمػػػػؿ تدريبيػػػػة بيػػػػدؼ رفػػػػع كفػػػػاءة الصػػػػحفييف : فووووي مجووووال توووودريب الصووووحفيين واإلعبلميووووين -1
مينيػػػػة، كزيػػػػادة ثقػػػػافتيـ القانكنيػػػػة بمػػػػا يزيػػػػد تػػػػ ىيميـ كممارسػػػػة المينػػػػة فػػػػي ظػػػػؿ اقصػػػػى حػػػػدكد الحريػػػػة كفػػػػي ال

تػػػػػػػػدريب الصػػػػػػػػحافييف عمػػػػػػػػى المعػػػػػػػػايير الدكليػػػػػػػػة نفػػػػػػػػس الكقػػػػػػػػت عػػػػػػػػدـ التعػػػػػػػػدم عمػػػػػػػػى حريػػػػػػػػات اآلخػػػػػػػػريف، ك 
سػػػػػػػتطبلعات إنتخابػػػػػػػات، كعمػػػػػػػى كيفيػػػػػػػة عمػػػػػػػؿ لئلنتخابػػػػػػػات الحػػػػػػػرة كالنزييػػػػػػػة كدكر كسػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػبلـ فػػػػػػػي اإل

 .كخاصة لدل خركج الناخبيف مف مراكز االقتراع رأم العاـال
 تشػػػػػػجيع التنظػػػػػػيـ الػػػػػػذاتي لمصػػػػػػحفييف كاإلعبلميػػػػػػيف :فووووووي مجووووووال أخبلقيووووووات المينووووووة وموووووودونات السووووووموك -2

كتبنػػػػػػي مكاثيػػػػػػؽ كأدلػػػػػػة سػػػػػػمكؾ مينػػػػػػي بػػػػػػإرادتيـ الحػػػػػػرة كلػػػػػػيس مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ قيػػػػػػاـ الحككمػػػػػػات بفػػػػػػرض ىػػػػػػذه 
تشػػػػػجيع كسػػػػػائؿ ك  .ميثووووواق شووووورف لئلعوووووبلم االنتخوووووابي كتشػػػػػجيع نقابػػػػػة الصػػػػػحافييف عمػػػػػى تبنػػػػػي. المكاثيػػػػػؽ

عمػػػػػى تبنػػػػػي ميثػػػػػاؽ شػػػػػرؼ صػػػػػحفي إضػػػػػافة لمػػػػػا ( خاصػػػػػة الكاقػػػػػع اإلخباريػػػػػة اإللكتركنيػػػػػة)اإلعػػػػػبلـ الجديػػػػػدة 
 .ىك مكجدكد بشكؿ فردم عند بعض المكافع

 .إلغاء الرسـك التمييزية عمى اإلذاعات التي تريد بث األخبار كالبرامج السياسية -3
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 1ممحق 
 استبانات التحميل الكمي والكيفي لوسائل اإلعبلم المرصوده 

 
 

  Radio Coding Sheet   - استمارة مراقبة االذاعو

---  ----------االذاعة               -----------------------------------االسـ
---------------- التاريت -------------------------------------اسـ البرنامج
 - ------------------------------كقت االنتياء -------------------كقت البداية

------------------------------- إجمالي الكقت
 

 العنكاف

 

 الكقت  نكع التغطية 
 المحافظة

 

 الجنس

 الصفة 

 

الجية 
 المرصكدة

 

 المكضكع

 

 نكع المادة

 

 التقييـ 

 ئير مباشر 

 

 مباشر

 
  ث  د

 انثى

 

 ذكر

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 Notes المبلحظات

............................................................................................................................:...........
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 .....................: ...... االستمارةاسم مدقق 
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 Website Coding Sheetاستمارة مراقبة المواقع االلكترونية  
 

 : .........................المكقع االلكتركني    .....                          : ............................اسـ المراقب 

 :    .... /    /................................التاريت          .                    .: ..............................فترة المراقبة 

 

 : .............................االستمارة اسـ مدقؽ 
 

:...............................................................................................................اتلمبلحظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الصفحة

 الموضوع  العنوان

نوع 
 المادة

 

 رابط

 

الجية 
 المرصودة 

  الصفة

  الجنس

المحافظة 
  

عدد 
 الكممات 

  وسائط اعبلمية متعددة

 الرقـ  التقييم

 

 كاجية

 

 سكركؿ

 
  انثى  ذكر

  صكرة
 ـ  صكت  فيديك

 

 ـ/غ
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  Radio Advertisement Coding Sheetقبة االعبلن االذاعي استمارة مرا

 
-  --------------------االذاعة               -----------------------------------------االسـ
-------------  --------------------------التاريت

 
 

 

.:............................................................................................................................المبلحظات
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 .......: ......................االستمارة اسم مدقق 
 
 
 
 

