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1. مقدمة
نفــذت منظمــة »صحفيــون مــن أجــل حقــوق اإلنســان JHR” هــذه الدراســة ضمــن 
مشــروعها “زيــادة الوصــول إلــى المعلومــات مــن خــالل اإلعــالم فــي األردن” الممــول مــن 
“ســفارة مملكــة هولنــدا فــي األردن”، وذلــك ضمــن أهدافهــا وأولوياتهــا والتزاماتهــا فــي 
المســاهمة مــع الجهــود األخــرى لتطويــر وصيانــة صحافــة حقــوق اإلنســان فــي شــتى 

أنحــاء العالــم.

وتهــدف الدراســة مــن خــالل اســتخدام أســلوب الرصــد النوعــي والكمــي لوســائل 
اإلعــالم فــي تغطيتهــا لقضايــا حقــوق اإلنســان، إلــى تحليــل جــودة المحتــوى اإلعالمــي 
ــز علــى تحليــل “منهــج منظمــة  لصحافــة حقــوق اإلنســان فــي األردن، وذلــك بالتركي
الــذي  المبســط  المنهــج  ذلــك   ،”PANEL اإلنســان  حقــوق  أجــل  مــن  صحفيــون 
وضعتــه المنظمــة وعملــت علــى تعميمــه علــى وســائل اإلعــالم وتدريــب الصحفييــن 
علــى اســتخدامه، مــن خــالل مراعــاة خمســة عناصــر أساســية عنــد صياغــة التقاريــر 
اإلعالميــة التــي تحتــوي علــى مضاميــن معينــة لحقــوق اإلنســان المحليــة فــي األردن، 
وهــذه العناصــر هــي: “المشــاركة، المســاءلة، عــدم التمييــز، التمكيــن والعالقــة بحقــوق 

اإلنســان”، وتجــد تعريفــاً لــكل منهــا فــي المنهجيــة. 

وقــد تــم تطويــر منهجيــة PANEL التــي تســتندُ علــى جملــة مــن قواعــد فُضلــى فــي 
الممارســات األخالقيــة والســائدة فــي مجــال التغطيــة الصحافيــة واإلعالميــة علــى 
لهــا،  أوالً وأخيــراً  صعيــد العالــم، كمــا وتتخــذ مــن معاييــر حقــوق اإلنســان مرجعــاً 
وتركــز علــى مراعــاة معاييــر حقــوق اإلنســان فــي التغطيــة الصحافيــة واإلعالميــة التــي 
تشــمل فنــون العمــل اإلعالمــي كالتقاريــر اإلخباريــة المكتوبــة والمســموعة والمرئيــة 
بــكل أشــكالها، المقابــالت، التحليــالت، اســتخدام الرســوم والملتيميديــا، اســتخدام 

اإلنفوغــراف، االســتطالعات والتحقيقــات االســتقصائية وغيرهــا.

مــع ضحايــا  التعامــل  كيفيــة  فــي  جوانــب   PANEL أســلوب  أو  منهجيــة  وتتنــاول 
انتهــاكات حقــوق اإلنســان، وتحديــد قضايــا حقــوق اإلنســان واألســباب الجذريــة لهــا 
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حيــث تقــع علــى عاتــق الصحافييــن واإلعالمييــن مســؤوليةٌ بالغــةُ األهميــة فــي مراقبــة 
مــدى احتــرام حقــوق اإلنســان ومــدى تمتــع المواطنيــن بحقوقهــم المنصــوص عليهــا 
ــة ونشــرتها فــي  ــة التــي صادقــت عليهــا الدول فــي المعاهــدات واالتفاقيــات التعاقدي

ــدة الرســمية. الجري

إجــراء هــذه   ”JHR ـ أجــل حقــوق اإلنســان  مــن  لقــد فضلــت “منظمــة صحفيــون 
الدراســة علــى فترتيــن متقابلتيــن ومتناظرتيــن مــن خــالل اختيــار عينــة عشــوائية 
منتظمــة بأســلوب الــدورة المتكــررة )Rotation( وبطريقــة الشــهر الصناعــي للعاميــن 
ــة مقصــودة، ووقعــت  ــة الدراســة وهــي عين 2019 و2020، مــن وســائل اإلعــالم عين
عينــة األعــداد عنــد شــهر آذار/ مــارس مــن العاميــن 2019 و2020، علــى أن يتــم 
اســتخدام نفــس المنهجيــة واإلطــار لضمــان االتســاق وتتبــع المتغيــرات فــي التغطيــة 
علــى مــدار فتــرة العاميــن، علمــاً أن فتــرة الرصــد الثانيــة الواقعــة فــي مــارس/ آذار 
2020، قــد شــهدت حدثــاً طارئــاً تمثــل فــي إعــالن الحظــر الشــامل ومنــع التنقــل بنــاء 
علــى تفعيــل قانــون الدفــاع الصــادر عــام 1992، والمنصــوص عليــه فــي المــادة 124 
مــن الدســتور، والتــي كانــت الغايــة مــن تفعيلــه بمرســوم ملكــي فــي 18 مــارس/ آذار 

ــا المســتجد.  ــروس كورون 2020 مواجهــة انتشــار في

وبــدأ تطبيــق الحظــر الشــامل علــى المواطنيــن، وكذلــك علــى الصحفييــن الذيــن لــم 
يتمكنــوا بدايــة الحظــر مــن التنقــل والحركــة، إلــى أن أعلنــت الحكومــة عــن تصاريــح 
مــرور خاصــة بالصحفييــن يمكــن الحصــول عليهــا مــن هيئــة اإلعــالم، وعلــى الرغــم مــن 
ذلــك لــم يتمكــن العديــد مــن الصحفييــن مــن الحصــول علــى هــذه التصاريــح وعلــى 
وجــه الخصــوص الصحفييــن غيــر األعضــاء فــي نقابــة الصحفييــن األردنييــن، وبالتالــي 
قيــدت مــن حركتهــم وتفاعلهــم مــع مهنتهــم، إذ منحــت تصاريــح التنقــل بالدرجــة 
األولــى لألعضــاء المســجلين فــي النقابــة، األمــر الــذي حــدّ حســب تقريــر حقوقــي 
أصــدره مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن نهايــة حزيــران/ يونيــو 2020 مــن حريــة 

التعبيــر واإلعــالم1.
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لـــ  اإلعالمــي  المنتــج  علــى  الدراســة  هــذه  فــي   PANEL منهجيــة تطبيــق  تــم  وقــد 
12 مؤسســة إعالميــة محليــة، منهــا 4 مؤسســات إعالميــة حكوميــة وعموميــة، و6 
التيــار اإليديولوجــي  مؤسســات إعالميــة مســتقلة، ومؤسســتين إعالميتيــن تمثــل 
 Purposive( المنحــاز إلــى التيــار اإلســالمي فــي األردن، وتــم اختيارهــا كعينــة قصديــة
Sample( بهــدف إخضاعهــا للدراســة والتحليــل لتوافــر خصائــص معينــة ترتبــط بنمط 

المؤسســات اإلعالميــة المرصــودة، وسياســاتها التحريريــة، وملكيتهــا، وجمهورهــا.

واســتخدم الباحــث إلجــراء هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي لنتائــج عمليــة 
المضمــون  تحليــل  أداة  باســتخدام  الكميــة  علــى مخرجاتهــا  تعتمــد  إعالمــي  رصــد 
الكمـّـي والكيفــي )Berelson(2، وتــم تصميــم اســتمارة معلومــات ترصــد وتجمــع أدوات 
التحليــل المســتخدمة )األداة الكميــة، األداة النوعيــة(، وذلــك لتطبيقهــا علــى وســائل 

اإلعــالم المرصــودة ضمــن فتــرة إجــراء الدراســة.

وحقــوق  اإلعــالم  مجالــي  فــي  أكاديمييــن  وباحثيــن  خبــراء  أن  القــول  وينبغــي 
اإلنســان، قــد ســاهموا بمراجعــة هــذه الدراســة ومنهجيتهــا، وقامــوا بتقييمهــا، وأبــدوا 
بمالحظاتهــم التــي تــم العمــل عليهــا وإجراءهــا مــن أجــل تقديــم منجــز أفضــل، وينبغــي 
تقديــم االمتنــان لهــم، وهــم حســب ترتيــب الحــروف الهجائيــة: د. أيمــن هلســة، أ. رنــا 

الحســيني، أ. مصعــب الشــوابكة، أ. وليــد حســني.

ّــرق واألســاليب اإلحصائيــة لتصنيــف الفئــات وجدولــة  تعريــف )Berelson(: أســلوب البحــث الــذي يهــدف إلــى الوصــف الكمـّـي والموضوعــي والمنهجــي للمحتــوى الظاهــر للرســالة فــي العمليــة االتصاليــة واإلعالميــة«، ممــا يتيــح للدراســة اســتخدام الط  2
ّــز. الوحــدات التحليليــة وقياســها والتعبيــر عــن نتائجهــا بقيــم عدديــة، تهــدف للتحقــق مــن الموضوعيــة والتقليــل مــن أخطــاء التحي

لقد تضمنت هذه الدراسة على أربعة أقسام رئيسة هي: 
المقدمة.. 1
النتائج والخالصات. . 2
التوصيات.. 3
تحليل استخدام منهج PANEL لمنظمة صحفيون من أجل حقوق اإلنسان. . 4
منهجية الدراسة.. 5

أخيــراً، حــاول الباحــث المكلــف بإعــداد هــذه الدراســة وضــع مــا أمكــن مــن أدوات 
البحــث التــي تهــدف إلــى التعــرف علــى أثــر تطبيــق منهجيــة PANEL وانعكاســاتها 
علــى صحافــة حقــوق اإلنســان فــي األردن، ويبقــى وضــع هــذه الدراســة اجتهــاداً قــام 
بــه الباحــث يمكــن تطويــره، أو االســتدالل بــه، كمــا يمكــن إظهــار مــا قــد يــرد بــه مــن 

ــر مقصــودة. ــرات غي أخطــاء أو عث
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2. منهجية الدراسة
تعتمــد الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي الهـّـادف لوصــف واقع الظاهــرة المراد 
دراســتها بواســطة الرصــد التكــراري للمــادة المدروســة، باعتبــاره المنهــج المناســب 
ألهــداف وعينــة وأســئلة الدراســة والتــي تهــدف لمعرفــة كيفيــة تغطيــة الصحافــة 
األردنيــة لقضايــا حقــوق اإلنســان المحليــة، وذلــك باســتخدام اســتمارة معلومــات 

خصصــت لهــذا الغــرض لتطبيــق عناصــر المنهجيــة عليهــا. 
المــواد اإلعالميــة المتعلقــة بحقــوق اإلنســان،  الباحــث فــي عمليــة رصــد  واعتمــد 
وتعريــف صحافــة أو إعــالم حقــوق اإلنســان إلــى اإلعــالن الصــادر عــن المؤتمــر العــام 
لمنظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة فــي دورتــه العشــرين، يــوم 28 
تشــرين الثاني/نوفمبــر 1978 وديباجتــه، بشــأن المبــادئ األساســية الخاصــة بإســهام 
وســائل اإلعــالم فــي دعــم الســالم والتفاهــم الدولي، وتعزيز حقوق اإلنســان، ومكافحة 

العنصريــة والفصــل العنصــري والتحريــض علــى الحــرب3.
لقد اســتخدم الباحث ما أمكنه من أدوات إلنجاز الدراســة مراعياً شــروط ومواصفات 

الحيــاد، وذلــك بما ينســجم وموضوع الدراســة علــى النحو التالي:

تحليل المضمون
تــم اســتخدام أداة تحليــل المضمــون الكمـّـي والكيفــي التــي عرفهــا )Berelson( بأنهــا 
»أســلوب البحــث الــذي يهــدف إلــى الوصــف الكمـّـي والموضوعــي والمنهجــي للمحتــوى 
الظاهــر للرســالة فــي العمليــة فــي العمليــة االتصاليــة واإلعالميــة« للوقــوف علــى حجــم 
تغطيــة قضايــا حقــوق اإلنســان ومــدى اســتخدام إطــار »مدونــة ســلوك للصحفييــن 
واإلعالمييــن فــي مجــال مراعــاة وإدمــاج معاييــر حقــوق اإلنســان فــي العمــل اإلعالمــي 
ّــرق واألســاليب اإلحصائيــة لتصنيــف  والصحفــي«، ممــا يتيــح للدراســة اســتخدام الط
الفئــات وجدولــة الوحــدات التحليليــة وقياســها والتعبيــر عــن نتائجهــا بقيــم عدديــة، 
ّــز. وتســعى الدراســة  تهــدف للتحقــق مــن الموضوعيــة والتقليــل مــن أخطــاء التحي

3  مكتبة مينيسوتا، إعالن بشأن المبادئ األساسية الخاصة بإسهام وسائل اإلعالم في دعم السالم والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق اإلنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب، متوفر على الرابط التالي: 
.2020/10/19 مشــاهدة:  آخــر   ،[http://hrlibrary.umn.edu/arab/b018.html]

باســتخدام أداة تحليــل المضمــون، إلــى تحليــل مضاميــن التغطيــة الصحفيــة لقضايــا 
حقــوق اإلنســان حســب مدونــة الســلوك المشــار إليهــا، ومعرفــة األســلوب الــذي 

تتبعــه، وذلــك بالنظــر إلــى التالــي: 

أدوات التحليل المستخدمة الستخالص النتائج:
المــادة الصحافيــة المرصــودة، بمــا يُوفــرُ 	  بهــا تصنيــف  األداة الكميــة: ويُقصــدُ 

الدراســة.  إليهــا  التــي اســتندت  لنقــاش الفرضيــات  أساســاً معقــوالً 
األداة النوعيــة: ويُقصــدُ بهــا تنــاول أبــرز الســمات والخصائــص التــي تطبــعُ المــادة 	 

الصحافيــة والتــي وجــدت أعمــال الرصــد أنهــا تحتــوي علــى مضمــون لقضايا حقوق 
اإلنســان محلياً. 

:PANEL مدى تطبيق منهج منظمة صحفيون من أجل حقوق اإلنسان
ــه  ــى أن تعــرف منظمــة صحفيــون مــن أجــل حقــوق اإلنســان JHR منهــج PANEL عل
مجموعــة مــن القواعــد األساســية الخاصــة بمراعــاة مبــادئ ومعاييــر حقــوق اإلنســان 
فــي التغطيــة الصحافيــة واإلعالميــة التــي تســتندُ إلــى فُضلــى الممارســات األخالقيــة 
المُدونــة، والســائدة، فــي مجــال التغطيــة الصحافيــة واإلعالميــة علــى صعيــد العالــم، 

وتتخــذ مــن معاييــر حقــوق اإلنســان مرجعــاً أوالً وأخيــراً لهــا.
ــا،  ــق الغــرض منه ــى خمســة أدوات أساســية وضعــت لتحقي ــة عل وتتضمــن المنهجي

وهــي:
المشاركة: أصوات جميع األطراف المشاركة في القصة. 	 
المســاءلة: مطالبــة الجهــات المتســببة باالنتهــاك باإلفصــاح عــن معلومــات حــول 	 

الحقــوق المنتهكــة.
عدم التمييز: ال تمييز في اختيار القصة، أو المصادر، أو اللغة.	 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b018.html
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التمكيــن: يمكــن الجمهــور مــن الوصــول إلــى القصــة، لتقــوم بدورهــا فــي العمــل 	 
علــى تمكيــن العامــة )تتضمــن القصــة حــال للمشــكلة(.

العالقــة بحقــوق اإلنســان: ويشــمل القانــون أو مصــدر مــن المصــادر التــي مــن 	 
شــأنها ربــط الحــدث بحقــوق اإلنســان.

ــا حقــوق  ولقيــاس مــدى اســتخدام هــذه المنهجيــة فــي التغطيــات اإلعالميــة لقضاي
اإلنســان اســتخدم الباحــث منهــج ليكــرت الكمــي كــم خــالل إعطــاء كل أداة مــن 
األدوات الخمســة درجــات محــددة حســب المســتوى الــذي ظهــر فيــه اســتخدامها فــي 

ــي: المــواد الصحفيــة التــي تســتهدفها الدراســة، وذلــك علــى النحــو التال

درجــة ضعيفــة: وتعنــي أن هنــاك نقصــاً أو ضعفــاً فــي اســتخدامها، أو لــم يتــم 	 
اســتخدامها علــى اإلطــالق.

درجة متوسطة: وتعني أنه تم استخدامها، ولكن ليس بالقدر الكافي.	 
درجة جيدة: وتعني أنه تم استخدامها بشكل كاٍف.	 

الرصد والتوثيق
والمُطالعــة  القــراءة  أعمــال  الســياق  هــذا  فــي  والتوثيــق«  »الرصــد  شــملت عمليــة 
والمُتابعــة الحثيثــة، وتنظيــم المُعطيــات والبيانات المُســتخلصة، وتصنيفها وتحليلها، 
علــى أســس منهجيــة، وفــي إطــار زمنــي مُحــدد؛ للناتــج الصحافــي واإلعالمــي المنشــور 
لمجموعــة مُختــارة مــن الوســائل اإلعالميــة والصحافيــة فــي األردن، وذلــك باســتخدام 
اســتمارة معلومــات توثــق مــا تــم رصــده مــن الفنــون الصحفيــة التــي تناولــت قضايــا 

حقــوق اإلنســان المحليــة.

واســتهدفت الدراســة المــواد اإلعالميــة التــي تتنــاول قضايــا حقــوق اإلنســان محليــاً، 
والمنتجــة مــن الصحفييــن ووســائل اإلعــالم المحليــة المرصــودة فتــرة الدراســة.  

وباإلضافــة إلــى المــواد المرصــودة فــي وســائل اإلعــالم التــي اســتهدفتها الدراســة، 
وبمــا أن الدراســة تركــز علــى تطبيــق منهجيــة PANEL لمنظمــة صحفيــون مــن أجــل 
حقــوق اإلنســان، قــام الباحــث بتطبيــق المنهجيــة علــى المــواد اإلعالميــة التــي قامــت 

المنظمــة بدعــم إنتاجهــا مباشــرة، ومنهــا مــواد إعالميــة نشــرت فــي وســائل إعــالم ال 
تســتهدفها الدراســة، ووضعهــا فــي قســم خــاص للتعــرف علــى مــدى التــزام أو تقييــم 

 PANEL. دور الصحفيين في تطبيق منهجية أو أسلوب

العينة والحدود الزمانية والمكانية
ــة  ــة، وصحــف مطبوعــة، ووســائل اإلعــالم المرئي ــة إلكتروني ــار مواقــع إعالمي ــم اختي ت
والمســموعة بنــاء علــى عــدة اعتبــارات علميــة تمــت مراجعتهــا، ومنهــا اســتطالعات 
االنتشــار والتأثيــر للوســائل المرصــودة، وذلــك ضمــن االعتبــارات التاليــة: االنتشــار 
والتوزيــع؛ التأثيــر والمتابعــة؛ التنــوع الثقافــي وااليديولوجــي؛ التنــوع بيــن اإلعــالم 
المســتقل الخــاص والحكومــي العــام؛ والتنــوع بيــن وســائل اإلعالم المطبوعــة والمرئية 

والمســموع.

وتقــع الحــدود الزمانيــة للدراســة ضمــن فترتيــن مختلفتيــن وموزعتيــن علــى عاميــن 
متتاليين تناســبياً 2019 ـ 2020، وذلك باســتخدام منهجية الشــهر الصناعي باختيار 

عينــة عشــوائية منتظمــة بأســلوب الــدورة المتكــررة )Rotation( علــى النحــو التالــي:

الفترة األولى: شهر مارس من العام 2019.	 

الفترة الثانية: شهر مارس من العام 2020.	 

وأمــا حــدود الدراســة فتقــع ضمــن الحــدود المكانيــة للدراســة فــي المملكــة األردنيــة 
الهاشــمية.

تعريفات ومصطلحات الدراسة:
الخــاص 	  الديــوان  تعريــف  المســتقلة: حســب  الحكوميــة  العامــة  المؤسســات 

الشــخصية  وتمنــح  بقانــون  تنشــأ  التــي  المؤسســات  هــي  القوانيــن؛  بتعريــف 
المعنويــة للقيــام بنــوع معيــن مــن الخدمــات العامــة وتحقيــق غــرض أو أغــراض 

محــدودة تحــت إشــراف الدولــة ورقابتهــا.
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الصحافـة المسـتقلة والصحافـة التعدديـة: عـرف “إعـالن ويندهـوك” فـي بنديـه 2 	 
و3 الصحافـة المسـتقلة والتعدديـة علـى أنهـا: “2. ونعنـي بالصحافـة المسـتقلة 
صحافـة ال تفـرض عليهـا السـلطات العامـة نفـوذاً سياسـياً أو اقتصاديـا أو مراقبـة 
علـى المـواد والمعـدات الضروريـة إلنتـاج ونشـر الصحـف والمجـالت والدوريـات. 
3. ونعنـي بالصحافـة التعدديـة إنهـاء أي احتـكارات مـن أي نـوع ووجـود أكبـر عـدد 
ممكـن مـن الصحـف والمجـالت والدوريـات التـي تعكـس أوسـع نطـاق ممكـن مـن 

وجهـات النظـر داخـل المجتمـع”4.

تجاريـة 	  مؤسسـات  وهـي  الحكومـة،  تملكهـا  ال  الخاصـة:  اإلعالميـة  المؤسسـات 
تسـعى إلـى الربـح، وتملكهـا جهـات خاصـة؛ ويأتـي معظـم دخلهـا مـن اإلعالنـات 
التـي  البرامـج  تصميـم  ويتـم  الدوريـة،  واالشـتراكات  التجاريـة  الدعايـة  وأشـكال 
يقدمهـا هـذا النـوع مـن المؤسسـات اإلعالميـة بشـكل يرمـي إلـى اجتـذاب أكبـر 

الزبائـن(. )أي  المسـتمعين  أو  المشـاهدين  عـدد ممكـن مـن 

المؤسسـات اإلعالميـة الحكوميـة: غالبـاً مـا يكـون هـذا النوع من المؤسسـات جزءاً 	 
مـن األجهـزة الحكوميـة، وتعمـل تحـت إشـراف وزارة اإلعـالم أومـا يشـابهها مـن 
الـوزارات األخـرى، وكثيـراً مـا تكـون وسـائل اإلعـالم هـذه مسـؤولة أمـام الحكومـة، 

وتكـون المعلومـات التـي تقدمهـا محابيـة دائمـاً تقريبـاً للحكومـة5.

وسـائل اإلعـالم العامـة )اإلعـالم العمومـي(: غالبـاً مـا يطلـق عليهـا تسـميات مـن 	 
قبيـل »الهيئـة العامـة لإلذاعـة«، والمقصـود بذلـك هـو أنهـا مؤسسـات إعالميـة 
تمـول مـن مـوارد الشـعب وتخضـع لرقابتـه وتعمـل لصالـح الجمهور، وهي ليسـت 
كيانـات تجاريـة تمامـاً، وال هـي تقـدم إعالمـاً حكومياً، كما أنها ال تخضع للتدخالت 
خـالل  مـن  المواطنـون  ويحصـل  التجاريـة،  االعتبـارات  لضغـوط  أو  السياسـية 

www.medialegalsupport.jo/ar/node/69 )4  إعالن ويندهوك للنهوض بصحافة مستقلة )اليونسكو
5  المصدر السابق.
6  المصدر السابق.

https://media-studies.tki.org.nz/Teaching-media-studies/Media-concepts/Ideology  7
https://bit.ly/31mWmGV :متوفر على الرابط التالي ،arcast ؟ وما هي فائدته؟، موقعPodcast 8  ما هو البودكاست

خدمـات الهيئـات العامـة هـذه علـى معلومـات وعلـى مـواد تثقيفيـة وترفيهيـة6.

األيديولوجيـة: نظـام مـن القيـم والمواقـف والمعتقـدات التـي يعتبرهـا الفـرد أو 	 
المجموعـة أو المجتمـع صحيًحـا أو مهمـا؛ يتـم مشـاركة هـذه مـن قبـل ثقافـة أو 
مجتمـع حـول كيفيـة عمـل ذلـك المجتمـع، وتركـز بعـض دراسـات وسـائل اإلعـالم 
علـى عـرض النصـوص مـن منظـور أيديولوجـي معين، على سـبيل المثـال المنظور 

النسـوي7.

البودكاسـت Podcast: عبـارة عـن إذاعـة صوتيـة أو محتـوى صوتـي متوفـر علـى 	 
اإلنترنـت، ويختلـف عـن الراديـو فـي أنـه يمكنـك سـماعه فـي أي وقـت وليس عند 
البـث المباشـر فقـط، ويمكـن للبودكاسـت أن يكـون فـي صيغـة صوتيـة أو فيديـو 

أيضا8. 

الـذي 	  المعنـوي  أو  الطبيعـي  الشـخص  هـي  )الصحيفـة(:  الصحفيـة  المؤسسـة 
يُصـدر فـي المملكـة مطبوعـة صحفيـة. وتكـون هـذه المؤسسـات عامـة أو خاصة، 

أو ذات صبغـة مختلطـة، أو حزبيـة.

أو 	  المعانـي  فيهـا  دُونـت  نشـر  اإلخباريـة: هـي كل وسـيلة  اإللكترونيـة  المواقـع 
الكلمات أو األفكار أو الصور بأي طريقة من الطرق بواسطة الوسائل اإللكترونية 
أو الرقميـة أو التقنيـة )المـادة 2 مـن قانـون المطبوعـات والنشـر وتعديالتـه رقـم 
8 لسـنة 1998(. ويشـير مصطلـح المطبوعـة اإللكترونيـة فـي هـذه الدراسـة إلـى 
أنهـا أي موقـع إلكترونـي لـه عنـوان إلكترونـي مميـز ونطـاق محـدد علـى الشـبكة 
المعلوماتيـة، ويُقـدم خدمـات النشـر الصحفـي التـي يغلـب عليهـا طابـع األخبـار 

والتقاريـر والتغطيـات، إضافـة إلـى الفنـون الصحفيـة والتفاعليـة األخـرى. 

http://www.medialegalsupport.jo/ar/node/69
https://bit.ly/31mWmGV
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المقـررة 	  والحريـات  الحقـوق  هـي مجموعـة  اإلنسـان:  لحقـوق  الدوليـة  المعاييـر 
والمحميـة بمقتضـى المواثيـق الدوليـة لـكل إنسـان، والتـي تلتـزم الـدول بإقرارهـا 
فـي دسـاتيرها وضمانهـا وحمايتهـا مـن االنتهـاك فـي تشـريعاتها الوطنية، وضمان 
تعويـض المجنـي عليـه عـن االعتـداء عليهـا أو االنتقـاص منهـا. وأهم تلـك المواثيق 
الدوليـة هـي اإلعـالن العالمـي لحقـوق اإلنسـان لعـام 1948، والعهـدان الدوليـان 
للحقـوق المدنيـة والسياسـية، والحقـوق االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافية لعام 
1966، وهـي المواثيـق التـي تعتبـر ركيـزة أساسـية بالنسـبة إلـى كافـة التطـورات 

التشـريعية الدوليـة الالحقـة فـي مجـال حقـوق اإلنسـان وحرياتـه.

الحقـوق المدنيـة: هـي الحمايـة واالمتيـازات الشـخصية التـي ينص عليهـا القانون 	 
لجميـع المواطنيـن واألجانـب والالجئيـن والمهاجريـن غيـر القانونييـن في الدولة. 
الدولـة  بـأن األولـى تمنحهـا  المدنيـة عـن »الحقـوق الطبيعيـة«  وتمتـاز الحقـوق 
فـي حـدود إقليمهـا، فـي حيـن أن الحقـوق الطبيعيـة لصيقـة باإلنسـان بمجـرد 
التكويـن الجنينـي والميـالد، وال ترتبـط بنظـم المجتمعـات المدنيـة: مثـل الحـق 
فـي الحيـاة، والحـق فـي الكرامـة اإلنسـانية. وأبـرز الحقـوق المدنيـة هـي: مبـادئ 

العادلـة. المحاكمـة 

الحقـوق السياسـية: هـي الحقـوق التـي يتمتـع بهـا الشـخص باعتبـاره عضـواً فـي 	 
جماعة سياسـية, بهدف إدارة شـئون وطنه, والمشـاركة في حكمه, والدفاع عنه. 
وأهـم أنواعهـا هـي: حـق االنتخـاب، وحـق الترشـيح، وحـق تولـي الوظائـف العامـة. 
ومـن التقسـيمات مـا يُجمـل الحـق فـي حريـة الـرأي والتعبيـر، والحريـات الدينيـة 

بهـذه الطائفـة مـن الحقـوق.

الحقوق االقتصادية: هي الحقوق التي تمكن اإلنسان من التمتع بظروف مادية 	 
عادلة ومواتية. وأهمها حق األشخاص وأسرهم في مستوى معيشي كاف يحميهم 
من العوز والجوع، وحقهم في عمل مالئم، ومساواتهم في األجور باألعمال ذات 
الراحة  على  الحصول  في  شخص  كل  وحق  تمييز.  دون   - المشتركة  الطبيعة 
والترفيه، وحقه في االنتساب إلى نقابات واتحادات عمالية تدافع عن مصالحه.

التمتع 	  من  اإلنسان  تمكن  التي  الحقوق  هي  والثقافية:  االجتماعية  الحقوق 
باألمن االجتماعي والخدمات الصحية والتعليمية المناسبة، والمشاركة الحرة في 
الحياة الثقافية، وتطوير البحث العلمي. وتشمل هذه الطائفة من الحقوق أيضاً 
وذوي  والشيوخ  واألطفال  لألمهات  الخاصة  والمساعدة  الالزمة  الرعاية  ضمان 

االحتياجات الخاصة. 

حق األمان الشخصي: تكفل المعايير الدولية حق اإلنسان في األمان والسالمة 	 
نفسه  على  باألمان  والتمتع  والحرية  الحياة  في  الحق  امرئ  فلكل  الشخصية، 
وجسده، كما ال يجوز استرقاق أحد أو تعذيبه أو اعتقاله تعسفاً. ويعتبر اإلقرار 
وتحمي  األخرى.  الحقوق  بناء  في  األساسية  الضمانة  وحمايته  الحق  بهذا 
التشريعات الوطنية هذا الحق وتجرّم أي انتهاك يتعرض له، وخاصة إذا اقترفته 
األمان  لحق  الواسع  بالمفهوم  الدراسة  وتأخذ  الدولة.  في  التنفيذية  السلطة 
الشخصي، فال تقصره على االنتهاكات التي يتعرض لها الموقوف أو المعتقل أو 

المحكوم عليه فحسب.

منهج تحليل المضمون: هو مجموعة الخطوات المنهجية التي تسعى إلى تحليل 	 
المحتوى الظاهري أو المضمون الصريح لمادة االتصال، ووصفها وصفاً موضوعياً 

ومنهجياً وكمياً باألرقام.

تغطيات الصحف األردنية ومعالجاتها: ويقصد بها مدى االهتمام بالموضوعات 	 
والقضايا ذات العالقة بحقوق اإلنسان من حيث الكم واالتجاه.

وسائل اإلعالم المرصودة:
شــملت أعمــال الرصــد المــواد الصحافيــة المنشــورة فــي 12 وســيلة إعالميــة محليــة، 
تــم اختيارهــا كعينــة قصديــة )Purposive Sample( بهــدف إخضاعهــا للدراســة 
اإلعالميــة  المؤسســات  بنمــط  ترتبــط  فيهــا  معينــة  خصائــص  لتوافــر  والتحليــل 
إلــى ســالمة  باإلضافــة  التحريريــة، وملكيتهــا، وجمهورهــا،  المرصــودة، وسياســاتها 
ــم توزيعهــا بشــكل تراتبــي علــى مــدار  ــي، وت ــى أرشــيفها اإللكترون ــة العــودة إل وضمان

فتــرة الدراســة، وذلــك علــى النحــو التالــي:
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مـن حيـث الملكيـة واالسـتقاللية: شـملت 4 مؤسسـات إعالميـة حكوميـة وشـبه 	 
حكوميـة تشـكل نسـبتها %33 مـن مجمـوع الوسـائل اإلعالميـة المرصـودة، و6 
إعالميتيـن  ومؤسسـتين   ،50% نسـبتها  تشـكل  مسـتقلة  إعالميـة  مؤسسـات 
منحازة إلى التيار الديني اإلسالمي تشكل نسبتها %17 من مجموع المؤسسات 

المرصـودة. 

أنـواع 	  مـن  أنـواع   4 المرصـودة  اإلعالميـة  الوسـائل  شـملت  النـوع:  حيـث  مـن 
وأشـكال وسـائل اإلعالم منها 3 صحف مطبوعة نسـبتها %25 من أنواع الوسـائل 
اإلعالميـة، و4 مواقـع إخباريـة إلكترونيـة نسـبتها %33، و3 قنـوات فضائيـة مرئيـة 
نسبتها %25، وإذاعتين مسموعتين نسبتها %17، وتالياً التعريف بكل الوسائل 

اإلعالميـة المرصـودة مصنفـة حسـب مليكتهـا واسـتقالليتها: 

مؤسسات اإلعالم الحكومية والعمومية:	 
األردنيـة،  الصحفيـة  المؤسسـة  عـن  تصـدر   :www.alrai.com الـرأي  صحيفـة 
أصدرتها الحكومة األردنية عام 1971 للرد على الهجمات اإلعالمية بعد حرب 1967، 
وتـم اختيارهـا ضمـن عينـة الدراسـة لكونهـا صحيفـة مقربـة مـن التيـار المحافظ، وهي 
الضمـان  تمتلـك مؤسسـة  الحكومـة حيـث  تهيمـن عليهـا  مؤسسـة مسـاهمة عامـة 
سياسـاتها  فـي  الرسـمي  الـرأي  عـن  الصحيفـة  وتعبـر  أسـهمها،  غالبيـة  االجتماعـي 
التحريريـة وتغطياتهـا اإلخباريـة، وهـي مـن أكثـر الصحـف األردنيـة توزيعـاً وانتشـاراً، 

وتتمتـع بمـوارد ماليـة جيـدة بسـبب حجـم اإلعالنـات التجاريـة الـذي يتوافـر لهـا.

الملكيـة  اإلرادة  صـدرت   :www.petra.gov.jo )بتـرا(  األردنيـة  األنبـاء  وكالـة 
السـامية بإنشـاء وكالة األنباء األردنية كدائرة مسـتقلة من دوائر وزارة األعالم بتاريخ 

.1969/7/16

التلفزيــون األردنــي www.jrtv.jo: كانــت البدايــة فــي أيلــول 1948 مــن مدينــة 
الــذي تحملــه اآلن »إذاعــة  القــدس، وفــي 1950 أصبحــت اإلذاعــة تحمــل االســم 
المملكــة األردنيــة الهاشــمية«، وفــي عــام 1956 تــم إنشــاء محطــة ثانيــة افتتحهــا 
المغفــور لــه الملــك الحســين بــن طــالل فــي جبــل الحســين بعمــان، وفــي 11 تمــوز 

1966 تــم إرســاء حجــر األســاس لمبنــى التلفزيــون، وتحــول التلفزيــون األردنــي إلــى 
نظــام األلــوان كأول محطــة عربيــة عــام 1974، فيمــا تحقــق االندمــاج بيــن اإلذاعــة 
والتلفزيــون عــام 1985 بصــدور قانــون مؤسســة اإلذاعــة والتلفزيــون، تبعــه الحقــاً 

قانــون رقــم 35 لســنة 2000.

خــاص  نظــام  بموجــب  تأسســت   :www.almamlakatv.com المملكــة قنــاة 
بتاريــخ 10 تمــوز 2015 كنــواة لمنظومــة إعــالم خدمــة عامــة مملوكــة للقطــاع العــام، 
وممولــة مــن موازنــة الدولــة العامــة، وممثلــة ألطيــاف المجتمــع كافــة، وتلتــزم بأســس 
ّــة العامّــة، وتســعى إلــى تقديــم نمــوذجٍ أردنــيّ جديــدٍ فــي اإلعــالم  الخدمــة اإلعالمي
العــامّ، وفــق عــدد مــن المبــادئ فــي )اســتقاللية بــث المعلومــات واألخبــار، حريــة 

ــه(. ــرأي العــام والتثقيــف والترفي ــل ال ــة وتمثي النقــاش العــام، الرقاب

مؤسسات اإلعالم المستقلة: 	 
صحيفــة الغــد www.alghad.com: صحيفــة يوميــة مســتقلة تصــدر عــن الشــركة 
المتحــدة للصحافــة، صــدر عددهــا األول فــي األول مــن آب عــام 2004، تمتلــك أكبــر 
قاعــدة مشــتركين فــي المملكــة، تغطــي مختلــف القطاعــات والمواضيــع المحليــة 
واإلقليميــة والدوليــة. تــم اختيارهــا باعتبارهــا صحيفــة مســتقلة ماليــاً وسياســياً عــن 
ّــل التيــار الحداثــي فــي الصحافــة األردنيــة ذو السياســة المســتقلة.  الحكومــة، وتمث
ــا لمختلــف الشــؤون، إضافــة  ــة فــي تغطياته ــوع والتعددي ــاز الصحيفــة بالتن كمــا تمت

إلــى عــدم التزامهــا بطــرح سياســي أو أيديولوجــي معيــن.