  Website Advertisement Coding Sheet   استمارة مراقبة االعبلن االلكتروني

 
 : .......................المكقع االلكتركني : ..............................                                      اسـ المراقب 
 :  ....   /    /.............................التاريت                                      : ...........................  فترة المراقبة 

 

كقت بث 
 االعبلف

 الصفة
الجية 
 المرصكدة

 مكضكع  االعبلف

 

 اسـ االعبلف

 

 المحافظة

 
 الكقت

 د د

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 

.:............................................................................................................................المبلحظات
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 : .............................االستمارة سم مدقق ا

 الصفحة

عنوان 
 االعبلن

 رابط الموضوع
الجية 
 المرصودة

 الصفة

 الجنس

 المحافظة

 

عدد 
 الكممات

 وسائط اعبلمية متعددة

 

 التقييم

 سكركؿ كاجية الرقـ
 ذكر

M 

 انثى

 

 

 فيديك
 صكت

 
/ غ  ـ

  ـ
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 2ممحق 
 الخارطة الحزبية لؤلحزاب المشاركة والمقاطعة

 
مف الكاض  أف األحزاب السياسية المشاركة كاف ضعيفا عقب إعبلف الحككمة النتائج النيائية لبلنتخابات النيابية،  

حزبا، باإلضافة إلى مرش  مف  14زبية كاف قد شكميا مرشحا ضمتيا خمس قكائـ ح 76حزبيا مف أصؿ  12حيث فاز
 .ذكم االحتياجات الخاصة مف حزب الحياة األردني

في  16كبمغت نسبة الحزبيف الكاصميف إلى مجمس النكاب السادس عشر مف المجمكع الكمي لمرشحي األحزب قرابة 
 : كمف أبرز المبلم .في المئة 12 نائبا نحك( 122)المئة، فيما كانت بالنسبة إلى أعضاء البرلماف الػػػ 

  مرشحا لبلنتخابات،  32نكاب مف  9فاز عف قائمة حزب التيار الكطني المعمنة 

  تمكف حزب الكسط اإلسبلمي الذم شكؿ قائمة ائتبلفية مع حزب الرسالة مف انتزاع مقعد نيابي 

  فكز أميف عاـ حزب الحرية كالمساكاة 

  حشد  -الشيكعي، كالشعب الديمقراطي "تمثؿ ائتبلؼ أربعة أحزاب معارضة القائمة الكطنية الديمقراطية التي
، كقررت المشاركة في االنتخابات النيابية، "كالبعث العربي االشتراكي، كالحركة القكمية لمديمقراطية المباشرة -

 فازت األميف العاـ األكؿ لحزب حشد 

 مرشحيف 9ض االنتخابات بقائمة معمنة ضمت عدـ ايصاؿ الجبية األردنية المكحدة ألم مرش ، كالذم خا. 

  لـ يفز أم مرش  عف حزبا الرسالة كالحياة 

  ،مقاطعة الحركة اإلسبلمية ممثمة بجماعة اإلخكاف المسمميف، كذراعيا السياسي حزب جبية العمؿ اإلسبلمي
 إلى جانب حزب الكحدة الشعبية الديمقراطي

 أعضائو لـ يرش  حزب البعث العربي التقدمي ألمٍّ مف. 

  القكائـ الخمس لؤلحزاب المشاركة تكزعت ما بيف ائتبلفية كفردية، بعدما قررت أحزاب كسطية إعادة إحياء
لتشكيؿ قائمة انتخابية " الكطني الدستكرم، كدعاء، كالرفاه، كالعدالة كالتنمية"مجمس التنسيؽ الحزبي، كىي 
 .مكحدة، لـ يفز أّيا مف مرشيحيا
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 اب المشاركةقائمة بأسماء األحز 

 

 حزب التيار الكطني 

  حشد"حزب الشعب الديمقراطي 

  حزب الحرية كالمساكاة 

 " الكسط اإلسبلمي كالرسالة 

 حزب الرسالة 

 حزب الحياة االردني 

 حزب الجبية األردنية المكحدة 

  الحزب الكطني االردني 

 حزب الجبية األردنية المكحدة . 

 الشيكعي االردني 

 البعث االشتراكي، 

  القكميةالحركة 

 البعث التقدمي األردني 

  الكطني الدستكرم، كدعاء، كالرفاه، كالعدالة كالتنمية"مجمس التنسيؽ الحزبي، كىي 

 

 قائمة بأسماء األحزاب المقاطعة

 

 حزب جبية العمؿ االسبلمي

 حزب الكحدة الشعبية 
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 " شروط الدعاية االنتخابية"  3ممحق 
 :نتخابية في المكاد التاليةينص قانكف االنتخاب عمى شركط الدعاية اال

 ابتػػػػػداء بيػػػػػا القيػػػػػاـ مرشػػػػػ  الم كيسػػػػػم  القػػػػػانكف ىػػػػػذا احكػػػػػاـ كفػػػػػؽ حػػػػػرة االنتخابيػػػػػة الدعايػػػػػة تكػػػػػكف -أ -17 المػػػػػادة
 عنػػػػػد المرشػػػػػ  عمػػػػػى يتعػػػػػيف -ب. االقتػػػػػراع يػػػػػـك يسػػػػػبؽ الػػػػػذم اليػػػػػـك نيايػػػػػة فػػػػػي كتنتيػػػػػي الترشػػػػػي  قبػػػػػكؿ تػػػػػاريت مػػػػػف

 :يمي بما االلتزاـ االنتخابية الدعاية ممارستو
 .القانكف سيادة كاحتراـ الدستكر احكاـ -1
 .االخريف لدل كالفكر الرام حرية احتراـ -2
 .المكاطنيف بيف التمييز كعدـ كاستقراره الكطف كامف الكطنية الكحدة عمى المحافظة -3
 متػػػػػوحم فػػػػػي اعكانػػػػػو بكاسػػػػػطة أك شخصػػػػػية بصػػػػػكرة سػػػػػكاء المرشػػػػػحيف مػػػػػف لغيػػػػػره االنتخابيػػػػػة الدعايػػػػػة اجػػػػػراء عػػػػػدـ -4

 .االنتخابية
 كالجامعػػػػػػػػات العبػػػػػػػػادة دكر فػػػػػػػػي االنتخابيػػػػػػػػة الخطػػػػػػػػب كالقػػػػػػػػاء كتنظيميػػػػػػػػا االنتخابيػػػػػػػػة االجتماعػػػػػػػػات عقػػػػػػػػد يمنػػػػػػػػع -ج

 كالػػػػػدكائر الػػػػػكزارات تشػػػػػغميا التػػػػػي االبنيػػػػػة ككػػػػػذلؾ العامػػػػػة كالشػػػػػكارع كالخاصػػػػػة الحككميػػػػػة كالمػػػػػدارس العمميػػػػػة كالمعاىػػػػػد
 .حككمةال الشراؼ الخاضعة أك العامة الرسمية كالمؤسسات

 اف شػػػػػػريطة عمميػػػػػػـ كمنػػػػػػاىج كخططيػػػػػػـ اىػػػػػػدافيـ المتضػػػػػػمنة كالبيانػػػػػػات االعبلنػػػػػػات نشػػػػػػر لممرشػػػػػػحيف -أ-18 المػػػػػػادة
 .كالرسـك الترخيص مف كالبيانات االعبلنات ىذه كتعفى الصريحة اسماءىـ تحمؿ

 سػػػػػػائر يكفػػػػػػ االنتخابيػػػػػػة كالبيانػػػػػػات كاالعبلنػػػػػػات االجتماعػػػػػػات فػػػػػػي الرسػػػػػػمي الدكلػػػػػػة شػػػػػػعار اسػػػػػػتعماؿ يجػػػػػػكز ال -ب
 مكبػػػػرات اسػػػػتعماؿ الغايػػػػة ليػػػػذه يمنػػػػع كمػػػػا االنتخابيػػػػة الدعايػػػػة فػػػػي تسػػػػتخدـ التػػػػي كالصػػػػكر كالرسػػػػـك الكتابػػػػات انػػػػكاع

 .النقؿ كسائط كعمى القاعات خارج الصكت
 كالكيربػػػػػػػػػػاء اليػػػػػػػػػػاتؼ كاعمػػػػػػػػػدة الجػػػػػػػػػػدراف عمػػػػػػػػػػى كضػػػػػػػػػعو أك انتخػػػػػػػػػػابي بيػػػػػػػػػػاف أك اعػػػػػػػػػبلف أم الصػػػػػػػػػػاؽ يحظػػػػػػػػػر -ج

 ليػػػػا المخصصػػػػة االمػػػػاكف كتحػػػػدد كالكتابػػػػات كالرسػػػػـك الصػػػػكر ذلػػػػؾ فػػػػي بمػػػػا عامػػػػةال كاالمػػػػبلؾ المركريػػػػة كالشػػػػكاخص
 مخالفػػػػػة أم ازالػػػػػة فػػػػػي الحػػػػػؽ كقػػػػػت أم فػػػػػي المجػػػػػالس كليػػػػػذه البمديػػػػػة كالمجػػػػػالس الكبػػػػػرل عمػػػػػاف امانػػػػػة مجمػػػػػس مػػػػػف
 دكف المرشػػػػػػحيف مػػػػػػف كالكتابػػػػػػات كالرسػػػػػػـك الصػػػػػػكر أك الممصػػػػػػقات تمػػػػػػؾ بيػػػػػػـ تتعمػػػػػػؽ مػػػػػػف نفقػػػػػػة عمػػػػػػى الحظػػػػػػر ليػػػػػػذا