قنــاة رؤيــا الفضائيــة www.roya.tv: موقــع إخبــاري إلكترونــي يتبــع لقنــاة رؤيــا 
الفضائيــة المحليــة المســتقلة، ينقــل األخبــار المحليــة األردنيــة وأخبــار فلســطين 
وأبــرز األخبــار العربيــة والدوليــة، مــع التركيــز بشــكل أكبــر علــى األخبــار المحليــة 
األردنيــة، ومنــذ شــهر أيــار 2012 بــدأت قنــاة رؤيــا وال تــزال بثهــا، وتســتقبل مــن 
المواطنيــن األخبــار العاجلــة والمالحظــات التــي تعــرض ضمــن النشــرة اإلخباريــة 
تشــجيعا للمواطنيــن علــى مشــاركة األخبــار واألحــداث التــي حولهــم، بمــا يعــزز مفهــوم 

»المواطــن الصحفــي«. وجــرى تحديــداً رصــد برنامــج »نبــض البلــد« للقنــاة.

http://alrai.com
http://www.petra.gov.jo
http://www.jrtv.jo
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https://royanews.tv


مدى اســتخدام وســائل اإلعالم لمنهجية منظمة صحفيون من أجل حقوق 
اإلنسان “PANEL” في المحتوى اإلعالمي لصحافة حقوق اإلنسان في األردن 8

ّــة إلكترونيــة، انطلقــت مــن  موقــع حبــر www.7iber.com: مؤسســة إعالميــة ومجل
ّــت فــي  األردن فــي عــام 2007 كمســاحة إلعــالم المواطــن تــدار بشــكل تطوعــي، وتحول
عــام 2012 إلــى مجلــة صحفيــة احترافيــة تنتــج صحافــة معمّقــة متعــددة الوســائط، 
وتحليــالت نقديــة، وحــوارات عامّــة، حــول قضايــا سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة 

وثقافيــة وفكريــة.

موقــع خبرنــي www.khaberni.com: موقــع إخبــاري إلكترونــي مســتقل، تأســس 
عــام 2007، ولــه انتشــار واســع النطــاق محليــاً.

فــي  نــت«  »عمــان  راديــو  انطلــق   :https://bit.ly/1Cl99rb البلــد  راديــو 
2000/11/15 كأول إذاعــة عربيــة محليــة تبــث برامجهــا بالنــص والصــوت والصــورة 
الفوتوغرافيــة عبــر شــبكة اإلنترنــت. وفــي 2005/7/2 بــدأت »عمــان نــت« بثهــا علــى 
موجــة )92.4FM ( فــي منطقــة عمــان الكبــرى بعــد أن صــدر قــرار حكومــي بمنــح 
رخــص إلنشــاء إذاعــات خاصــة فــي المملكــة.  أمــا البرامــج اإلخباريــة فتــم ترخيصهــا 
فــي أيلــول عــام 2005. وفــي مطلــع كانــون الثانــي 2008 تــم تغييــر اســم إذاعــة »عمــان 
نــت« إلــى »راديــو البلــد« كـــ إســم مســتوحى مــن عبــارة وســط البلــد التــي تطلــق علــى 
األســواق الشــعبية فــي وســط المدينــة حيــث يتجمــع فيهــا عامــة النــاس. وبقــي إطــالق 
اســم عمــان نــت« منحصــراً فــي الموقــع اإللكترونــي اإلخبــاري. وحــرص راديــو البلــد 
)عمــان نــت ســابقاً( منــذ البدايــة علــى تنــاول قضايــا محليــة سياســية واجتماعيــة 
وثقافيــة ورياضيــة وترفيهيــة تغطــي منطقــة العاصمــة عمــان، انطالقــاً مــن شــعار 

»صــوت المجتمــع… صــوت النــاس والبلــد«.

موقــع جــو www.jo24.net 24: صحيفــة إلكترونيــة أردنيــة مســتقلة، تســعى إلــى 
نشــر كل مــا يردهــا مــن أخبــار وتغطيــات بدقــة وحــرص علــى توخــي الحقيقــة والنقــل 

األميــن للخبــر والمعلومــة بحريــة ومهنيــة، وتــم إطالقــه بتاريــخ 2012/3/25.

مؤسسات اإلعالم المؤدلجة: 	 
صحيفــة الســبيل www.assabeel.net: صحيفــة يوميــة تصــدر عــن دار الســبيل 

للصحافــة والنشــر صــدر العــدد األول منهــا كصحيفــة أســبوعية فــي 13 أكتوبــر 1993، 
ــاء مــا يزيــد علــى خمســة عشــر عامــاً. فــي 10  انتظمــت فــي الصــدور صبــاح كل ثالث
شــباط 2009 انضمــت للصحــف اليوميــة لتصبــح الســابعة بينهــا، وهــي تعبــر فــي 
سياســتها التحريريــة وتغطياتهــا ـ رغــم أنهــا مســجلة كشــركة خاصــة ـ اإلعالميــة عــن 
التيــار اإلســالمي فــي األردن والمتمثــل بجماعــة االخــوان المســلمين وحــزب جبهــة 
العمــل اإلســالمي، حيــث تتبنــى مواقــف الحــزب والجماعــة فــي األردن، قدمــت نفســها 
باعتبارهــا صحيفــة حقيقيــة تســعى لنقــل الحــدث بموضوعيــة ومهنيــة. وتــم اختيارهــا 
باعتبارهــا تمثــل الصحافــة الحزبيــة المؤدلجــة )التيــار اإلســالمي( والــذي يخاطــب 

جمهــور محــدد برســائل معينــة. 

إذاعــة حيــاة www.hayat.fm: إذاعــة منوعــة تبــث برامجهــا مــن خــالل الموجــات 
اإلذاعيــة علــى موجــة )FM 104.7( فــي عمــان والزرقــاء، وعلــى موجــة )FM 101.1( فــي 
البلقــاء والســلط، وعلــى موجــة )FM 106.5( فــي إربــد وعجلــون، و)FM 102.7( فــي 
العقبــة، ولــكل العالــم مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي أو مــن خــالل تطبيــق حيــاة علــى 
األجهــزة الذكيــة، أو مــن خــالل النايلســات علــى تــردد )10930(. وبــدأ بــث اإلذاعــة 
الرســمي بتاريــخ 2006/2/13، وتســعى إلــى تبنــي الفكــر اإلســالمي وتقديمــه للفئــة 
المجــاورة  اإلقليميــة  والــدول  األردن  فــي  والمتابعيــن  المســتمعين  مــن  المرصــودة 
الدينيــة  المجــاالت  فــي  الوعــي  مســتوى  رفــع  إلــى  اإلذاعــة  تســعى  كمــا  والعالــم. 
واالجتماعيــة واالقتصاديــة والتكنولوجيــة والبيئيــة والقانونيــة والسياســية، وزيــادة 
تنــوع الشــرائح المرصــودة لبرامجهــا وأنشــطتها، وذلــك مــن خــالل التعــاون والعمــل مــع 

الكفــاءات المهنيــة العاليــة وفئــات المجتمــع المختلفــة أفــراداً ومؤسســات.

فرضيات الدراسة
المتابعــون  يلّحــظ   ،1989 عــام  األردن  فــي  الديمقراطيــة  الحيــاة  انطالقــة  منــذ 
والباحثــون اإلعالميــون، والمختصــون فــي شــؤون حقــوق اإلنســان، الــدور الضعيــف 
لوســائل اإلعــالم المحليــة المختلفــة فــي األردن عنــد تناولهــا قضايــا حقــوق اإلنســان، 
وهــي ـ بحــدود علــم الباحــث ـ مشــكلة عالميــة وليســت محليــة فقــط، وتظهــر العديــد 

http://www.7iber.com
http://www.khaberni.com
https://bit.ly/1Cl99rb
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http://www.hayat.fm


مدى اســتخدام وســائل اإلعالم لمنهجية منظمة صحفيون من أجل حقوق 
اإلنسان “PANEL” في المحتوى اإلعالمي لصحافة حقوق اإلنسان في األردن 9

مــن الدراســات والبحــوث الســابقة أوجــه القصــور والمشــكالت المتعلقــة لهــذا النــوع 
ــة: ــات التالي ــة9، ولهــذا تضــع الدراســة الفرضي ــات اإلعالمي مــن التغطي

الصحفيــون ووســائل اإلعــالم المحليــة المختلفــة ال تولــي االهتمــام الكافــي بقضايا 	 
حقــوق اإلنســان مقارنــة مــع حجــم مشــكالت وانتهــاكات حقوق اإلنســان.

الصحفيــون ال يلتزمــون فــي بعــض تغطياتهــم بالمعاييــر المهنيــة وأخالقيــات 	 
العمــل اإلعالمــي عنــد تغطيتهــم لقضايــا حقــوق اإلنســان. 

 	 PANEL  ال يعمــل الصحفييــن علــى اســتخدام و/أو تطبيــق منهجيــة أو أســلوب
لمنظمــة صحفيــون مــن أجــل حقــوق اإلنســان فــي التغطيــة الصحفيــة.  

تغطيــة قضايــا وشــؤون حقــوق اإلنســان ال تعــد مــن أولويــات العمــل الصحفــي، 	 
وأن هنــاك قصــوراً وضعفــاً لمثــل هــذا النــوع مــن التغطيــات اإلعالميــة.

أهداف الدراسة
تهــدف الدراســة فــي إطارهــا العــام إلــى فحــص وتحليــل كيفيــة تغطيــة وســائل اإلعــالم 
 PANEL فــي األردن لقضايــا حقــوق اإلنســان، ومــدى تطبيــق و/ أو اســتخدام منهجيــة
لمنظمــة صحفيــون مــن أجــل حقــوق اإلنســان، والتعــرف علــى الفروقــات فــي حجــم 
التغطيــة اإلعالميــة لحقــوق اإلنســان بيــن العاصمة عمان وباقي المحافظات، وتســعى 
ــا حقــوق  ــة قضاي ــة فــي تغطي ــى مــدى اهتمــام المؤسســات الصحفي ــى التعــرف عل إل
اإلنســان، إضافــة إلــى الهــدف الــذي ينظــر إليــه الصحفيــون عنــد قيامهــم بتغطيــة 
قضايــا حقــوق اإلنســان، وذلــك مــن خــالل تحليــل مضاميــن األطــر اإلعالميــة لهــا، 

ويتضمــن هــذا اإلطــار النظــر إلــى تحقيــق جملــة مــن األهــداف التاليــة: 
 	 PANEL لمنهجيــة  المرصــودة  اإلعــالم  وســائل  اســتخدام  مــدى  عــن  الكشــف 

اإلنســان. أجــل حقــوق  مــن  لمنظمــة صحفيــون 
التعــرف علــى مقــدار التغيــر فــي تنــاول قضايــا حقوق اإلنســان لفترتيــن مختلفتين 	 

للعامين 2019 و2020.
المقارنــة بيــن تغطيــات أنمــاط الصحــف علــى اختــالف سياســاتها التحريريــة: 	 

www.jo24.net/post.php?id=34878  9

وســائل اإلعــالم الرســمية؛ وســائل اإلعــالم الخاصــة؛ ووســائل اإلعــالم الخاصــة 
األيديولوجــي. التوجــه  ذات 

تغطيــة قضايــا 	  فــي  المســتخدمة  الصحفيــة  والفنــون  األشــكال  علــى  التعــرف 
اإلنســان. حقــوق 

معرفــة مــدى اســتخدام اإلحصائيــات والمعلومــات واإلرشــادات وخدمــات دعــم 	 
الضحايــا وأســرهم ضمــن المــادة الصحفيــة.

التعــرف علــى مصــادر المــواد الصحفيــة، والقــوى الفاعلــة فيهــا، والقيمــة الخبريــة 	 
لهــا، عنــد تغطيــة الصحــف عينــة الدراســة لقضايــا حقــوق اإلنســان.

أسئلة الدراسة:
مــا مــدى تغطيــة الصحــف األردنيــة اليوميــة لموضوعــات الحقــوق األساســية: 	 

المدنيــة، والسياســية، واالقتصاديــة، واالجتماعيــة والثقافيــة، والقانــون الدولــي 
لحقــوق اإلنســان؟.

 	 PANEL هــل يعمــل الصحفيــون أو ينظــرون إلــى اســتخدام وتطبيــق منهجيــة
لمنظمــة صحفيــون مــن أجــل حقــوق اإلنســان؟.

مــا هــو تقييــم اســتخدام وتطبيــق منهجيــة PANEL لمنظمــة صحفيــون مــن أجــل 	 
حقــوق اإلنســان؟، هــل ينقــل الصحفييــن أصــوات جميــع األطــراف المشــاركة 
فــي القصــة بشــكل متســاو؟، وهــل تتضمــن القصــة الصحفيــة مطالبــة الجهــات 
المتســببة باالنتهــاك باإلفصــاح عــن معلومــات حــول الحقــوق المنتهكــة أم ال؟، 
وهــل هنــاك تميــز فــي اختيــار القصــة أو المصــادر أو اللغــة؟، وهــل تتضمــن 
القصــة حــال للمشــكلة؟، وهــل تتضمــن القصــة علــى بنــود قانونيــة أو مصــدر مــن 

المصــادر التــي مــن شــأنها ربــط الحــدث بحقــوق اإلنســان؟.
مــا اتجاهــات وســائل اإلعــالم المحليــة فــي تغطياتهــا ومعالجاتهــا اإلعالميــة لقضايا 	 

وموضوعــات حقوق اإلنســان؟.
هل هناك غياب في إدراك معايير حقوق اإلنسان الدولية والوطنية؟.	 

https://www.jo24.net/post.php?id=34878
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هل هناك قصور واضح في تناول االنتهاكات وقضايا حقوق اإلنسان؟.	 

أهمية الدراسة
تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي محاولتهــا اإلســهام فــي تشــخيص مســتوى تنــاول 
قضايــا حقــوق اإلنســان المحليــة فــي الصحافــة األردنيــة، وتحديد اتجاهــات اإلعالميين 

ومؤسســات اإلعــالم عنــد تغطيتهــا لقضايــا حقــوق اإلنســان.

استمارة جمع المعلومات والبيانات
لتحقيــق الغايــة مــن الدراســة ولتطبيــق أدواتهــا، تــم تصميــم اســتمارة معلومــات ترصــد 
وتجمــع أدوات التحليــل المســتخدمة )األداة الكميــة، األداة النوعيــة، ومدونــة ســلوك 
مراعــاة وإدمــاج معاييــر حقــوق اإلنســان فــي العمــل اإلعالمــي والصحفــي لمنظمــة 
اإلعــالم  وســائل  علــى  لتطبيقهــا  وذلــك  اإلنســان(،  حقــوق  أجــل  مــن  صحفيــون 

ــي: ــى النحــو التال ــك عل ــرة إجــراء الدراســة، وذل المرصــودة ضمــن فت

األداة الكمية:
المــواد المرصــودة: وهــي المــواد اإلعالميــة التــي تســتهدفها الدراســة وتتنــاول 	 

اإلعــالم  ووســائل  الصحفييــن  مــن  والمنتجــة  محليــاً،  اإلنســان  حقــوق  قضايــا 
الدراســة.   فتــرة  المرصــودة  المحليــة 

األداة النوعية:
خصائص وسمات المضمون والشكل الصحفي:	 

وسائل اإلبراز. 	

القوى الفاعلة. 	

التوزيع الجغرافي. 	

سمات الضحايا. 	

الكــم فــي المــادة المرصــودة مــن حيــث نوعهــا )فرديــة/ جماعيــة( وعــدد االنتهــاكات 	 
التــي تتضمنها:

فردية.   	

جماعية.   	

تتضمن انتهاك واحد. 	

تتضمن أكثر من انتهاك.   	

فئات وموضوعات حقوق اإلنسان: 	 
ــى التعــرف علــى دور الصحافــة األردنيــة فــي نشــر ثقافــة حقــوق  تســعى الدراســة إل
ــواؤم هــذا النــوع مــن التغطيــات  اإلنســان فــي تغطياتهــا اإلخباريــة، وتحليــل مــدى ت
اإلعالمية مع المعايير الدولية لحقوق اإلنســان، ولتحقيق هذا الهدف ترتكز الدراســة 
فــي تحليلهــا لمحتــوى وســائل اإلعــالم المرصــودة علــى خمســة مرتكــزات أساســية 
تتمثــل بفئــات العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة والثقافيــة واالجتماعيــة، 
والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والقانــون الدولــي لحقــوق 
اإلنســان، وبمراعــاة الضمانــات الــواردة فــي دســتور المملكــة األردنيــة الهاشــمية، ليقــوم 
الباحــث بعــد جمــع المعلومــات بمقارنــة النتائــج التــي خلــص لهــا حيــث يظهــر خاللهــا 
كيفيــة تنــاول وســائل اإلعــالم المرصــودة لقضايــا حقــوق اإلنســان، كمــاً ونوعــاً، وهــي 
مجموعــة الحقــوق والحريــات المقــررة والمحميــة بمقتضــى المواثيــق الدوليــة، والتــي 
تلتــزم الــدول بإقرارهــا فــي دســاتيرها وضمانهــا وحمايتهــا مــن االنتهــاك في تشــريعاتها 
الوطنيــة، وضمــان تعويــض المجنــي عليــه عــن االعتــداء عليهــا أو االنتقــاص منهــا. وأهم 
تلــك المواثيــق الدوليــة هــي اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان لعــام 1948، والعهــدان 
الدوليــان للحقــوق المدنيــة والسياســية، والحقــوق االقتصادية واالجتماعيــة والثقافية 
لعــام 1966، وهــي المواثيــق التــي تعتبــر ركيــزة أساســية بالنســبة إلــى كافــة التطــورات 
التشــريعية الدوليــة الالحقــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان وحرياتــه. وقد نََشــرت األردن 
العهديــن الدولييــن الخاصيــن بحقــوق اإلنســان فــي الجريــدة الرســمية علــى الصفحــة 
)2227( مــن العــدد رقــم )4764( بتاريــخ 15 حزيــران 2006. ومنــذ ذاك التاريــخ أصبــح 

العهــدان جــزءاً مــن النظــام القانونــي األردنــي.