 .انذارىـ الى الحاجة
 مرشػػػػػػػ  بػػػػػػػام المسػػػػػػػاس االنتخابيػػػػػػػة الدعايػػػػػػػة ككسػػػػػػػائؿ كاالعبلنػػػػػػػات كالبيانػػػػػػػات الخطابػػػػػػػات تتضػػػػػػػمف اف يجػػػػػػػكز ال -د

 العنصػػػػػرية أك الجيكيػػػػػة أك االقميميػػػػػة أك القبميػػػػػة أك الطائفيػػػػػة النعػػػػػرات اثػػػػػارة أك مباشػػػػػرة ئيػػػػػر أك مباشػػػػػرة بصػػػػػكرة اخػػػػػر
 .المكاطنيف فئات بيف
 .كالفرز االقتراع مراكز مف بالقرب معاتكالتج الميرجانات اقامة يحظر -ق

 مجمػػػػػػػػس كاعضػػػػػػػاء عمػػػػػػػاف كامػػػػػػػػيف كالعامػػػػػػػة الرسػػػػػػػمية كالمؤسسػػػػػػػػات الحككمػػػػػػػة مػػػػػػػكظفي عمػػػػػػػػى يحظػػػػػػػر -19 المػػػػػػػادة
 مػػػػػػف أم لصػػػػػػال  االنتخابيػػػػػػة بالدعايػػػػػػة القيػػػػػػاـ كمكظفييػػػػػػا كاعضػػػػػػائيا البمديػػػػػػة المجػػػػػػالس كرؤسػػػػػػاء كمكظفييػػػػػػا االمانػػػػػػة

 .عمميـ اماكف في المرشحيف
 أك تبرعػػػػػػػات أك ىػػػػػػػدايا االنتخابيػػػػػػػة بالدعايػػػػػػػة قيامػػػػػػػو خػػػػػػػبلؿ مػػػػػػػف يقػػػػػػػدـ اف مرشػػػػػػػ  أم عمػػػػػػػى يحظػػػػػػػر -أ-22 المػػػػػػػادة

 كػػػػػاف سػػػػػكاء معنػػػػػكم أك طبيعػػػػػي لشػػػػػخص بتقػػػػػديميا يعػػػػػد أك المنػػػػػافع مػػػػػف ذلػػػػػؾ ئيػػػػػر أك عينيػػػػػة أك نقديػػػػػة مسػػػػػاعدات
 .االصكات شراء ذلؾ في بما ئيره بكاسطة أك مباشرة بصكرة ذلؾ
 أم مػػػػػػف بيػػػػػا الكعػػػػػد أك المسػػػػػػاعدات أك التبرعػػػػػات أك اليػػػػػدايا تمػػػػػػؾ مثػػػػػؿ يطمػػػػػب اف شػػػػػػخص أم عمػػػػػى كيحظػػػػػر -ب

 .مرش 
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 4ممحق 
 أمانة عمان

 

 

كالتعميمػػػػػات الخاصػػػػػة باسػػػػػتخداـ  الشػػػػػركط 62/90/6909أقػػػػػر أمػػػػػيف عمػػػػػاف المينػػػػػدس عمػػػػػر المعػػػػػاني بتػػػػػاريت 
كاالعػػػبلف رقػػػـ مػػػف تعميمػػػات تػػػرخيص كسػػػائؿ الدعايػػػة  (3) رقػػػـ( أ)فقػػػرة ( 6)اسػػػتنادا لممػػػادة  7الدعايػػػة االنتخابيػػػة

 2010الحمبلت الدعائية لمرشحي مجمس النكاب لمعاـ  ، لغايات تنظيـ2006لسنة ( 1)

كشػػػػػػػددت التعميمػػػػػػػات عمػػػػػػػى منػػػػػػػع ام مظيػػػػػػػر مػػػػػػػف مظػػػػػػػاىر الحمػػػػػػػبلت االنتخابيػػػػػػػة لممرشػػػػػػػحيف قبػػػػػػػؿ إعػػػػػػػبلف كزيػػػػػػػر 
مانػػػػػػة عمػػػػػػاف الداخميػػػػػػة عػػػػػػف بػػػػػػدء الحممػػػػػػة االنتخابيػػػػػػة كالسػػػػػػماح بالدعايػػػػػػة كالحصػػػػػػكؿ عمػػػػػػى المكافقػػػػػػة المسػػػػػػبقة مػػػػػػف ا

، كخبلفػػػػػػا لػػػػػػذلؾ سػػػػػػيتـ ازالػػػػػػة ام يافطػػػػػػة مخالفػػػػػػة عمػػػػػػى نفقػػػػػػة المرشػػػػػػ  (دائػػػػػػرة رخػػػػػػص الميػػػػػػف كاالعبلنػػػػػػات)الكبػػػػػػرل 
 .بالمئة كمصاريؼ ادارية 25باالضافة الى