ــز النفــاذ  ــات وقــد دخلــت حي ــى مجموعــة مــن االتفاقي وقــد صــادق األردن وانضــم إل
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وأخــذت مركزهــا ضمــن الهــرم التشــريعي األردنــي وهــي واجبــة التطبيــق، وتاليــاً جــدول 
يبيــن هــذه االتفاقيــات والمعاهــدات والــواردة والمعلنــة فــي موقــع وزارة العــدل علــى 

شــبكة اإلنترنــت10:

االتفاقية/ المعاهدة
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها
االتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
االتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة

اتفاقية حقوق الطفل
البروتوكــول االختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع األطفــال واســتغالل األطفــال 

فــي البغــاء وفــي المــواد اإلباحيــة
نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
اتفاقية جنيف )األولى( لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان

اتفاقية جنيف )الثانية( لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار
اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب

اتفاقية جنيف )الرابعة( بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب

https://bit.ly/2LfefAL :10  التوعية عن حقوق اإلنسان، وزارة العدل، المملكة األردنية الهاشمية، متوفر على الرباط التالي
11  االتفاقيــة رقــم 29 بشــأن الســخرة أو العمــل الجبــري، االتفاقيــة رقــم 81 بشــأن تفتيــش العمــل فــي الصناعــة والتجــارة، االتفاقيــة رقــم 98: اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن حــق التنظيــم والمفاوضــة الجماعيــة، 1949، اتفاقيــة منظمــة العمــل 
الدوليــة بشــأن المســاواة فــي األجــور، 1951، االتفاقيــة رقــم 111: اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن التمييــز )فــي االســتخدام والمهنــة(، 1958، االتفاقيــة رقــم 116: اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن مراجعــة المــواد الختاميــة، 1961، االتفاقيــة 
رقــم 118: اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن المســاواة فــي المعاملــة )الضمــان االجتماعــي(، 1962، االتفاقيــة رقــم 119: اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن الوقايــة مــن اآلالت، 1963، االتفاقيــة رقــم 120: اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن 
القواعــد الصحيــة )التجــارة والمكاتــب(، 1964، االتفاقيــة رقــم 122: اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن سياســة العمالــة، 1964، االتفاقيــة رقــم 123: اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن الحــد األدنــى للســن )العمــل تحــت ســطح األرض(، 1965، 
االتفاقيــة رقــم124: اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن الفحــص الطبــي لألحــداث )العمــل تحــت ســطح األرض(، 1965، االتفاقيــة رقــم 138: اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن الحــد األدنــى للســن، 1973، االتفاقيــة رقــم 144: اتفاقيــة منظمــة 
العمــل الدوليــة بشــأن المشــاورات الثالثيــة )معاييــر العمــل الدوليــة(، 1976، االتفاقيــة رقــم 147: اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن المالحــة التجاريــة )المعاييــر الدنيــا(، 1976، برتوكــول عــام 1996 التفاقيــة المالحــة التجاريــة )المعاييــر الدنيــا(، 
1976، االتفاقيــة رقــم 150: اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن إدارة العمــل، 1978، االتفاقيــة رقــم 182: اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن أســوا أشــكال عمــل األطفــال، 1999، االتفاقيــة رقــم 185: اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن وثائــق 

هويــة البحــارة، 2003.

المنازعــات  ضحايــا  بحمايــة  والمتعلــق  جنيــف  باتفاقيــات  الملحــق  األول  اإلضافــي  البروتوكــول 
الدوليــة المســلحة 

المنازعــات  والمتعلــق بحمايــة ضحايــا  باتفاقيــات جنيــف  الملحــق  الثانــي  البروتوكــول اإلضافــي 
المســلحة غيــر الدوليــة

اتفاقيات منظمة العمل الدولية11
اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو 

المهينــة
برتوكــول بشــأن حظــر اســتعمال الغــازات الخانقــة والســامة أو مــا شــابهها والوســائل الجرثوميــة فــي 

الحــرب لســنة 1925
البروتوكــول االختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــتراك األطفــال فــي النزاعــات 

المســلحة
االتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في األلعاب الرياضية

اتفاقية بشأن الرضا بالزواج والحد األدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج
االتفاقية رقم 159 بشأن التأهيل المهني والعمالة )المعوقين(

 وأما االتفاقيات والمعاهدات غير المصادق عليها فهي:
االتفاقية/ المعاهدة

االتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم
اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة

اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها
اتفاقية حظر االتجار باألشخاص واستغالل دعارة الغير

االتفاقية الخاصة بالرق

https://bit.ly/2LfefAL
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االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف والممارسات الشبيهة بالرق
االتفاقية رقم 105 بشأن تحريم العمل الجبري أو السخرة

االتفاقية رقم 106 بشأن الراحة األسبوعية بالتجارة والمكاتب.
االتفاقية رقم 117 بشأن األهداف والمستويات األساسية للسياسة االجتماعية

االتفاقية رقم 135 بشأن حماية ممثلي العمال في المؤسسات والتسهيالت التي تعطى لهم
االتفاقية رقم 142 بشأن دور التوجيه والتدريب المهني في تنمية الموارد البشرية

وعمليــاً تــم تصميــم اســتمارة جمــع المعلومــات لتراعــي فئــات حقــوق اإلنســان كمــا 
وردت فــي العهديــن الدولييــن إضافــة إلــى معيــار جرائــم القانــون الدولــي لحقــوق 
اإلنســان وفــق نظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة المعتمــد فــي رومــا 
ــى حقــوق  ــم تقســيم الحقــوق األساســية إل ــد ت ــه 1998. وق فــي 17 مــن تمــوز/ يولي

ــي: ــى النحــو التال ــك الحقــوق عل ــدرج تحــت كل حــق مــن تل ــة تن فرعي

فئة الحقوق المدنية:	 

المساواة في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية.  	

الحق في الحياة. 	

منع / أو تطبيق عقوبة اإلعدام في أضيق نطاق. 	

حظر التعذيب. 	

األمان الشخصي. 	

المحاكمة العادلة. 	

حظر إبعاد األجنبي المقيم دون مسوغ قانوني. 	

الحق في حماية الحياة الخاصة. 	

فئة الحقوق السياسية:	 

حق تقرير المصير. 	

حق الدولة في التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية. 	

تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق السياسية. 	

حرية الفكر والوجدان والدين. 	

حرية الرأي والتعبير.  	

حق العضوية والترشح للبلديات. 	

حظر التحريض على الكراهية والعنف. 	

حق التجمع السلمي. 	

الحق في تكوين الجمعيات والنقابات. 	

الحق في االنتخاب والمشاركة السياسية. 	

حق األقليات في المشاركة وممارسة ثقافتها. 	

حقوق الالجئين. 	

فئة الحقوق االقتصادية:	 

حق الدولة في تقرير مصيرها والتصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية. 	

عدم التمييز في الحقوق االقتصادية. 	

حرية العمل. 	

التمتع بالحقوق العمالية. 	

الحق في تكوين النقابات واالتحادات العمالية. 	

حــق األشــخاص فــي مســتوى معيشــي كاف لهــم وألســرهم، وتوفيــر الغــذاء  	
والكســاء والمــأوى، وحمايتهــم مــن العــوز والجــوع.

محاربة الفساد االقتصادي. 	

فئة الحقوق االجتماعية والثقافية:	 

الحق في الزواج وتأسيس أسرة. 	
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حق القاصر في حماية األسرة والمجتمع له. 	

حق األطفال في اكتساب الجنسية. 	

االجتماعيــة  	 الحقــوق  بجميــع  التمتــع  حــق  فــي  واإلنــاث  الذكــور  مســاواة 
والثقافيــة.

الحق في الضمان االجتماعي والتأمينات االجتماعية. 	

الحق في حماية األسرة. 	

حظر اإلكراه في التزويج. 	

حق األطفال والمراهقين في الحماية من االستغالل. 	

حــق كل إنســان فــي التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة، وتأميــن الخدمــات  	

الطبيــة لجميــع المرضــى.

الحق في التعليم. 	

الحق في الثقافة والعلم وحرية البحث العلمي واإلبداع. 	

قضايا القانون الدولي لحقوق اإلنسان:	 

جرائم العدوان. 	

جرائم اإلبادة الجماعية. 	

جرائم الحرب. 	

الجرائم ضد اإلنسانية. 	
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3. النتائج والخالصات
يقــدم القســم الثانــي مــن الدراســة النتائــج والخالصــات التــي خرجــت بهــا الدراســة 
مــن عمليــة الرصــد اإلعالمــي لمــواد حقــوق اإلنســان خــالل فترتــي الدراســة آذار/ مــارس 
ــى  ــاء عل ــج والخالصــات بن ــن 2019 و2020، وقــد جــرى وضــع هــذه النتائ مــن العامي
مؤشــرات الرصــد والتعريفــات والمفاهيــم واألدوات التــي اســتخدمتها الدراســة بغــرض 
 PANEL ــى مــدى اســتخدام منهــج صحفيــون مــن أجــل حقــوق اإلنســان التعــرف عل

التــي وردت فــي منهجيــة الدراســة، وذلــك علــى النحــو التالــي:

بشــكل عــام؛ بلــغ مجمــوع مــواد صحافــة حقــوق اإلنســان المرصــودة خــالل . 3.1
 PANEL فترتــي الدراســة 116 مــادة صحفيــة، تــم توزيعهــا علــى أدوات منهــج
الخمســة لمنظمــة صحفيــون مــن أجــل حقــوق اإلنســان الخمســة وهــي: 
“المشــاركة، المســاءلة، عــدم التمييــز، التمكيــن والعالقــة بحقــوق اإلنســان12”، 
وأعطيــت لــكل أداة )نقطــة(، إذ بلــغ مجمــوع نقــاط المــواد المرصــودة 580 
نقطــة، منهــا 300 نقطــة ســجلت فتــرة الرصــد األولــى وشــكلت نســبتها 
الثانيــة  النقــاط، و280 نقطــة ســجلت فتــرة الرصــد  %51.6 مــن مجمــوع 

وشــكلت نســبتها 48.4%.

علــى مســتوى . 3.2 الخمســة،   PANEL منهــج أدوات  اســتخدام  نقــاط  وبتوزيــع 
ودرجــات اســتخدامها الموزعــة علــى 3 درجــات هــي: )ضعيفــة ـ متوســطة ـ 
جيــدة(، يتبيــن أن اســتخدام أدوات المنهجيــة كان ضعيفــاً بالدرجــة األولــى، 
إذ بلغــت نقــاط اســتخدام األدوات بدرجــة “ضعيفــة” 252 نقطــة شــكلت 
المنهجيــة  أدوات  اســتخدام  وجــاء   ،43.4% النقــاط  مجمــوع  مــن  نســبتها 
مــن خــالل 198 نقطــة شــكلت  الثانيــة  المرتبــة  فــي  “متوســطة”  بدرجــة 
نســبتها %34.2 مــن مجمــوع النقــاط، بينمــا جــاء اســتخدامها بدرجــة “جيــدة” 
ــاً وأخيــراً مــن خــالل 130 نقطــة شــكلت نســبتها %22.4 مــن المجمــوع  ثالث

العــام للنقــاط.

12  يمكن االطالع على تعريف منهجية PANEL وأدواتها الخمسة في منهجية الدراسة.

فئــات . 3.3 علــى  الخمســة   PANEL منهجيــة  أدوات  اســتخدام  نقــاط  بتوزيــع 
المؤسســات اإلعالمية المرصودة )المســتقل، الحكومي والعمومي، والمؤدلج(، 
اســتخدمت  المســتقل  اإلعــالم  فــي  اإلنســان  حقــوق  صحافــة  أن  يتبيــن 
المنهجيــة بشــكل أعلــى مــن اإلعــالم الحكومــي والعمومــي والمؤدلــج، مــع 
مالحظــة أن اإلعــالم المســتقل قــد تمكــن مــن اســتخدام أدوات المنهجيــة 
فتــرة الرصــد الثانيــة أكثــر مــن فتــرة الرصــد األولــى، بعكــس اإلعــالم الحكومــي 
والعمومــي الــذي اســتخدم أدوات المنهجيــة لفتــرة األولــى بشــكل أعلــى مــن 

فتــرة الرصــد الثانيــة، كذلــك األمــر بالنســبة لإلعــالم المؤدلــج.

أظهــرت النتائــج الكميــة لرصــد مــواد صحافــة حقــوق اإلنســان تراجــع اإلعــالم . 3.4
الحكومــي والعمومــي فتــرة الرصــد الثانيــة الواقعــة فــي مــارس 2020 عــن 
إعــداد ونشــر المــواد اإلعالميــة المحليــة الخاصــة بقضايــا وشــؤون حقــوق 
اإلنســان، خاصــة فــي اإلعــالم المرئــي، حيــث لــم يســجل الرصــد أيــة مــواد 

لحقــوق اإلنســان فــي التلفزيــون األردنــي وقنــاة المملكــة.

اإلنســان . 3.5 مــواد حقــوق  لعــدد  األولــى  المرتبــة  فــي  المســتقل  اإلعــالم  حــل 
المرصــودة بواقــع 68 مــادة شــكلت نســبتها مــن مجمــوع المــواد المرصــودة 
ــة الثانيــة بواقــع  %58.6، فيمــا حــل اإلعــالم الحكومــي والعمومــي فــي المرتب
42 مــادة مرصــودة شــكلت نســبتها %36.2، فــي حيــن حــل اإلعــالم المؤدلــج 

ثالثــاً بواقــع 6 مــواد نســبتها %5 مــن مجمــوع المــواد المرصــودة.

ــة بشــكل الفــت، . 3.6 ــرة الرصــد الثاني لوحــظ أن اإلعــالم المســتقل قــد نشــط فت
ففــي فتــرة الرصــد األولــى بلــغ مجمــوع المــواد المرصــودة لإلعــالم المســتقل 
28 مــادة، مقابــل 40 مــادة خــالل فتــرة الرصــد الثانيــة، وذلــك بعكــس اإلعــالم 
فتــرة  المرصــودة  مــادة  الدراســة 28  عندمــا ســجلت  والعمومــي  الحكومــي 
الرصــد األولــى مقابــل 14 مــادة فتــرة الرصــد الثانيــة، كمــا تراجعــت المــواد 
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المرصــودة لفئــة اإلعــالم المؤدلــج مــن 4 مــواد لفتــرة الرصــد األولــى مقابــل 
ــة.  ــرة الرصــد الثاني ــن لفت مادتي

بــدى واضحــاً فــي المؤشــرات أن اإلعــالم المســتقل زاد فــي مصــادر مــواده . 3.7
اإلعالميــة المتعلقــة بحقــوق اإلنســان فــي فتــرة الرصــد الثانيــة، مقابــل تراجــع 
ــة اإلعــالم الحكومــي والعمومــي، واإلعــالم  ــدى فئ ــة ل المصــادر والقــوى الفاعل

ــج. المؤدل

أظهــرت األرقــام أن وســائل اإلعــالم األكثــر اســتهدافاً للمصــادر والقــوى الفاعلــة . 3.8
فــي تقاريرهــا الخاصــة بشــأن حقــوق اإلنســان هــي وســائل اإلعــالم المســتقل.

مــواد حقــوق اإلنســان المنشــورة لإلعــالم المســتقل خــالل فترتــي الرصــد قــد . 3.9
احتــوت علــى النســبة األعلــى مــن أصــوات الضحايــا والمنتهكــة حقوقهــم، 
مــن  بنســبة شــكلت 67.7%  مــرات  فيــه 107  الضحايــا  فئــات  تكــررت  إذ 
مجمــوع تكــرار الضحايــا، مقابــل تكــرار أصــوات الضحايــا فــي اإلعــالم الحكومــي 
والعمومــي 45 مــرة بنســبة شــكلت %28.5 مــن مجمــوع تكــرارا الضحايــا، فــي 
حيــن ســجلت الدراســة 6 تكــرارات ألصــوات الضحايــا فــي اإلعــالم المؤدلــج 

ــا. بنســبة %3.8 مــن مجمــوع تكــرارا الضحاي

أصــوات الضحايــا فــي المــواد المرصــودة جــاءت فتــرة الرصــد األولــى أعلــى مــن . 3.10
فتــرة الرصــد الثانيــة، 92 تكــراراً فــي األولــى نســبتها %58.2، مقابــل 66 تكــراراً 

فــي الثانيــة ونســبتها 41.8%.

بــرز اســتخدام أداة “التمكيــن” أوالً، ثــم “المســاءلة” ثانيــاً، ثــم “عــدم التمييــز” . 3.11
ثالثــاً، ثــم “العالقــة بحقــوق اإلنســان” رابعــاً، وأخيــراً “المشــاركة”.

أداة “التمكين” استخدمت بشكل متساوٍ نسبياً خالل فترتي الدراسة، فيما . 3.12
استخدمت أداتي “المساءلة” و”العالقة بحقوق اإلنسان” فترة الرصد الثانية 
“عدم  أداتي  استخدمت  بينما  األولى،  الرصد  فترة  عن  نسبياً  أعلى  بشكل 
التمييز” و”المشاركة” فترة الرصد األولى بشكل أعلى من فترة الرصد الثانية.

مــن . 3.13 أعلــى  بنســب   PANEL منهــج  أدوات  اســتخدم  المســتقل”  “اإلعــالم 
“المؤدلــج”. وأيضــاً  والعمومــي”  الحكومــي  “اإلعــالم 

اســتخدام أداة “المســاءلة” تراجــع لــدى “اإلعــالم الحكومــي والعمومــي” فتــرة . 3.14
الرصــد الثانيــة.

تراجــع القــوى الفاعلــة وتغطيــة قضايــا حقــوق اإلنســان فتــرة الرصــد الثانيــة . 3.15
ــاء  خــالل مــارس 2020 يشــير إلــى تأثيــرات إعــالن حالــة الطــوارئ بســبب وب
فيــروس كورونــا المســتجد علــى العمــل اإلعالمــي بشــكل عــام، وخاصــة علــى 
وســائل اإلعــالم الحكومــي والعمومــي، إذ تســبب منــع الحظــر الناتــج عــن 
اإلعــالن فــي العديــد مــن القيــود علــى تحــركات الصحفييــن، كمــا أثــر علــى 

وصــول الجمهــور إلــى الصحافــة.

أظهــرت عمليــة الرصــد أن التغطيــات الصحفيــة المتعلقــة بشــؤون حقــوق . 3.16
اإلنســان علــى اختــالف أنواعهــا ال تراعــي حمايــة الضحايــا، والتوعيــة بحقوقهــم، 
إلــى  والتنبيــه  وإنصافهــم،  لهــم،  العــون  تقديــم  وطــرق  حمايتهــم،  وآليــات 

خصوصيتهــم.

وأظهــر الرصــد بشــكل عــام أن الصحفييــن ال يعملــون علــى اســتخدام و/أو . 3.17
ــون مــن أجــل حقــوق  ــة أو أســلوب  PANEL لمنظمــة صحفي ــق منهجي تطبي

اإلنســان فــي التغطيــة الصحفيــة.  

المتعلقــة . 3.18 اإلعالميــة  التغطيــات  مــن  العديــد  أن  الرصــد  مــن خــالل  يتبيــن 
بحقــوق اإلنســان تنقصهــا المعلومــات واإلحصائيــات، وتغيــب عنهــا مشــاركة 

الجمهــور والمجتمــع كقــوى فاعلــة فــي الخبــر الصحفــي.

ويظهــر الرصــد أن تغطيــة قضايــا وشــؤون حقــوق اإلنســان ال تعــد مــن أولويات . 3.19
العمــل الصحفــي، وأن هنــاك قصــوراً وضعفــاً لمثــل هــذا النــوع مــن التغطيــات 

اإلعالمية.
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4. التوصيات
تمكــن الباحــث مــن وضــع عــدد مــن التوصيــات التــي اســتنبطها مــن نتائــج الدراســة، 
علمــاً أن هــذه التوصيــات مــن الممكــن توزيعهــا علــى عــدة فئــات ومنها فئــة الصحفيين 
واإلعالمييــن، المؤسســات اإلعالميــة، ومنظمــة صحفيــون مــن أجــل حقــوق اإلنســان، 

وذلــك علــى النحــو التالــي:

أن تعمــل منظمــة صحفيــون مــن أجــل حقــوق اإلنســان علــى ترويــج منهــج . 4.1
PANEL بشــكل أوســع للصحفييــن ومؤسســات اإلعــالم، وأن تعمــل بشــكل 
أوســع علــى حــث الصحفييــن ومؤسســات اإلعــالم بتطبيــق هــذا المنهــج فــي 

العمــل اإلعالمــي.

العمــل علــى نشــر مدونــة الســلوك الصحفيــة المســتندة علــى معاييــر حقــوق . 4.2
اإلنســان داخــل غــرف األخبــار للمؤسســات اإلعالميــة كافــة، وحــث مؤسســات 

اإلعــالم علــى تبنيهــا.

والمــواد . 4.3 التقاريــر  إعــداد  علــى  اإلعــالم  ومؤسســات  الصحفييــن  تشــجيع 
األردن. فــي  اإلنســان  حقــوق  بقضايــا  المتعلقــة  اإلعالميــة 

دعــم صحافــة حقــوق اإلنســان فــي األردن بمــا يكفــل وصــول الفئــات ـ خاصــة . 4.4
المهمشــة ـ مــن الضحايــا الذيــن يتعرضــون النتهــاكات واعتــداءات عليهــم و/ أو 

علــى حقوقهــم إلــى وســائل اإلعــالم.

تقديــم . 4.5 مــن  المزيــد  إلــى  أنواعهــا  اختــالف  علــى  اإلعــالم  مؤسســات  دعــوة 
ــات المتخصصــة لصحافييهــا بشــأن ثقافــة حقــوق اإلنســان، وإدمــاج  التدريب
نصــوص وقواعــد القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان فــي التغطيــات اإلعالميــة.

دعــوة الصحفييــن إلــى مراعــاة نمــط المســاواة وعــدم التمييــز فــي نــوع القــوى . 4.6
وتحريــر  بإعــداد  قيامهــم  عنــد  عليهــا  يعتمــدون  التــي  الفاعلــة  والمصــادر 

اإلعالمــي. المحتــوى 

تنظيــم جلســات النقــاش وإطــالق الحــوار الهادفــة إلــى تمكيــن الصحفييــن مــن . 4.7
الوصــول إلــى الضحايــا ومصــادر األخبــار والمعلومــات فــي أوقــات األزمــات، أو 
فــي أوقــات منــع التجــول بســبب قوانيــن الطــوارئ ومنــع انتشــار األوبئــة بمــا 

يضمــن الحفــاظ علــى ســالمتهم. 

حقــوق . 4.8 لقضايــا  الجيــدة  بالتغطيــة  الصلــة  ذات  تدريبيــة  دورات  تنظيــم 
ــن  ــادة مســتوى المهــارات المقدمــة للصحفيي ــي مــن شــأنها زي اإلنســان، والت

المختلفــة. اإلعالميــة  المؤسســات  فــي  العامليــن 
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5. النتائج الكمية العامة للرصد اإلعالمي
تســتهدفها  التــي  اإلنســان  حقــوق  مــواد صحافــة  لرصــد  الكميــة  النتائــج  أظهــرت 
الدراســة تراجــع اإلعــالم الحكومــي والعمومــي فتــرة الرصــد الثانيــة الواقعــة فــي مــارس 
2020 عــن إعــداد ونشــر المــواد اإلعالميــة المحليــة الخاصــة بقضايــا وشــؤون حقــوق 
اإلنســان، خاصــة فــي اإلعــالم المرئــي، حيــث لــم يســجل الرصــد أيــة مــواد لحقــوق 

اإلنســان فــي التلفزيــون األردنــي وقنــاة المملكــة. 

لقــد بلــغ مجمــوع مــواد حقــوق اإلنســان التــي تهــدف الدراســة إلــى رصدهــا وتحليلهــا 
خــالل فترتــي الرصــد األولــى والثانيــة 116 مــادة إعالميــة، تشــكل نســبتها مقارنــة مــع 
المــواد العامــة المرصــودة والبالغــة 360 مــادة %32.2، وقــد تعادلــت فترتــي الرصــد 
نســبياً، إذ ســجلت الدراســة 60 مــادة مرصــودة فتــرة الرصــد األولــى فــي مــارس 2019 
شــكلت نســبتها مــن مجمــوع المــواد %51.7، مقابــل 56 مــادة لفتــرة الرصــد الثانيــة 

مــارس 2020 شــكلت نســبتها مــن المــواد المرصــودة 48.3%.

المالحــظ فــي األرقــام يقــع ضمــن فتــرة الرصــد الثانيــة، فحيــث تســاوت المــواد بيــن 
اإلعــالم المســتقل واإلعــالم الحكومــي والعمومــي فتــرة الرصــد األولــى بمعــدل 28 مــادة 
لــكل منهمــا، إال أن اإلعــالم المســتقل ســجل فتــرة الرصــد الثانيــة 40 مــادة مقابــل 14 

مــادة لإلعــالم الحكومــي والعمومــي.

فــي الترتيــب حــل اإلعــالم المســتقل فــي المرتبــة األولــى لعــدد مــواد حقــوق اإلنســان 
المرصــودة بواقــع 68 مــادة شــكلت نســبتها مــن مجمــوع المــواد %58.6، فيمــا حــل 
اإلعــالم الحكومــي والعمومــي فــي المرتبــة الثانيــة بواقــع 42 مــادة شــكلت نســبتها 
%36.2، فــي حيــن حــل اإلعــالم المؤدلــج ثالثــاً بواقــع 6 مــواد نســبتها %5 مــن مجمــوع 

المــواد المرصــودة.

ويالحــظ أن اإلعــالم المســتقل قــد نشــط فتــرة الرصــد الثانيــة بشــكل الفــت، ففي فترة 
الرصــد األولــى بلــغ مجمــوع المــواد المرصــودة لإلعــالم المســتقل 28 مــادة، مقابــل 40 
مــادة خــالل فتــرة الرصــد الثانيــة، وذلــك بعكــس اإلعــالم الحكومــي والعمومــي عندمــا 
ســجلت الدراســة 28 مــادة مرصــودة فتــرة الرصــد األولــى مقابــل 14 مــادة فتــرة الرصــد 

الثانيــة، كمــا تراجعــت المــواد المرصــودة لفئــة اإلعــالم المؤدلــج مــن 4 مــواد لفتــرة 
الرصــد األولــى مقابــل مادتيــن لفتــرة الرصــد الثانيــة. 

ويالحــظ أن صحيفتــي الغــد والــرأي اليوميتيــن إلــى جانــب راديــو البلــد قــد ســجلوا 
أعلــى معــدالت مــواد حقــوق اإلنســان المرصــودة، إلــى جانــب مالحظــة خلــو التلفزيــون 
األردنــي وقنــاة المملكــة مــن فئــة اإلعــالم الحكومــي والعمومــي مــن أيــة مــواد مرصــودة 

إلعــالم حقــوق اإلنســان فتــرة الرصــد الثانيــة.
جدول رقم )1(: المواد  المرصودة

اإلعالم المستقل
المؤسسة % للمجموع العام % للفئة المجموع فترة 2 فترة 1

صحيفة الغد 20.7% 35.3% 24 15 9
موقع حبر 6.9% 11.6% 8 1 7

موقع خبرني 1.7% 3% 2 1 1
راديو البلد 16.4% 28% 19 14 5
قناة رؤيا 9.5% 16.2% 11 6 5

موقع جو 24 3.4% 5.9% 4 3 1
58.6% 100% 68 40 28

اإلعالم الحكومي والعمومي
المؤسسة % للمجموع العام % للفئة المجموع فترة 2 فترة 1

التلفزيون األردني 4.3% 12% 5 0 5
صحيفة الرأي 25% 69% 29 13 16
قناة المملكة 4.3% 12% 5 0 5

وكالة األنباء ـ بترا 2.6% 7% 3 1 2
36.2% 100% 42 14 28

اإلعالم المؤدلج
المؤسسة % للمجموع العام % للفئة المجموع فترة 2 فترة 1

صحيفة السبيل 0.8% 16.7% 1 1 0
راديو حياة 4.3% 83.3% 5 1 4

5% 100% 6 2 4
100% 47.8% 116 56 60

100% 48.3% 51.7%
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5.1. خصائص وسمات مواد إعالم حقوق اإلنسان المرصودة
5.1.1. السمات الفنية والمهنية في المواد المرصودة

5.1.1.1. وسائل اإلبراز في المواد المرصودة 
تظهــر األرقــام أن مــواد حقــوق اإلنســان التــي اســتهدفتها الدراســة قــد تضمنــت علــى 
6 وســائل إبــراز لمواضيــع هــذه المــواد، وهــي »الصــورة، الكاريكاتــور، اإلنفوغــراف، 
ــات والبودكاســت13«، وقــد تكــرر اســتخدامها 137 مــرة فــي  ــو، الوثائــق والبيان الفيدي

ــع المــواد المرصــودة البالغــة 116 مــادة. جمي

وتبيــن النتائــج أن اســتخدام الصــور واإلنفوغــراف والفيديــو كانــت وســائل اإلبــراز 
األكثــر اســتخداماً فتــرة الرصــد األولــى، مقابــل اســتخدام الكاريكاتــور بشــكل أكثــر 
ــن جــاءت  ــة، مــع مالحظــة أن عــدد المــواد المرصــودة فــي الفترتي ــرة الرصــد الثاني فت
قريبــة نســبياً مــن بعضهــا البعــض، 60 مــادة للفتــرة األولــى، و56 مــادة للفتــرة الثانيــة.

يشــرح الجــدول رقــم )3( أدنــاه االختــالف والمقارنــة فــي اســتخدام وســائل اإلبــراز 
للفترتيــن األولــى والثانيــة، ونضــع ترتيبهــا مــن حيــث األعلــى اســتخداماً فاألدنــى، 

وجــاءت علــى النحــو التالــي:

فــي الدرجــة األولــى: الصــورة: رصــدت الدراســة 75 صــورة فــي ســياق مــواد حقــوق 	 
اإلنســان المرصــودة فــي الفترتيــن، شــكلت نســبتها مــن مجمــوع تكــرارات وســائل 
اإلبــراز %54.6، مــع مالحظــة أن الصــورة كانــت األكثــر اســتخداماً فــي فترتــي 
الرصــد األولــى والثانيــة، لكنهــا اســتخدمت فــي الفتــرة األولــى أكثــر مــن الثانيــة، إذ 
تكــرر اســتخدامها فــي الفتــرة األولــى 42 مــرة مقابــل 33 مــرة فــي الفتــرة الثانيــة.

في الدرجة الثانية: الفيديو: رصدت الدراسة 26 فيديو أو مقطع فيديو مصور في 	 
سياق المواد المرصودة، شكلت نسبتها من مجموع وسائل اإلبراز %19، وتكرر 
استخدام الفيديو ثانياً بعد الصورة، لكن تكرر استخدامه في الفترة األولى أكثر 

نسبياً من الفترة الثانية، 15 مرة في األولى مقابل 11 مرة في الثانية.

13  البودكاست – Podcast: عبارة عن إذاعة صوتية او محتوي صوتي متوفر علي اإلنترنت، ويختلف عن الراديو في أنه يمكنك سماعه في أي وقت وليس عند البث المباشر فقط، ويمكن للبودكاست أن يكون في صيغة صوتية أو فيديو أيضا.

فترتــي 	  فــي  البودكاســت  اســتخدام  تكــرر  البودكاســت:  الثالثــة:  الدرجــة  فــي 
الدراســة 14 مــرة، شــكلت نســبتها %10 مــن مجمــوع وســائل اإلبــراز المرصــودة، 
وحــل اســتخدامه ثالثــاً بعــد الصــورة والفيديــو، لكنــه اســتخدم فــي الفترتيــن 
بشــكل قريــب نســبياً، إذ تكــرر اســتخدامه فــي الفتــرة األولــى 6 مــرات، مقابــل 8 

ــرة الثانيــة. مــرات فــي الفت

فــي الدرجــة الرابعــة: الكاريكاتــور: تكــرر اســتخدامه فــي فترتــي الدراســة 12 مــرة، 	 
شــكلت نســبتها %8.8 مــن مجمــوع تكــرار وســائل اإلبــراز، وحــل اســتخدامه رابعــاً 
بعــد الصــورة والفيديــو والبودكاســت، لكــن المالحــظ أن اســتخدام الكاريكاتــور 
فــي فتــرة الرصــد الثانيــة جــاء أعلــى بكثيــر عــن الفتــرة األولــى، إذ تكــرر اســتخدامه 

مرتيــن فــي الفتــرة األولــى مرتيــن، مقابــل 10 مــرات فتــرة الرصــد الثانيــة.

فــي الدرجــة الخامســة: اإلنفوغــراف: وتكــرر اســتخدامه 9 مــرات، نســبتها 6.5% 	 
ــراز، وحــل اســتخدامه خامســاً، إال أن اســتخدامه تكــرر  مــن مجمــوع وســائل اإلب
فتــرة الرصــد األولــى 7 مــرات مقابــل مرتيــن فقــط فتــرة الرصــد الثانيــة. وتشــكل 
الحلــول لقضايــا حقــوق اإلنســان  إلــى مســتوى مناقشــة  النتائــج إشــارة  هــذه 
المطروحــة فــي اإلعــالم المحلــي، وهــو مــا يرتبــط عمليــاً بــأداة “التمكيــن” فــي 
منهجيــة PANEL، فمــع تطــور وانتشــار وســائط اإلعــالم الحديثــة فــي المجتمــع 
األردنــي إال أن اســتخدام اإلنفوغــراف كوســيلة إلبــراز قضايــا حقــوق اإلنســان ومــا 
ــدو ضعيفــاً، وهــو مــا قــد يضعــف وصــول  ــول يب قــد تناقشــه مــن مشــكالت وحل
المنتهكــة حقوقهــم، كمــا يضعــف مــن وصــول  إلــى الضحايــا مــن  الصحفييــن 
ــرأي العــام مــن خــالل الصحافــة، وقــد أشــارت آخــر اإلحصائيــات  ــى ال ــا إل الضحاي
الرســمية الصــادرة عــن هيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت فــي أبريــل مــن العــام 
ــأن عــدد اشــتراكات اإلنترنــت فــي المملكــة بمختلــف أنواعهــا وتقنياتهــا  2019 ب
ــأن  ــي 9.1 مليــون اشــتراكاً، وأظهــرت األرقــام ب ــة العــام 2018 حوال ــغ مــع نهاي بل
ــة العــام 2018 نحــو  ــد بلــغ مــع نهاي عــدد اشــتراكات اإلنترنــت للموبايــل برودبان
8.7 مليــون اشــتراكاً. وقــد أظهــرت آخــر اإلحصــاءات أن عــدد مســتخدمي شــبكة 
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FACEBOOK فــي األردن بلــغ مــع نهايــة العــام الماضــي 2019 حوالــي 5.8 مليــون مســتخدم، ووفقــا للبيانــات المنشــورة علــى موقــع “Internet World Stats14” – الموقــع 
العالمــي الــذي يرصــد تطــورات ومؤشــرات اســتخدام اإلنترنــت والفيســبوك حــول العالــم - فــإن وصــول عــدد مســتخدمي الفيســبوك فــي األردن إلــى هــذا المســتوى يعنــي أن 
نســبة انتشــار اســتخدام الفيســبوك قياســا بعــدد الســكان المقــدر بأكثــر مــن 10 مالييــن نســمة تصــل إلــى نحــو %57، وتصــل إلــى %67 مــن عــدد مســتخدمي اإلنترنــت فــي 

ــون مســتخدم15.   ــغ نحــو 8.7 ملي المملكــة والبال

فــي الدرجــة السادســة: الوثائــق والمســتندات: رصــدت الدراســة اســتخدام بيانــات ووثائــق رســمية مــرة واحــدة جــاءت فتــرة الرصــد الثانيــة، وجــاءت كأدنــى اســتخدام مــن بيــن 	 
جميــع وســائل اإلبــراز بنســبة %0.7 مــن المجمــوع العــام.

جدول رقم )2(: مجموع وسائل اإلبراز
برودكاستبياناتفيديوإنفوغرافكاريكاتورصورةالفترة
%64.3%00%1511%75%21.5%4230.6األولى
%85.8%10.7%118%21.5%107.3%3324الثانية

10%0.714%191%6.526%8.89%54.612%75المجموع الجزئي 
137المجموع العام

وبتوزيــع وســائل اإلبــراز المرصــودة فــي مــواد حقــوق اإلنســان علــى فئــات اإلعــالم الثالثــة )المســتقل، الحكومــي والعمومــي، والمؤدلــج(، يتبيــن أن وســائل اإلعــالم المســتقل كانــت 
أكثــر فئــات اإلعــالم التــي اســتخدمت وســائل اإلبــراز، وقــد تكــرر اســتخدامها فــي الفترتيــن 89 مــرة، شــكلت نســبتها مــن مجمــوع وســائل اإلبــراز المكــررة 137 مــرة %65، يليهــا 

فئــة اإلعــالم الحكومــي وتكــرر اســتخدامها 38 مــرة بنســبة %27.7، وأخيــراً فئــة اإلعــالم المؤدلــج مــن خــالل 10 تكــرارات نســبتها 7.3%. 