كقػػػػاؿ مػػػػدير دائػػػػرة رخػػػػص الميػػػػف كاالعبلنػػػػات المينػػػػدس فػػػػال  الشػػػػمرم اف التعميمػػػػات منعػػػػت اسػػػػتخداـ أم نػػػػكع مػػػػف 
حػػػػػددت المكاصػػػػفات الفنيػػػػػة لميافطػػػػات بػػػػػ ف تكػػػػكف مصػػػػػنكعة مػػػػف مػػػػػادة خفيفػػػػة الػػػػػكزف كال الممصػػػػقات بصػػػػػكرة نيائيػػػػة ك 

تكػػػػكف مػػػػف الخشػػػػب أك المعػػػػدف بحيػػػػث ال تشػػػػكؿ خطػػػػرا عمػػػػى السػػػػبلمة العامػػػػة، كأف يػػػػتـ تثبيتيػػػػا بإحكػػػػاـ عمػػػػى جػػػػدار 
 .المبنى كاألعمدة مع تكفر متطمبات السبلمة العامة

اربعػػػػػػػة االؼ دينػػػػػػػار أك تقػػػػػػػديـ شػػػػػػػيؾ بػػػػػػػالمبمغ ك مانػػػػػػػات كاضػػػػػػػاؼ اف التعميمػػػػػػػات الزمػػػػػػػت كػػػػػػػؿ مرشػػػػػػػ  بػػػػػػػدفع مبمػػػػػػػغ 
كأشػػػػار الػػػػى انػػػػو سػػػػيتـ دفػػػػع المبمػػػػغ المطمػػػػكب فػػػػي الػػػػدائرة الماليػػػػة . لضػػػػماف عػػػػدـ مخالفػػػػة تعميمػػػػات الدعايػػػػة االنتخابيػػػػة

لؤلمانػػػػة حػػػػاؿ تقديمػػػػو طمػػػػب بػػػػراءة الذمػػػػة الماليػػػػة كتكقيعػػػػو عمػػػػى إقػػػػرار كتعيػػػػد تػػػػـ اعػػػػداده ليػػػػذه الغايػػػػة عمػػػػى أف يعػػػػاد 
 .بعد انتياء الحممة االنتخابية حاؿ التزاـ المرش  بشركط االقرار كالتعيدالمبمغ 

كسػػػػػمحت التعميمػػػػػات لممرشػػػػػحيف بعمػػػػػؿ لكحػػػػػات عمػػػػػى الػػػػػدكاكير كالتقاطعػػػػػات كاإلشػػػػػارات الضػػػػػكئية كالميػػػػػاديف ككضػػػػػع 
الصػػػػػكر الخاصػػػػػة بيػػػػػـ كاألسػػػػػماء كالبيانػػػػػات االنتخابيػػػػػة مػػػػػع اشػػػػػتراط عػػػػػدـ إعاقػػػػػة حركػػػػػة المػػػػػركر لممشػػػػػاة أك حجػػػػػب 

متػػػػػػػػػر كعمػػػػػػػػػى 1متػػػػػػػػػر كبعػػػػػػػػػرض  1ر5الرؤيػػػػػػػػػة أمػػػػػػػػػاـ المركبػػػػػػػػػات كاالشػػػػػػػػػارات الضػػػػػػػػػكئية، كاف ال يتجػػػػػػػػػاكز ارتفاعيػػػػػػػػػا 
 .الكجييف كبشكؿ طكلي

كنبيػػػػت إلػػػػى عػػػػدـ كضػػػػع أم يافطػػػػة عمػػػػى األبنيػػػػػة بطريقػػػػة تشػػػػكه أك تخفػػػػي العناصػػػػر المعماريػػػػة ليػػػػا كأف ال تتجػػػػػاكز 
 4ر5أسػػػػية بػػػػيف أسػػػػفؿ اليافطػػػػة كسػػػػط  الشػػػػارع عػػػػػفمسػػػػاحة اليافطػػػػة خمسػػػػة امتػػػػار مربعػػػػة، كاف ال تقػػػػؿ المسػػػػافة الر 

 .متر باستثناء اليافطات التي ال تمتد فكؽ شارع كال تمر مف تحتيا المركبات أك المشاة

كمنعػػػػػػت التعميمػػػػػػات اسػػػػػػتخداـ ام نػػػػػػكع مػػػػػػف اليافطػػػػػػات المضػػػػػػاءة أك كضػػػػػػع ام يافطػػػػػػة بشػػػػػػكؿ يػػػػػػؤدم الػػػػػػى حجػػػػػػب 
 .الرؤية عف أم الفتة قائمة مرخصة