جدول رقم )3(: وسائل اإلبراز حسب فئات اإلعالم

برودكاستبياناتفيديوإنفوغرافكاريكاتورصورةفئة اإلعالم
فترة 2فترة 1فترة 2فترة 1فترة 2فترة 1فترة 2فترة 1فترة 2فترة 1فترة 2فترة 1

212321072870117المستقل
441291518المجموع: 89 )65%(

2190000710000الحكومي والعمومي
3000800المجموع: 38 )27.7%(

010000030051المؤدلج
100306المجموع: 10 )7.3%(

42332107215110168المجموع: 137
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5.1.1.2. المصادر والقوى الفاعلة
ــة فــي المــواد المرصــودة التــي اســتهدفتها الدراســة  تكــررت المصــادر والقــوى الفاعل
339 مــرة، وتضمنــت علــى 27 فئــة مــن فئــات المصــادر التــي يعتمــد عليهــا اإلعــالم 
ــا، مؤسســات ودوائــر حكوميــة، خبــراء  المحلــي فــي األردن، وجــاءت كالتالــي: »ضحاي
ومختصــون، منظمــات مجتمــع مدنــي، القانــون المحلــي، منظمــات دوليــة وإقليميــة، 
خبــراء حقــوق إنســان، مجالــس محليــة وبلديــة، مؤسســات شــبه حكوميــة، نصــوص 
وبنــود القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، شــهود عيــان، نقابــات مهنيــة وعماليــة، جناة، 
األجهــزة األمنيــة، برلمانيــون، شــخصيات عامــة، طلبــة جامعيــون، مراقبــون، المجتمــع 

المحلــي، الحاكــم اإلداري، نشــطاء اجتماعيــون، حزبيــون، ودبلوماســيون«.

وســجلت الدراســة تكــرار المصــادر فتــرة الرصــد األولــى 174 مــرة تشــكل نســبتها 
مجمــوع  مــن   41.3% بنســبة  الثانيــة  الرصــد  فتــرة  تكــراراً   165 مقابــل   ،43.6%
المصــادر، مــا يعنــي أن فتــرة الرصــد الثانيــة شــملت علــى مصــادر وقــوى فاعلــة أكثــر 
مــن األولــى، مــع اعتقادنــا بــأن اإلعــالم المســتقل حســب المؤشــرات التــي تــرد أدنــاه 

هــي مــن ســاهمت فعليــاً فــي الزيــادة بعــدد المصــادر. 

وبــدى واضحــاً فــي المؤشــرات أن اإلعــالم المســتقل زاد فــي مصــادر مــواده اإلعالميــة 
المتعلقــة بحقــوق اإلنســان فــي فتــرة الرصــد الثانيــة، مقابــل تراجــع المصــادر والقــوى 
الفاعلــة لــدى فئــة اإلعــالم الحكومــي والعمومــي، واإلعــالم المؤدلــج، كمــا بينــت النتائــج 
أن أكثــر المصــادر التــي ظهــرت فــي مــواد إعــالم حقــوق اإلنســان المرصــودة كانــت 
»الضحايــا، مؤسســات ودوائــر حكوميــة، خبــراء ومختصــون، منظمــات مجتمــع مدنــي، 

القانــون المحلــي وخبــراء حقــوق إنســان«.

الفاعلــة  والقــوى  للمصــادر  اســتهدافاً  األكثــر  اإلعــالم  األرقــام أن وســائل  وأظهــرت 
المســتقل،  اإلعــالم  وســائل  هــي  اإلنســان  حقــوق  بشــأن  الخاصــة  تقاريرهــا  فــي 
وذلــك بتكــرار مصادرهــا 209 مــرات، شــكلت نســبتها مــن المجمــوع الكلــي لتكــرار 
المصــادر %61.6، وقعــت جميعهــا فــي 68 مــادة وثقتهــا الدراســة مــن أصــل 116 
مــادة، بنســبة تشــكل %58.6 مــن مجمــوع المــواد التــي اســتهدفتها الدراســة، يليهــا 

وســائل اإلعــالم الحكومــي والعمومــي مــن خــالل تكــرار المصــادر 114 مــرة نســبتها مــن 
مجمــوع تكــرارات المصــادر %33.6، علمــاً أن المصــادر فــي وســائل اإلعــالم الحكومــي 
والعمومــي تكــررت فــي فتــرة الرصــد األولــى 81 مــرة مقابــل 33 مــرة فــي الفتــرة الثانيــة، 
أي أنهــا اســتخدمت فــي فتــرة الرصــد األولــى بشــكل مضاعــف، فيمــا تكــررت المصــادر 
فــي وســائل اإلعــالم المؤدلــج للفترتيــن 16 مــرة، منهــا 10 مــرات فتــرة الرصــد األولــى، 

و6 مــرات لفتــرة الرصــد الثانيــة.  

ومــن الضــروري القــول أن القــوى الفاعلــة فــي القصــة الصحفيــة تشــير إلــى مســتوى 
بــأداة  يرتبــط  مــا  وهــو  القصــة،  بموضــوع  تتعلــق  التــي  األطــراف  جميــع  إشــراك 
»التشــاركية« ضمــن منهجيــة PANEL، ويعكــس مــدى اســتخدام هــذه األداة بشــكل 
جيــد أو متوســط أو ضعيــف فــي القصــص الصحفيــة التــي تناولــت قضايــا حقــوق 

اإلنســان.

وبترتيــب النســب األعلــى فاألدنــى للمصــادر والقــوى الفاعلــة فــي مواد حقوق اإلنســان 
المرصــودة يتبيــن التالي:

في الدرجة األولى: الضحايا: تكرر اسـتخدام الضحايا في فترتي الدراسـة 61 مرة 	 
تشـكل نسـبتها مـن مجمـوع المصـادر والقـوى الفاعلـة %18، وتكـررت فـي فئـة 
اإلعـالم المسـتقل أكثـر مـن اإلعـالم الحكومـي والعمومـي، 32 مـرة فـي المسـتقل، 
و25 مرة في اإلعالم الحكومي والعمومي، و4 مرات في اإلعالم المؤدلج، واستخدم 
الضحايـا كمصـدر فـي فتـرة الرصـد األولى بشـكل مضاعف عن فترة الرصد الثانية، 
43 فـي األولـى، و18 فـي الثانيـة، والمالحـظ أن اسـتخدام الضحايـا تراجـع بشـكل 
ملحـوظ فتـرة الرصـد الثانيـة لـدى اإلعـالم الحكومـي والعمومـي، مـن تكـرار بلغ 21 
مـرة فـي الفتـرة األولـى، إلـى 4 مـرات فقـط فـي الفتـرة الثانية، ويعلـل الباحث هذا 
التراجـع إلـى مـا نتـج عـن “الحظـر الشـامل” بسـبب جائحـة “كورونـا”، والـذي كان 
مـن شـأنه تقييـد حركـة الصحفييـن ما شـكل سـلباً على وصولهـم للجمهور، وأيضاً 
الصحافـة  إلـى  الوصـول  الحظـر  الجمهـور فـي ظـل هـذا  الصعـب علـى  كان مـن 
وإيصـال مـا يريـده مـن رسـائل و/ أو شـكاوى خاصـة أو عامـة، وبالتالـي بـدا هـذا 

التراجـع لوجـود “الضحايـا” كقـوى فاعلـة فـي الخبـر أو التقريـر الصحفـي عمومـاً.  
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فـــي الدرجـــة الثانيـــة: مؤسســـات ودوائـــر حكوميـــة والخبـــراء والمختصيـــن: تكـــررت 	 
المصـــادر الحكوميـــة فترتـــي الرصـــد 42 مـــرة وبنســـبة %10.5 مـــن مجمـــوع 
المصـــادر، وتســـاوى اســـتخدامها نســـبياً بيـــن اإلعـــالم المســـتقل واإلعـــالم الحكومـــي 
والعمومـــي، 20 مقابـــل 18، و4 مـــرات لإلعـــالم المؤدلـــج، لكـــن اإلعـــالم الحكومـــي 
والعمومـــي اســـتخدم المصـــادر الحكوميـــة فتـــرة الرصـــد األولـــى بشـــكل مضاعـــف 
عـــن فتـــرة الرصـــد الثانيـــة، 13 مـــرة فـــي األولـــى و5 مـــرات فـــي الثانيـــة. فـــي ذات 
تســـاوى اســـتخدام المصـــادر الحكوميـــة مـــع خبـــراء ومختصيـــن فـــي مجـــاالت 
ـــي المـــواد المرصـــودة، وبنفـــس التكـــرار والنســـبة، إال أن  ـــة ف متعـــددة كقـــوى فاعل
ــي  ــالم الحكومـ ــن اإلعـ ــى مـ ــكل أعلـ ــتقل بشـ ــالم المسـ ــي اإلعـ ــدوا فـ ــراء تواجـ الخبـ
والعمومـــي، 25 مقابـــل 15، ودرج اســـتهداف الخبـــراء فتـــرة الرصـــد األولـــى لـــدى 
اإلعـــالم الحكومـــي بشـــكل مضاعـــف عـــن الفتـــرة الثانيـــة، 11 مقابـــل 4، فيمـــا 
تكـــرر اســـتهدافهم مرتيـــن فقـــط فـــي اإلعـــالم المؤدلـــج، مـــرة واحـــدة لـــكل فتـــرة 

مـــن فترتـــي الرصـــد.

تكـــرر 	  المدنـــي:  المجتمـــع  منظمـــات  وتقاريـــر  بيانـــات  الثالثـــة:  الدرجـــة  فـــي 
اســـتهداف منظمـــات المجتمـــع المدنـــي 37 مـــرة بنســـبة شـــكلت %9.3 مـــن 
ـــدى  ـــة، وظهـــر التكـــرار بشـــكل مضاعـــف ل مجمـــوع تكـــرار المصـــادر والقـــوى الفاعل
اإلعـــالم المســـتقل 24 مـــرة، مقارنـــة باإلعـــالم الحكومـــي والعمومـــي 13 مـــرة، فيمـــا 
لـــم يســـتخدم فـــي اإلعـــالم المؤدلـــج، والمالحـــظ أن البيانـــات والتقاريـــر الصـــادرة 
عـــن مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي كمصـــادر ظهـــرت بنســـب أعلـــى فـــي الفتـــرة 
الثانيـــة لـــدى اإلعـــالم المســـتقل، 17 مـــرة فـــي فتـــرة الرصـــد الثانيـــة مقابـــل 7 
مـــرات فتـــرة الرصـــد األولـــى، بعكـــس اإلعـــالم الحكومـــي والعمومـــي الـــي تكـــررت 
فيـــه بنســـبة أعلـــى فـــي الفتـــرة األولـــى 9 مـــرات، مقابـــل 4 مـــرات فـــي الفتـــرة 

ــة. الثانيـ

فـــي الدرجـــة الرابعـــة: القانـــون المحلـــي: تكـــرر اســـتخدام القانـــون المحلـــي 35 مـــرة 	 
بنســـبة شـــكلت %8.8 مـــن مجمـــوع المصـــادر، وحلـــت رابعـــاً، واســـتخدمت فـــي 
اإلعـــالم المســـتقل بنســـب مضاعفـــة عـــن اإلعـــالم الحكومـــي والعمومـــي، 28 مـــرة 

مقابـــل 5 مـــرات، ومرتيـــن فقـــط لإلعـــالم المؤدلـــج، والمالحـــظ أن القانـــون المحلـــي 
ـــة بتكـــرار  ـــرة الرصـــد الثاني ـــدى اإلعـــالم المســـتقل فت اســـتخدم بشـــكل مضاعـــف ل

بلـــغ 21 مـــرة مقابـــل 7 مـــرات فتـــرة الرصـــد األولـــى.

فــي الدرجــة الخامســة: خبــراء حقــوق إنســان: تكــرر وجــود المتخصصيــن فــي 	 
حقــوق اإلنســان 28 مــرة بنســبة شــكلت %7، وتواجــدوا فــي اإلعــالم المســتقل 
بشــكل مضاعــف عــن اإلعــالم الحكومــي والعمومــي، 23 مــرة مقابــل 5 مــرات، 
ــج، والمالحــظ أن اإلعــالم المســتقل اســتهدف  ــم يتواجــدوا فــي اإلعــالم المؤدل ول
أخصائيــو حقــوق اإلنســان فتــرة الرصــد الثانيــة بشــكل مضاعــف عــن فتــرة الرصــد 

األولــى، 17 مــرة فــي الثانيــة مقابــل 6 مــرات فــي األولــى. 

المحليــة 	  والمجالــس  واإلقليميــة  الدوليــة  المنظمــات  السادســة:  الدرجــة  فــي 
مــن  الفاعلــة  القــوى  تواجــد  درجــة  نســبياً  متســاوٍ  بشــكل  تكــررت  والبلديــة: 
منظمــات دوليــة وإقليميــة إذ تكــررت فترتــي الدراســة 16 مــرة بنســبة بلغــت 
%4، والقــوى الفاعلــة مــن مجالــس محليــة وبلديــة وتكــررت 15 مــرة، لكــن اإلعــالم 
المســتقل اســتخدم المنظمــات الدوليــة كمصــدر أكثــر مــن اإلعــالم الحكومــي 
والعمومــي، إذ تكــرر 10 مــرات للفترتيــن فــي اإلعــالم المســتقل مقابــل 5 مــرات 
فــي اإلعــالم الحكومــي والعمومــي، ومــرة واحــدة فــي اإلعــالم المؤدلــج، إال أن اإلعالم 
المســتقل والحكومــي اســتخدما مصــادر المجالــس المحليــة والبلديــة بالتســاوي 
للفترتيــن، لكــن اإلعــالم المســتقل اســتخدمه فــي الفتــرة الثانيــة أكثــر مــن اإلعــالم 
الحكومــي، بينمــا اســتخدمه اإلعــالم الحكومــي بنســبة أعلــى مــن المســتقل فــي 

الفتــرة األولــى.  

فــي الدرجــة الســابعة: المؤسســات العامــة الحكوميــة المســتقلة: تكــرر تواجــد 	 
المؤسســات العامــة الحكوميــة المســتقلة كمصــدر للمعلومــات خــالل فترتــي 
ــم اســتخدامه  الدراســة 12 مــرة شــكلت نســبتها %3 مــن مجمــوع المصــادر، وت
بشــكل متســاوٍ فــي اإلعــالم المســتقل والحكومــي والعمومــي، لكنــه اســتخدم فــي 
اإلعــالم المســتقل للفتــرة الثانيــة أكثــر مــن اإلعــالم الحكومــي، 4 مــرات مقابــل 
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مرتيــن للحكومــي، والعكــس صحيــح، اســتخدم فــي اإلعــالم الحكومــي أكثــر مــن 
ــم تظهــر مصــادر للمؤسســات  المســتقل، 4 مــرات مقابــل مرتيــن للمســتقل، ول

ــج خــالل الفترتيــن.  ــة المســتقلة فــي اإلعــالم المؤدل العامــة الحكومي

فــي الدرجــة الثامنــة: برلمانيــون والمجتمــع المحلــي ونصــوص القانــون الدولــي 	 
لحقــوق اإلنســان: تقاربــت نســب تكــرارات المصــادر عــن نــواب وعــن مواطنيــن 
عادييــن مــن المجتمــع المحلــي وأيضــاً عــن نصــوص وبنــود مــن القانــون الدولــي 
لحقــوق اإلنســان فــي فترتــي الرصــد، وبلغــت نســبها مــن مجمــوع المصــادر مــا بين 
%2 إلــى %2.5، فقــد تكــررت تصريحــات عــن النــواب 10 مــرات، وعــن المجتمــع 
المحلــي 9 مــرات، ونشــرت نصوصــاً عــن القانــون الدولــي لحقوق اإلنســان 8 مرات، 
لكــن المالحــظ أن تصريحــات البرلمانييــن ظهــرت خــالل فتــرة الرصــد الثانيــة، ولــم 
تظهــر فــي الفتــرة األولــى ســوى مــرة واحــدة لــدى اإلعــالم المؤدلــج، كمــا ظهــرت 
ــر عــن اإلعــالم الحكومــي،  ــواب فــي اإلعــالم المســتقل بشــكل أكث تصريحــات الن
كمــا ظهــرت تعليقــات عــن مواطنيــن عادييــن بشــكل أعلــى فتــرة الرصــد الثانيــة 
ســواء فــي اإلعــالم المســتقل أو الحكومــي والعمومــي، إال أن جميــع مــا ورد مــن 
نصــوص عــن القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ظهــرت فــي اإلعــالم المســتقل 
ــى لإلعــالم  ــرة الرصــد األول ــن باســتثناء مــرة واحــدة ظهــرت فــي فت خــالل الفترتي

الحكومــي والعمومــي.

فــي الدرجــة التاســعة: النشــطاء االجتماعيــون، الدبلوماســيون ونقابــات المهنيــة 	 
والعماليــة: تكــررت تعليقــات صــادرة عــن نشــطاء اجتماعييــن 5 مــرات )1.2%(، 

وعــن دبلوماســيين 4 مــرات )%1(، وعــن النقابــات المهنيــة والعماليــة 3 مــرات 
)0.7(، والمالحــظ أن تعليقــات النشــطاء االجتماعييــن لــم تظهــر ســوى فــي فتــرة 
الرصــد الثانيــة لــدى اإلعــالم المســتقل والحكومــي والعمومــي، ولــم تظهــر فــي 
المؤدلــج، كمــا يالحــظ أن التعليقــات الصــادرة عــن دبلوماســيين ظهــرت فتــرة 
ــة، وظهــرت فقــط فــي اإلعــالم المســتقل 3  ــم تظهــر فــي الثاني ــى ول الرصــد األول
مــرات فتــرة الرصــد األولــى ومــرة واحــدة فــي الثانيــة، نفــس األمــر للمصــادر الــواردة 
عــن النقابــات المهنيــة والعماليــة التــي تكــررت 3 مــرات فقــط خــالل فتــرة الرصــد 
األولــى لــدى اإلعــالم المســتقل، ولــم تظهــر فتــرة الرصــد الثانيــة فــي أي مــن فئــات 

اإلعــالم.

فــي الدرجــة العاشــرة: شــهود عيــان، جنــاة، األجهــزة األمنيــة ومراقبــون: وتكــرر 	 
اســتخدام كل مصــدر منهــا مرتيــن فقــط خــالل فترتــي الدراســة، وتشــكل كل 
ــان واألجهــزة  ــا نســبته %0.5 مــن مجمــوع المصــادر، شــهود العي ــا م واحــدة منه
لــدى فئــة اإلعــالم المســتقل فقــط، بينمــا ظهــرت  األمنيــة كمصــادر تواجــدوا 
مصــادر عــن “جنــاة” لــدى اإلعــالم الحكومــي والعمومــي وخــالل فتــرة الرصــد الثانيــة 
فقــط، فيمــا تعــادل وجــود إعالمييــن ومراقبيــن لــدى اإلعــالم المســتقل والحكومــي 
ً مــن هــذه المصــادر لــدى فئــة اإلعــالم المؤدلــج.  ــا والعمومــي، فــي حيــن لــم تظهــر أي

فــي الدرجــة الحاديــة عشــرة: شــخصيات عامــة، طلبــة جامعيــون، حــكام إداريــون 	 
وحزبيــون: ظهــر كل مصــدر منهــا لمــرة واحــدة فقــط خــالل فترتــي الدراســة، 

وبنســبة %0.2 لــكل واحــدة منهــا.
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جدول رقم )4(: المصادر والقوى الفاعلة موزعة حسب فئات المؤسسات اإلعالمية

%المجموعاإلعالم المؤدلجاإلعالم الرسمي والعمومياإلعالم المستقلفئات القوى الفاعلة
فترة 2فترة 1فترة 2فترة 1فترة 2فترة 1

%1913214316118الضحايا
%119135314210.5مؤسسات ودوائر حكومية

%1114114114210.5خبراء ومختصون
%71794379.3منظمات مجتمع مدني

%7214111358.8القانون المحلي
%61732287خبراء حقوق إنسان

%55411164منظمات دولية وإقليمية
%1662153.7مجالس محلية وبلدية

%2442123مؤسسات شبه حكومية
%6211102.5برلمانيون

%51392.2المجتمع المحلي
%43182نصوص القانون الدولي لحقوق اإلنسان

%3251.2نشطاء اجتماعيون
%3141دبلوماسيون

%330.7نقابات مهنية وعمالية
%1120.5شهود عيان

%220.5الجناة
%1120.5األجهزة األمنية

%1120.5مراقبون
%110.2شخصيات عامة
%110.2طلبة جامعيون
%110.2الحاكم اإلداري

%110.2حزبيون
%831268133106339100المجموع

20911416المجموع العام
%61.6%33.6%4.7%100%

5.1.1.3. التوزيع الجغرافي للمواد المرصودة
توزعــت جغرافيــا مــواد حقــوق اإلنســان التــي اســتهدفتها الدراســة علــى 4 مناطــق جغرافيــة وهــي »العاصمــة عمــان، مراكــز المحافظــات، الباديــة والقــرى، المخيمــات«، فيمــا رصــدت 

الدراســة مــواد إعالميــة جــاءت شــاملة وعامــة ولــم تختــص بمنطقــة جغرافيــة بعينهــا.

وســجلت الدراســة فتــرة الرصــد األولــى 60 توزيعــاً جغرافيــاً وعامــاً بنســبة شــكلت %51.7 مــن مجمــوع المــواد المرصــودة، مقابــل 56 توزيعــاً جغرافيــاً وعامــاً فتــرة الرصــد الثانيــة 
بنســبة شــكلت 48.3%.
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غالبيــة المــواد المرصــودة جــاءت عامــة وشــاملة وغيــر مخصصــة لمنطقــة معينــة، ويليهــا العاصمــة ومراكــز المحافظــات بشــكل متســاوٍ نســبياً، ثــم الباديــة والقــرى، وذلــك علــى 
النحــو التالــي: 

فــي الدرجــة األولــى: المــواد العامــة: وبلــغ عددهــا 79 مــادة تشــكل نســبتها %68، منهــا 52 مــادة وردت فــي اإلعــالم المســتقل، ويليهــا 21 مــادة وردت فــي اإلعــالم الحكومــي، 	 
ثــم 6 مــواد فــي اإلعــالم المؤدلــج، والمالحــظ أنهــا تكــررت بشــكل مضاعــف لــدى اإلعــالم المســتقل فتــرة الرصــد الثانيــة 39 مــرة مقابــل 13 مــرة فتــرة الرصــد األولــى.

فــي الدرجــة الثانيــة: العاصمــة ومراكــز المحافظــات: تســاوت نســبياً المــواد التــي عنيــت بالعاصمــة عمــان )15 مــادة(، وباقــي مراكــز محافظــات المملكــة )16 مــادة(، وشــكلت 	 
نســبة كل منهــا %13.8 مــن مجمــوع المــواد المرصــودة، وتواجــدت فــي اإلعــالم المســتقل والحكومــي والعمومــي ولــم تتواجــد فــي المؤدلــج، والمالحــظ أن التوزيــع الجغرافــي 
هنــا ســجل بشــكل الفــت خــالل فتــرة الرصــد األولــى، فمراكــز المحافظــات تكــررت 12 مــرة فتــرة الرصــد األولــى األولــى مقابــل 4 مــرات فــي الثانيــة، وتكــرر وجــود العاصمــة 
ــل 5  ــى النســب فــي مراكــز المحافظــات بواقــع 11 مــادة مقاب ــة، كمــا ســجل اإلعــالم الحكومــي والعمومــي أعل ــل مرتيــن فقــط فــي الثاني ــى مقاب ــرة الرصــد األول 13 مــرة فت
مــواد لإلعــالم المســتقل، فيمــا تســاوى نســبياً اإلعــالم المســتقل والحكومــي بالنســبة للعاصمــة بواقــع 8 مــواد لإلعــالم المســتقل مقابــل 7 مــواد للحكومــي والعمومــي خــالل 

الفترتيــن.
فــي الدرجــة الثالثــة: الباديــة والقــرى والمخيمــات: تكــررت المــواد المرصــودة التــي عنيــت بمناطــق فــي الباديــة األردنيــة 4 مــرات شــكلت نســبتها %3.4 مــن مجمــوع المــواد 	 

المرصــودة، فيمــا تكــررت القــرى والمخيمــات مرتيــن فقــط خــالل فترتــي الدراســة شــكلت نســبتها %1.7، وكان اإلعــالم المســتقل األكثــر فــي تغطيــة الباديــة التــي تكــررت 
بشــكل أكثــر خــالل فتــرة الرصــد األولــى، ولــم تســجل أيــاً مــن المــواد التــي تعنــى بالباديــة والقــرى فــي اإلعــالم المؤدلــج.

جدول رقم )5(: التوزيع الجغرافي للمواد المرصودة موزعة حسب فئات المؤسسات اإلعالمية

%المجموعاإلعالم المؤدلجاإلعالم الرسمي وشبه الحكومياإلعالم المستقلالتوزيع الجغرافي
فترة 2فترة 1فترة 2فترة 1فترة 2فترة 1

%1339129427968عام
%5741613.8مراكز المحافظات

%71611513العاصمة
%3143.4البادية

%1121.7القرى والمخيمات
100%2940271442116المجموع

5.1.2. عالقة المواد المرصودة بحقوق اإلنسان 
5.1.2.1. سمات الضحايا وأصحاب الحقوق في المواد المرصودة 

تكــررت المواضيــع فــي المــواد المرصــودة التــي ناقشــت مشــكالت وقضايــا الضحايــا وأصحــاب الحقــوق 158 مــرة، وبلــغ عــدد فئــات الضحايــا والحقــوق المنتهكــة فــي هــذا الســياق 
17 فئــة هــي: »المــرأة، المجتمــع المحلــي، المعوزيــن، الالجئــون، عمــال وموظفيــن، الشــباب والطلبــة الجامعييــن، الرجــل، األطفــال، تجــار ومســتثمرين، محتجيــن ســلميين، ذوي 

اإلعاقــة، العمــال الوافديــن، المســنين ومؤسســات المجتمــع المدنــي.
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المالحظــة األولــى هــي أن مــواد حقــوق اإلنســان المنشــورة لإلعــالم المســتقل خــالل 
فترتــي الرصــد قــد احتــوت علــى النســبة األعلــى مــن أصــوات الضحايــا والمنتهكــة 
ــا  ــة قضاي ــى تغطي ــى أن اإلعــالم المســتقل يعمــل عل ــذي يشــير إل حقوقهــم، األمــر ال
الجمهــور الحقوقيــة ويوليهــا االهتمــام فــي برامجــه وسياســات التحريــر التــي يتبعهــا، 
حيــث تكــررت فئــات الضحايــا فــي اإلعــالم المســتقل 107 مــرات بنســبة شــكلت 
%67.7 مــن مجمــوع تكــرار الضحايــا، مقابــل تكــرار أصــوات الضحايــا فــي اإلعــالم 
الحكومــي والعمومــي 45 مــرة بنســبة شــكلت %28.5 مــن مجمــوع تكــرارا الضحايــا، 
فــي حيــن ســجلت الدراســة 6 تكــرارات ألصــوات الضحايــا فــي اإلعــالم المؤدلــج بنســبة 

ــا. %3.8 مــن مجمــوع تكــرارا الضحاي

المالحظــة الثانيــة هــي أن أصــوات الضحايــا جــاءت فتــرة الرصــد األولــى أعلــى مــن فتــرة 
الرصــد الثانيــة، 92 تكــراراً فــي األولــى نســبتها %58.2، مقابــل 66 تكــراراً فــي الثانيــة 

ونســبتها 41.8%.

ــا وأصحــاب الحقــوق  ــرز االهتمــام لفئــات مــن الضحاي وأمــا المالحظــة الثالثــة فقــد ب
مقابــل ضعــف واضــح لفئــات أخــرى، وذلــك علــى النحــو التالــي:

فــي الدرجــة األولــى: المــرأة: بــرز االهتمــام بقضايــا المــرأة والمســاواة )الجنــدر( 	 
خــالل فترتــي الدراســة بشــكل الفــت، ويعلــل الســبب هنــا أن اليــوم العالمــي 
للمــرأة يصــادف الثامــن مــن آذار/ مــارس مــن كل عــام، إضافــة إلــى االحتفــال 
ب«عيــد األم« الــذي يصــادف 21 مــارس/ آذار مــن كل عــام أيضاً، وهو الشــهر الذي 
اختيــر لعمليــة الرصــد اإلعالمــي المخصصــة لهــذه الدراســة حســب منهجيتهــا، إذ 
تكــررت المــواد التــي تضمنــت نقاشــاً عــن حقــوق المــرأة 44 مــرة بنســبة شــكلت 
%27.8 مــن مجمــوع فئــات الضحايــا المكــررة فــي المــواد المرصــودة، وحلــت أوالً 
عــن بقيــة الفئــات األخــرى، وتــم تغطيتهــا فتــرة الرصــد الثانيــة بنســبة أعلــى مــن 
فتــرة الرصــد األولــى، إذ تكــررت 16 مــرة فــي األولــى و28 مــرة فــي الثانيــة، وكان 
لإلعــالم المســتقل النســبة األعلــى فــي التغطيــة لحقــوق المــرأة إذ تكــررت فــي 
31 مــادة، مقابــل 11 مــادة فــي اإلعــالم الحكومــي والعمومــي، ومرتيــن فقــط فــي 

اإلعــالم المؤدلــج.

فــي الدرجــة الثانيــة: المجتمــع المحلــي: تكــررت أصــوات الضحايــا مــن المواطنيــن 	 
مــن المجتمــع المحلــي خــالل فترتــي الرصــد 26 مــرة، شــكلت نســبتها %16.4 مــن 
مجمــوع تكــرار الضحايــا، وتســاوت نســبياً حقــوق المواطنيــن فترتــي الرصــد، 14 
مــرة فــي األولــى، و12 مــرة فــي الثانيــة، كمــا تســاوت نســبياً فــي اإلعــالم المســتقل 
والحكومــي والعمومــي، إذ تكــررت 11 مــرة فــي اإلعــالم المســتقل، و13 مــرة فــي 
الحكومــي والعمومــي، فيمــا تكــررت مرتيــن فقــط فــي اإلعــالم المؤدلــج خــالل فتــرة 

الرصــد األولــى.

فــي الدرجــة الثالثــة: المعوزيــن والالجئــون: بلــغ تكــرار الضحايــا مــن المعوزيــن 	 
وحقوقهــم 14 مــرة بنســبة شــكلت %8.8، فيمــا بلــغ تكــرار حقــوق الالجئيــن 
13 مــرة بنســبة %8.2، ولــم يالحــظ فــارق كبيــر فــي تغطيــة حقــوق المعوزيــن 
بيــن الفترتيــن األولــى والثانيــة، 8 فــي األولــى و6 فــي الثانيــة، بينمــا لوحــظ فــارق 
بتغطيــة حقــوق الالجئيــن إذ تكــررت 9 مــرات فتــرة الرصــد األولــى مقابــل 4 مــرات 
لــدى فئــة  الثانيــة، ولوحــظ االهتمــام بتغطيــة حقــوق الالجئيــن  فتــرة الرصــد 
اإلعــالم المســتقل، إذ تكــررت 11 مــرة فترتــي الدراســة مقابــل مرتيــن لــدى فئــة 
اإلعــالم الحكومــي والعمومــي، ولــم تظهــر فــي اإلعــالم المؤدلــج، كمــا جــاءت تغطيــة 
حقــوق المعوزيــن لــدى اإلعــالم المســتقل أعلــى بقليــل مــن اإلعــالم الحكومــي، 8 

مــواد مقابــل 5 مــواد، ومــادة واحــدة لــدى اإلعــالم المؤدلــج.

فــي الدرجــة الرابعــة: العمــال والموظفيــن، الشــباب والطلبــة الجامعييــن، الرجــال 	 
واألطفــال: تكــررت حقــوق العمــال والموظفيــن 11 مــرة بنســبة %7، فيمــا تكــررت 
واألطفــال  والرجــال  الجامعييــن  والطلبــة  الشــباب  مــن  كل  مــرات حقــوق   10
بنســبة %6.3 لــكل فئــة منهــم، والمالحــظ أن حقــوق العمــال والموظفيــن ظهــرت 
فتــرة الرصــد الثانيــة بشــكل أعلــى نســبياً مــن الفتــرة األولــى، إذ تكــررت 4 مــرات 
فــي األولــى و7 مــرات فــي الثانيــة، بينمــا ظهــرت جميــع المــواد التــي تضمنــت علــى 
حقــوق الشــباب والرجــال واألطفــال فتــرة الرصــد األولــى باســتثناء مادتيــن ظهرتــا 
فتــرة الرصــد الثانيــة، وعلــى جميــع األحــوال فقــد حــاز اإلعــالم المســتقل علــى 
غالبيــة التغطيــات لهــذه المجموعــة مــن فئــة الضحايــا علــى مــدار فترتــي الدراســة.  
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تقاربــت 	  ســلمياً:  والمحتجيــن  والمســتثمرين  التجــار  الخامســة:  الدرجــة  فــي 
نســب حقــوق التجــار والمســتثمرين وحقــوق بعــض الفئــات التــي أقامــت وقفــات 
احتجاجيــة للمطالبــة بحقوقهــا، إذ تكــرر الحديــث عــن حقــوق المســتثمرين 7 
مــرات بنســبة شــكلت %4.4 مــن مجمــوع تكــرار فئــات الضحايــا، فيمــا تكــرر 
الحديــث عــن حقــوق محتجيــن ســلميين 5 مــرات بنســبة شــكلت %3.2، وورد 
الحديــث عــن هاتيــن الفئتيــن مــن الضحايــا بشــكل الفــت خــالل فتــرة الرصــد 
اإلعــالم  بيــن  المســتثمرين  حقــوق  عــن  الحديــث  نســبياً  وتســاوى  األولــى، 
المســتقل والحكومــي والعمومــي، لكــن حقــوق المحتجيــن الســلميين ومطالبهــم 
بــرز الحديــث عــن جميعهــا فــي اإلعــالم المســتقل )4 مــواد( باســتثناء مــادة واحــدة 

وردت فــي اإلعــالم الحكومــي، وغــاب الحديــث عــن هاتيــن الفئتيــن فــي اإلعــالم 
المؤدلــج. 

فــي الدرجــة السادســة: ذوي اإلعاقــة، العمــال الوافــدون، المســنون، ومؤسســات 	 
المجتمــع المدنــي: خــالل فترتــي الرصــد تكــررت حقــوق ذوي اإلعاقــة 3 مــرات، 
حقــوق العمــال الوافديــن وحقــوق العجــزة وكبــار الســن مرتيــن لــكل منهما وحقوق 
مؤسســات المجتمــع المدنــي مــرة واحــدة، وجميعهــا وردت فــي اإلعــالم المســتقل 

ولــم تــرد فــي اإلعــالم الحكومــي والعمومــي والمؤدلــج.

جدول رقم )6(: سمات الضحايا موزعة حسب فئات المؤسسات اإلعالمية
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5.1.2.2. الطابع الكمي النتهاكات حقوق اإلنسان الواردة في المواد المرصودة

توزعــت المــواد المرصــودة التــي وثقتهــا الدراســة وعددهــا 116 مــادة علــى طابعيــن 
أو  شــخص  أو  فــرد  حقــوق  عــن  يتحــدث  الــذي  الفــردي  الطابــع  االنتهــاكات،  مــن 
مؤسســة بعينهــا، والطابــع الجماعــي الــذي يتحــدث عــن حقــوق لمجموعــة أو فئــة مــن 
األشــخاص أو المؤسســات، وقــد تكــررت االنتهــاكات ذات الطابــع الفــردي 8 مــرات 
ــل 108 مــواد لالنتهــاكات  بنســبة شــكلت %7 مــن مجمــوع المــواد المرصــودة، مقاب

ذات الطابــع الجماعــي وشــكلت نســبتها %93 مــن مجمــوع المــواد.  

وتكــررت المــواد التــي تضمنــت علــى نــوع واحــد مــن أنــواع وأشــكال انتهــاكات حقــوق 
اإلنســان 34 مــرة، فيمــا بلــغ عــدد االنتهــاكات فــي القضايــا ذات الطابــع الجماعــي 320 

انتهاكاً.

المالحــظ أن جميــع االنتهــاكات ذات الطابــع الفــردي وردت فقــط فــي فتــرة الرصــد 
األولــى ولــم تــرد فــي الثانيــة، كمــا أنهــا وردت فــي وســائل اإلعــالم الحكومــي والعمومــي 
بنســبة أعلــى بكثيــر مــن اإلعــالم المســتقل والمؤدلــج، إذ وردت 6 مــرات فــي اإلعــالم 
الحكومــي مقابــل مــرة واحــدة لــكل مــن اإلعــالم المســتقل والمؤدلــج، ويعتقــد الباحــث 
أن الســبب الرئيســي لغيــاب المــواد التــي تتضمــن تغطيــة النتهــاكات أو قضايــا ذات 
طابــع جماعــي يعــود إلــى إقــرار قانــون الدفــاع وحظــر األنشــطة الجماعيــة بســبب 

»جائحــة كورونــا« التــي ترافقــت مــع فتــرة الرصــد الثانيــة.