                                                 
7
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ى قيػػػػػػاـ المرشػػػػػػ  بإزالػػػػػػة اليافطػػػػػػات الخاصػػػػػػة بػػػػػػو خػػػػػػبلؿ مػػػػػػدة أسػػػػػػبكعيف مػػػػػػف تػػػػػػاريت انتيػػػػػػاء كشػػػػػػددت التعميمػػػػػػات عمػػػػػػ
االنتخابػػػػات النيابيػػػػة، ليػػػػتـ عمػػػػى أسػػػػاس ذلػػػػؾ إعػػػػادة المبمػػػػغ أك الشػػػػيؾ بمكافقػػػػة نائػػػػب مػػػػدير المدينػػػػة لمخػػػػدمات العامػػػػة 

 .اصة بوفي األمانة بعد الكشؼ الحسي مف قبؿ المناطؽ المعنية ب ف المرش  قد أزاؿ اليافطات الخ

كفػػػػي حػػػػػاؿ مخالفػػػػػة المرشػػػػػ  لمشػػػػػركط كالتعميمػػػػات يػػػػػتـ مصػػػػػادرة المبمػػػػػغ أك الشػػػػػيؾ بحسػػػػب التعيػػػػػد المكقػػػػػع عميػػػػػو مػػػػػع 
 .قياـ األمانة باتخاذ إجراءات اإلزالة كالعكدة عمى المرش  بالتكاليؼ االضافية

بيػػػػػػة المحػػػػػػددة إضػػػػػػافة كاىابػػػػػػت امانػػػػػػة عمػػػػػػاف بالمرشػػػػػػحيف االلتػػػػػػزاـ بالشػػػػػػركط كالتعميمػػػػػػات الخاصػػػػػػة بالدعايػػػػػػة االنتخا
 .محافظة العاصمة بخصكص الحممة االنتخابية/ ألم شركط إضافية تحددىا كزارة الداخمية

كاشػػػػػار المينػػػػػدس الشػػػػػمرم الػػػػػى اف فرقػػػػػا ميدانيػػػػػة تابعػػػػػة المانػػػػػة عمػػػػػاف سػػػػػتتابع مػػػػػدل االلتػػػػػزاـ بالتعميمػػػػػات طيمػػػػػة مػػػػػدة 
 .الحممة االنتخابية المحددة
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 5ممحق 

 المرصودة( ات المستيدفةالفئ)الجيات 

 المرصودة( الفئات المستيدفة)الجيات 
 ذكم االحتياجات الخاصة كمنظماتيـ .6 الدكلة .1

 جرائـ كمخالفات انتخابية .7 االحزاب السياسية .2

 إجراءات كتكعية انتخابية .8 منظمات المجتمع المدني .3

 (باستثناء النساء كاالحزاب ) المرشحكف المستقمكف  .9 المرأة .4

 العشائر .12 ات الشبابيةالشباب المنظم .5

 المواقع واإلذاعات التي تم رصدىا
 المرصكدة اإلذاعات اإلخبارية المرصكدة المواقع

 زاد األردف .1
 كؿ األردف .2

 عمكف .3

 خبرني .4

 السكسنة .5

 

 سما األردف .0

 عماف نت .8

 عيف نيكز .7

 مرايا .0

  سرايا .11

 فرح الناس .6
 راديك البمد .7

 معاف/ صكت الجنكب .8

 اربد/FMاليرمكؾ  .9

 الكرؾ/صكت الكرؾ .12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 

 

 6ممحق 
 مدونة المبادئ الرئيسية لمتغطيوة اإلعبلمية

 
المجمووووس الصووووادرة عوووون  2117لمتغطيوووووة اإلعبلميووووة والصووووحفية لبلنتخابوووووات النيابيوووووة  مدونووووة المبووووادئ الرئيسووووية

 األعمى لئلعبلم بالتعاون مع نقابة الصحفيين
 

 تغطية دقيقة، عادلة، متوازنة: المبدأ األول
االنتخابيػػػػػػػػة لممرشػػػػػػػػحيف كاألحػػػػػػػػزاب كافػػػػػػػػة بدقػػػػػػػػة كتػػػػػػػػكازف كمكضػػػػػػػػكعية كمسػػػػػػػػؤكلية  تغطيػػػػػػػػة الحمػػػػػػػػبلت .1

طػػػػػػػػبلع الػػػػػػػػرأم العػػػػػػػػاـ عمػػػػػػػػى تنػػػػػػػػكع اآلراء ككضػػػػػػػػعو فػػػػػػػػي صػػػػػػػػكرة الحػػػػػػػػكارات كاآلراء حػػػػػػػػكؿ  كمينيػػػػػػػػة، كا 
 .القضايا العامة التي تيمو لتمكينو مف اتخاذ قرارات مستنيرة عند االقتراع

قبػػػػػػػؿ االنتخابػػػػػػػات ( تقػػػػػػػارير كالتحقيقػػػػػػػات كالمقػػػػػػػاالتكاألخبػػػػػػػار كال)اسػػػػػػػتخداـ كافػػػػػػػة القكالػػػػػػػب الصػػػػػػػحفية  .2
 .كبعدىا مع الحرص عمى التغطية اإلعبلمية الشاممة

كضػػػػػػػع معػػػػػػػايير عمميػػػػػػػة السػػػػػػػتفتاءات الػػػػػػػرأم العػػػػػػػاـ التػػػػػػػي تقػػػػػػػـك بيػػػػػػػا كسػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػبلـ كالمؤسسػػػػػػػات  .3
 .اإلعبلمية بحيث ال تركج لمرش  أك لحزب معيف مف خبلؿ استغبلؿ ثقة الناس باألرقاـ

طػػػػػبلع الػػػػػرأم متابعػػػػػة ال .4 مرشػػػػػحيف بعػػػػػد فػػػػػكزىـ كالت كػػػػػد مػػػػػف التػػػػػزاميـ بكعػػػػػكدىـ كبػػػػػرامجيـ االنتخابيػػػػػة كا 
 .العاـ عمى كيفية ممارستيـ لمسمطة العامة

 تزويد المواطنين بالمعمومات وتعزيز القيم الديمقراطية وتشجيع الحوار والنقاش: المبدأ الثاني

طريػػػػػػػؽ ممثمػػػػػػػيف ليػػػػػػػـ فػػػػػػػي السػػػػػػػمطة  تعريػػػػػػػؼ المػػػػػػػكاطنيف بحقيػػػػػػػـ بالمشػػػػػػػاركة فػػػػػػػي الشػػػػػػػ ف العػػػػػػػاـ عػػػػػػػف .1
التشػػػػػػريعية يختػػػػػػػاركنيـ بحريػػػػػػة، كذلػػػػػػػؾ باعتبػػػػػػار ىػػػػػػػذا حقػػػػػػان مػػػػػػػف حقػػػػػػكؽ اإلنسػػػػػػػاف كالركيػػػػػػزة األساسػػػػػػػية 

 .لمدكلة الديمقراطية كضمانة لمحقكؽ كالحريات العامة

تحفيػػػػػز المػػػػػكاطنيف عمػػػػػى المشػػػػػاركة فػػػػػي االنتخابػػػػػات كاإلدالء ب صػػػػػكاتيـ عػػػػػف قناعػػػػػة لمػػػػػف يػػػػػركف أنػػػػػو  .2
 .ثيميـاألقدر عمى تم

 .تشجيع الناخبيف عمى الدخكؿ في مناقشات عامة مع المرشحيف حكؿ برامجيـ االنتخابية .3

يصػػػػػػاؿ أفكػػػػػػاره كقضػػػػػػاياه التػػػػػػي يطرحيػػػػػػا لممرشػػػػػػحيف كالجيػػػػػػات ذات الصػػػػػػمة  .4 إبػػػػػػراز صػػػػػػكت الناخػػػػػػب كا 
 .باالنتخابات

 عػػػػدد األشػػػػخاص الػػػػذيف جػػػػرل اسػػػػتطبلع)نشػػػػر نتػػػػائج اسػػػػتفتاءات الػػػػرأم العػػػػاـ مػػػػع تكضػػػػي  منيجيتيػػػػا  .5
كتقػػػػديـ المعمكمػػػػات الكافيػػػػة عػػػػف الجيػػػػات التػػػػي ...( رأييػػػػـ، مػػػػف ىػػػػـ، مػػػػا ىػػػػي كسػػػػيمة جمػػػػع البيانػػػػات،

 .تجرييا أك تدعميا أك تمكليا أك تشرؼ عمييا
 المتوابعووة: المبدأ الثالث
رصػػػػػػػد كمتابعػػػػػػػة إجػػػػػػػراءات الجيػػػػػػػات التنفيذيػػػػػػػة المعنيػػػػػػػة بالعمميػػػػػػػة االنتخابيػػػػػػػة كتبيػػػػػػػاف مػػػػػػػدل التزاميػػػػػػػا  .1

 .ة كالشفافية كتقيدىا بالقكانيف المعمكؿ بيا، ككشؼ االنتياكات أف كجدتبالنزاىة كالحيادي
رصػػػػػد كمتابعػػػػػة محػػػػػاكالت التػػػػػدخؿ ميمػػػػػا كػػػػػاف نكعيػػػػػا التػػػػػي تمػػػػػس بسػػػػػبلمة العمميػػػػػة االنتخابيػػػػػة كتعػػػػػكؽ  .2

 .ممارسة المكاطنيف لحقيـ في االنتخاب
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لكشػػػػػػؼ عػػػػػػف رصػػػػػػد كمتابعػػػػػػة أم شػػػػػػكؿ مػػػػػػف أشػػػػػػكاؿ القسػػػػػػر أك األئػػػػػػراء التػػػػػػي تػػػػػػدفع النػػػػػػاخبيف إلػػػػػػى ا .3
 .نكاياىـ االقتراعية، أك المتعمقة باستخداـ الماؿ السياسي

 التمييز بوضوح بين اإلعبلمي واإلعبلني والدعائي: المبدأ الرابع
التمييػػػػػػز بكضػػػػػػكح بػػػػػػيف الحقػػػػػػائؽ كاآلراء التػػػػػػي يػػػػػػتـ نشػػػػػػرىا حػػػػػػكؿ العمميػػػػػػة االنتخابيػػػػػػة كالحػػػػػػرص عمػػػػػػى  .1

 .عدـ إبراز الرأم عمى أنو حقيقة

 .المكاد اإلعبلمية كاإلعبلنية كالدعائية المنشكرة التمييز بكضكح بيف .2
 حق الرد والتصحيح: المبدأ الخامس

تعريػػػػػؼ أم مرشػػػػػ  أك حػػػػػزب تػػػػػ ثر بسػػػػػبب مػػػػػا نشػػػػػرعنو مػػػػػف معمكمػػػػػات ئيػػػػػر دقيقػػػػػة مػػػػػف قبػػػػػؿ كسػػػػػائؿ  .1
 .الصحافة كاإلعبلـ ب ف لو الحؽ بالرد كالتصحي  خبلؿ فترة الحمبلت االنتخابية

 .ت كمعمكمات ئير دقيقو مرتبطة بالعممية االنتخابيةتصحي  ما يتـ نشره مف بيانا .2
 عدم نشر المواد المسيئة: المبدأ السادس

عػػػػػػدـ السػػػػػػماح بنشػػػػػػر أم إعػػػػػػبلف أك دعايػػػػػػة أك مػػػػػػادة تسػػػػػػيء لآلخػػػػػػريف، كعػػػػػػدـ نشػػػػػػر أم محتػػػػػػكل قػػػػػػد  .1
 .يؤدم إلى التحريض عمى االنحياز أك التفرقة أك العنؼ

سػػػػػػاءة لممرشػػػػػػحيف كاألحػػػػػػزاب أك لمجيػػػػػػات التنفيذيػػػػػػة عػػػػػػدـ التشػػػػػػيير كالتجػػػػػػري  الشخصػػػػػػي كالمبالغػػػػػػة كاإل .2
 .ذات الصمة بالعممية االنتخابية بشكؿ مباشر أك ئير مباشر

 االىتمام بالمرأة والشباب وشرائح المجتمع الخاصة: المبدأ السابع
عطائيػػػػػػا فرصػػػػػػة التعبيػػػػػػر عػػػػػػف  .1 تشػػػػػػجيع المػػػػػػرأة كالت كيػػػػػػد عمػػػػػػى أىميػػػػػػة مشػػػػػػاركتيا فػػػػػػي الحيػػػػػػاة العامػػػػػػة كا 

 .اياىا المختمفةتكجياتيا كقض

يصػػػػػػاؿ صػػػػػػكتيـ دكف كصػػػػػػاية لممرشػػػػػػحيف  .2 تشػػػػػػجيع الشػػػػػػباب عمػػػػػػى المشػػػػػػاركة االيجابيػػػػػػة باالنتخابػػػػػػات كا 
 .كالجيات المعنية

 .تشجيع كبار السف كذكم االحتياجات الخاصة كتعزيز مشاركتيـ االنتخابية بإيجابية .3
 االلتزام بالتشريعات: المبدأ الثامن

بلقيػػػػػػات المينػػػػػػة كاألعػػػػػػراؼ التػػػػػػي تحكػػػػػػـ السػػػػػػمكؾ اإلعبلمػػػػػػي االلتػػػػػػزاـ بميثػػػػػػاؽ الشػػػػػػرؼ الصػػػػػػحفي كأخ .1
 .كالمينية الرفيعة

قػػػػػػػانكف االنتخػػػػػػاب، قػػػػػػػانكف المطبكعػػػػػػػات كالنشػػػػػػػر، قػػػػػػػانكف )االلتػػػػػػزاـ بالدسػػػػػػػتكر كالتشػػػػػػػريعات االنتخابيػػػػػػػة  .2
 ...(.االعبلـ المرئي كالمسمكع،

عميمػػػػػات، الجيػػػػػػات القػػػػػكانيف كاألنظمػػػػػة كالت)الحػػػػػرص عمػػػػػى اإللمػػػػػاـ بكافػػػػػة جكانػػػػػب العمميػػػػػػة االنتخابيػػػػػة  .3
 ...(.المشرفة، المجاف المسؤكلة،

التكقػػػؼ عػػػف نشػػػر نتػػػائج اسػػػػتفتاءات الػػػرأم العػػػاـ قبػػػؿ خمسػػػة أيػػػػاـ مػػػف بػػػدء التصػػػكيت كذلػػػؾ إلعطػػػػاء  .4
 .فرصة لممرشحيف كافة لمناقشة ىذه النتائج مع الناخبيف