وتشــابهت نســبياً عــدد المــواد المرصــودة التــي تضمنــت علــى انتهــاكات ذات طابــع 
جماعــي فترتــي الرصــد األولــى والثانيــة، فقــد بلغــت فــي الفتــرة األولــى 52 مــادة 

تشــكل نســبتها %48، مقابــل 56 مــادة فــي الفتــرة الثانيــة تشــكل نســبتها %52 مــن 
ــع الجماعــي. مجمــوع مــواد االنتهــاكات ذات الطاب

وارتفعــت نســبياً عــدد المــواد التــي تضمنــت علــى انتهــاك واحــد مــن انتهــاكات حقــوق 
اإلنســان خــالل فتــرة الدراســة الثانيــة عــن األولــى، ففــي الفتــرة األولــى وثقــت الدراســة 
14 انتهــاكاً فرديــاً تشــكل نســبتها %42 مــن مجمــوع االنتهــاكات الفرديــة، مقابــل 
20 انتهــاكاً فرديــاً فتــرة الرصــد الثانيــة تشــكل نســبتها %58، كمــا تشــابه نســبياً 
عــدد المــواد التــي تضمنــت علــى انتهــاك واحــد بيــن اإلعــالم المســتقل والحكومــي 
والعمومــي، فقــد ســجل اإلعــالم المســتقل 17 مــادة تضمنــت علــى انتهــاك واحــد، 
مقابــل 14 مــادة لــدى فئــة اإلعــالم الحكومــي والعمومــي، و3 مــواد فقــط لــدى اإلعــالم 

المؤدلــج.

وأمــا عــدد االنتهــاكات التــي وردت فــي المــواد التــي تضمنــت علــى انتهــاكات جماعيــة 
فقــد بلغــت بشــكل أوســع لــدى اإلعــالم المســتقل مــن خــالل 223 انتهــاكاً نســبتها من 
مجمــوع االنتهــاكات الجماعيــة %69.7، فيمــا بلغــت ثانيــاً لــدى فئــة اإلعــالم الحكومــي 
والعمومــي 86 انتهــاكاً شــكلت نســبتها %26.8 مــن مجمــوع االنتهــاكات الجماعيــة، 
فــي حيــن بلــغ عددهــا لــدى اإلعــالم المؤدلــج 11 انتهــاكاً بنســبة بلغــت %3.4، كمــا 
أن عــدد االنتهــاكات الــواردة فــي ســياق االنتهــاكات الجماعيــة كان أكثــر فتــرة الرصــد 
األولــى عــن الثانيــة، فقــد بلــغ عددهــا فتــرة الرصــد األولــى 200 انتهــاكاً بنســبة تشــكل 
%62.5 مــن مجمــوع االنتهــاكات الجماعيــة، مقابــل 120 انتهــاكاً فتــرة الرصــد الثانيــة 

بنســبة تشــكل %37.5 مــن مجمــوع االنتهــاكات الجماعيــة. 

جدول رقم )7(: الطابع الكمي النتهاكات حقوق اإلنسان الواردة في المواد المرصودة موزعة حسب فئات المؤسسات اإلعالمية

المجموعاإلعالم المؤدلجاإلعالم الرسمي وشبه الحكومياإلعالم المستقلالطابع الكمي النتهاكات حقوق اإلنسان الواردة في المواد المرصودة 
فترة 2فترة 1فترة 2فترة 1فترة 2فترة 1

1060108االنتهاكات ذات الطابع الفردي
2740221432108االنتهاكات ذات الطابع الجماعي

512772134المواد التي تضمنت على انتهاك واحد
13093652156320عدد االنتهاكات في المواد التي تضمنت على أكثر من انتهاك
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5.1.2.3. الحقوق الواردة في قانون حقوق اإلنسان في المواد المرصودة

تنوعــت فئــات وأنــواع حقــوق اإلنســان الــواردة فــي قانــون حقــوق اإلنســان فــي المــواد 
التــي اســتهدفتها الدراســة، وشــملت كافــة الحقــوق التــي صــادق عليهــا األردن ونشــرها 
ــة  ــة والمدنيــة واالجتماعي ــدة الرســمية، وجمعــت بيــن الحقــوق االقتصادي فــي الجري
والثقافيــة والسياســية وأيضــاً القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وبلــغ مجمــوع تكــرار 

الحقــوق الموثقــة للمــواد المرصــودة 358 حقــاً.

المالحظــة األولــى أن أدنــى مســتويات الحقــوق التــي وردت فــي المــواد المرصــودة 
للدراســة كانــت الحقــوق السياســية والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، فيمــا بــرزت 

بشــكل متشــابه نســبياً الحقــوق االقتصاديــة والمدنيــة واالجتماعيــة والثقافيــة. 

والمالحظــة الثانيــة أن النســبة األعلــى للحقــوق الموثقــة وردت لــدى فئــة اإلعــالم 
الحقــوق شــكلت نســبتها 67.5%  لجميــع  تكــراراً  المســتقل حيــث ســجلت 242 
مــن المجمــوع العــام لحقــوق اإلنســان الموثقــة فــي المــواد المرصــودة، يليهــا اإلعــالم 
مجمــوع  مــن  نســبتها 28%  تشــكل  تكــرار  خــالل 100  مــن  والعمومــي  الحكومــي 

الحقــوق، ثــم اإلعــالم المؤدلــج مــن خــالل 16 حقــاً نســبتها 4.5%.

وأمــا المالحظــة الثالثــة؛ جــاء مجمــوع الحقــوق الموثقــة للمــواد المرصــودة فتــرة الرصــد 
األولــى أعلــى بشــكل ملحــوظ عــن فتــرة الرصــد الثانيــة، وذلــك فــي جميــع فئــات 
الحقــوق، فقــد وثقــت الدراســة 219 حقــاً خــالل فتــرة الرصــد األولــى تشــكل نســبتها 
%61.2، مقابــل 139 حقــاً لفتــرة الرصــد الثانيــة تشــكل نســبتها %38.8، وذلــك علــى 

النحــو التالــي حســب درجــة التكــرار مــن األعلــى فاألدنــى:

فــي الدرجــة األولــى: الحقــوق االقتصاديــة: ســجلت الدراســة 103 تكــراراً للحقــوق 	 
الــواردة فــي فئــة الحقــوق االقتصاديــة، منهــا 65 فتــرة الرصــد األولــى، و38 فتــرة 
الرصــد الثانيــة، وحصلــت علــى النســب األعلــى مــن بقيــة الحقــوق المســجلة إذ 
ــاً، ووردت  ــغ 358 حق شــكلت نســبتها %28.8 مــن مجمــوع تكــرار الحقــوق البال
فــي اإلعــالم المســتقل بشــكل كمــي بنســبة أعلــى مــن فئــة اإلعــالم الحكومــي 

والعمومــي، فقــد تكــررت فــي اإلعــالم المســتقل 67 مــرة، مقابــل 20 مــرة فــي 
اإلعــالم الحكومــي والعمومــي، و6 مــرات فقــط فــي اإلعــالم المؤدلــج، وتبــدو هــذه 
النتيجــة منطقيــة تمامــاً حيــث جــاءت جائحــة كورونــا وقانــون الدفــاع فتــرة الرصــد 
الثانيــة وكانــت علــى تمــاس تــام مــع الحقــوق االقتصاديــة وأثــر الحظــر الشــامل 

علــى الواقــع االقتصــادي.

فــي الدرجــة الثانيــة: الحقــوق المدنيــة: تكــررت 95 مــرة، منهــا 56 مــرة فتــرة 	 
الرصــد األولــى، و39 مــرة فتــرة الرصــد الثانيــة، وشــكلت نســبتها %26.5 مــن 
مجمــوع تكــرار الحقــوق، ووردت بنســب أعلــى فــي اإلعــالم المســتقل إذ تكــررت 
62 مــرة مقابــل 32 مــرة فــي اإلعــالم الحكومــي والعمومــي، ورصــدت لمــرة واحــدة 

ــج.  فقــط فــي اإلعــالم المؤدل

فــي الدرجــة الثالثــة: الحقــوق االجتماعيــة والثقافيــة: وتكــررت 91 مــرة، منهــا 	 
55 مــرة فتــرة الرصــد األولــى، و36 مــرة فتــرة الرصــد الثانيــة، وشــكلت نســبتها 
%25.4 مــن مجمــوع تكــرار الحقــوق الموثقــة، وبلــغ أعالهــا فــي اإلعــالم المســتقل 
إذ تكــررت 61 مــرة، ثــم فــي اإلعــالم الحكومــي والعمومــي إذ تكــررت 26 مــرة، فيمــا 

تكــررت 4 مــرات فقــط فــي اإلعــالم المؤدلــج.

فــي الدرجــة الرابعــة: الحقــوق السياســية: وتكــررت 57 مــرة، منهــا 31 مــرة فتــرة 	 
الرصــد األولــى، و26 مــرة فتــرة الرصــد الثانيــة، وشــكلت نســبتها مــن مجمــوع 
الحقــوق الموثقــة %16، وورد أعالهــا فــي اإلعــالم المســتقل إذ تكــرر 44 مــرة، 
مقابــل 10 مــرات فقــط فــي اإلعــالم الحكومــي والعمومــي، و3 مــرات فقــط فــي 

اإلعــالم المؤدلــج.

فــي الدرجــة الخامســة: القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان: تكــرر 12 مــرة فتــرة 	 
الرصــد األولــى فقــط، وشــكلت نســبتها %3.3، وبلــغ أعالهــا فــي اإلعــالم المســتقل 
إذ تكــرر 8 مــرات مقابــل مرتيــن فقــط فــي اإلعــالم الحكومــي والعمومــي، ومرتيــن 

فقــط فــي اإلعــالم المؤدلــج. 
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جدول رقم )8(: الحقوق الواردة في قانون حقوق اإلنسان في المواد المرصودة موزعة حسب فئات الحقوق والمؤسسات اإلعالمية

المجموع العامالمجموعاإلعالم المؤدلجاإلعالم الحكومي والعمومياإلعالم المستقلفئة الحقوق الواردة في قانون حقوق اإلنسان
%فترة 2فترة 1فترة 2فترة 1فترة 2فترة 1فترة 2فترة 1

%392822842653810328.8الحقوق االقتصادية
%31312570156399526.5الحقوق المدنية 

%35261882255369125.4الحقوق االجتماعية والثقافية
%2519551231265716الحقوق السياسية

%802020120123.3القانون الدولي لحقوق اإلنسان
%138104722897219139358100المجموع

24210016358المجموع العام
%67.5%28%4.5%100%

وبدراســة تفاصيــل هــذه الحقــوق التــي وردت فــي المــواد المرصــودة، نجــد أن أعالهــا 
الحــق فــي المســاواة والتمتــع بجميــع الحقــوق المدنيــة إذ تكــرر 41 مــرة، وشــكلت 
ــة الحقــوق المدنيــة، و11.4%  ــواردة ضمــن فئ نســبته %43 مــن مجمــوع الحقــوق ال
مــن مجمــوع الحقــوق الموثقــة، ويليــه حــق األشــخاص فــي مســتوى معيشــي كاف لهــم 
وألســرهم وتكــرر 38 مــرة، وشــكلت نســبته %37 مــن مجمــوع الحقــوق الــواردة فــي 
الحقــوق االقتصاديــة، و%10.6 مــن مجمــوع الحقــوق، بينمــا حــل فــي المرتبــة الثالثــة 
الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي بتكــرار بلــغ 33 مرة تشــكل نســبتها مــن الحقوق 
الــواردة فــي فئــة الحقــوق المدنيــة %34.7، ومــن المجمــوع العــام للحقــوق الموثقــة 
%9.2، ويشــابهه فــي الترتيــب الحــق فــي عــدم التمييــز فــي الحقــوق االقتصاديــة الــذي 

تكــرر 32 مــرة ضمــن فئــة الحقــوق االقتصاديــة أيضــاً.

ولوحــظ وجــود طيــف آخــر مــن الحقــوق التــي جــاءت بالدرجــة الثانيــة مــن حيــث 
ورودهــا فــي المــواد المرصــودة، وتكــررت مــا بيــن 12 إلــى 16 مــرة علــى النحــو التالــي:

تكــرر الحــق فــي الضمــان االجتماعــي والتأمينــات االجتماعيــة، وحــق كل إنســان فــي 
التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة وتأميــن الخدمــات الطبيــة لجميــع المرضــى 16 
مــرة لــكل واحــد منهمــا، وشــكلت نســبة كل منهمــا %17.6 مــن ضمــن فئــة الحقــوق 

االجتماعيــة والثقافيــة، و%4.5 مــن مجمــوع فئــات الحقــوق الموثقــة.

تكــرر 14 مــرة كل مــن” الحــق فــي التمتــع بالحقــوق العماليــة والحــق فــي محاربــة 
الذكــور  فــي مســاواة  والحــق  االقتصاديــة،  الحقــوق  فئــة  مــن  االقتصــادي  الفســاد 
واإلنــاث بالتمتــع بجميــع الحقــوق االجتماعيــة والثقافيــة مــن فئــة الحقــوق االجتماعيــة 
والثقافيــة، فيمــا تكــرر 13 مــرة حــق القاصــر فــي حمايــة األســرة والمجتمــع لــه مــن فئــة 
الحقــوق االجتماعيــة والثقافيــة، بينمــا تكــرر الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر 12 مــرة 

ضمــن فئــة الحقــوق السياســية.

وتكــررت حقــوق الالجئيــن 10 مــرات ضمــن فئــة الحقــوق السياســية، فيمــا تكــررت 9 
مــرات كل مــن تســاوي الرجــال والنســاء فــي حــق التمتــع بجميــع الحقــوق السياســية 
ــة الحقــوق االجتماعيــة  ــة الحقــوق السياســية، والحــق فــي التعليــم ضمــن فئ مــن فئ
والثقافيــة، وضمــن ذات الحقــوق تكــرر الحــق فــي الثقافــة والعلــم وحريــة البحــث 
العلمــي واإلبــداع 7 مــرات، فيمــا تكــرر الحــق فــي محاكمــة عادلــة 8 مــرات فــي حقــوق 
الحقــوق المدنيــة، بينمــا تكــرر 6 مــرات كل مــن الحــق فــي التجمــع الســلمي مــن 
فئــة الحقــوق السياســية، والحــق فــي حمايــة األســرة مــن بيــن الحقــوق االجتماعيــة 

والثقافيــة.

وفــي الحقــوق األقــل تكــراراً، فقــد تكــرر الحــق فــي االنتخــاب والمشــاركة السياســية 5 
مــرات مــن فئــة الحقــوق السياســية، والحــق فــي حمايــة الحيــاة الخاصــة مــن فئــات 
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الحقــوق المدنيــة، فيمــا تكــرر 4 مــرات كل مــن: حظــر التحريــض علــى الكراهيــة 
والعنــف مــن فئــة الحقــوق السياســية، ومــن فئــة الحقــوق االجتماعيــة والثقافيــة تكــرر 
كل مــن الحــق فــي الــزواج وتأســيس أســرة، حــق األطفــال والمراهقيــن فــي الحمايــة 
مــن االســتغالل، ومــن فئــة الحقــوق المدنيــة الحــق فــي الحيــاة، بينمــا تكــرر 3 مــرات 
كل مــن: حــق العضويــة والترشــح للبلديــات وحــق األقليــات فــي المشــاركة وممارســة 
ثقافتهــا مــن فئــة الحقــوق السياســية، وحظــر إبعــاد األجنبــي المقيــم دون مســوغ 

قانونــي مــن فئــة الحقــوق المدنيــة.

وتكــرر مرتيــن فقــط كل مــن: حــق تقريــر المصيــر وحريــة الفكــر والوجــدان والديــن 
مــن فئــة الحقــوق السياســية، ومــن فئــة الحقــوق االقتصاديــة كل مــن: الحــق فــي 

تكويــن النقابــات واالتحــادات العماليــة والحــق فــي حريــة العمــل، ومــن فئــة الحقــوق 
ــة حــق األطفــال فــي اكتســاب الجنســية.   ــة والثقافي االجتماعي

ورصــدت لمــرة واحــدة فقــط كل مــن الحقــوق التاليــة: حظر التعذيب مــن فئة الحقوق 
المدنيــة، الحــق فــي تكويــن الجمعيــات والنقابــات مــن فئــة الحقــوق السياســية، وحــق 
ــة  ــة مــن فئ ــر مصيرهــا والتصــرف الحــر بثرواتهــا ومواردهــا الطبيعي ــة فــي تقري الدول

الحقــوق االقتصاديــة.
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حقــوق . 6 أجــل  مــن  صحفيــون  لمنظمــة   PANEL منهــج  اســتخدام 
المحليــة اإلعــالم  وســائل  فــي  اإلنســان 

6.1 النتائج العامة الستخدام منهج PANEL في إعالم حقوق اإلنسان 
بشــكل عــام؛ بلــغ مجمــوع النقــاط التــي توزعــت علــى أدوات منهــج PANEL لمنظمــة 
ــون مــن أجــل حقــوق اإلنســان الخمســة وهــي: »المشــاركة، المســاءلة، عــدم  صحفي
نقطــة   300 منهــا  نقطــة،   581 اإلنســان16«  بحقــوق  والعالقــة  التمكيــن  التمييــز، 
ســجلت فتــرة الرصــد األولــى وشــكلت نســبتها %51.6 مــن مجمــوع النقــاط، و281 

نقطــة ســجلت فتــرة الرصــد الثانيــة وشــكلت نســبتها 48.4%.

وبتوزيــع مجمــوع النقــاط البالغــة 581 نقطــة، فقــد بلغــت النســبة المئويــة لمجمــوع 
النقــاط التــي اســتخدمت فيهــا أدوات PANEL )69%( مــن خــالل 401 نقطــة، منهــا 
208 نقــاط فتــرة الرصــد األولــى تشــكل نســبتها مــن مجمــوع النقــاط %35.8، و193 

نقطــة فتــرة الرصــد الثانيــة تشــكل نســبتها مــن مجمــوع النقــاط 33.2%.

 PANEL بينمــا بلغــت النســبة المئويــة لمجمــوع المــواد التــي لم تســتخدم فيهــا أدوات
%31(( مــن خــالل 180 نقطة.

النســبة األعلــى  القــول أن اســتخدام أدوات منهجيــة PANEL قــد حقــق  وينبغــي 
مقابــل عــدم اســتخدامها مــن قبــل الصحفييــن فــي المــواد التــي اســتهدفتها الدراســة، 
ولكــن قــد يختلــف األمــر عنــد دراســة كيفيــة وطريقــة اســتخدام هــذه األدوات، هــل 

ــد، أم متوســط، أم ضعيــف؟!. اســتخدمت بشــكل جي

تجــدر اإلشــارة إلــى أن كل نقطــة ســجلت ألي أداة مــن أدوات PANEL تــم إعطاؤهــا 
درجــة خاصــة بهــا )ضعيــف ـ متوســط ـ جيــد(، ســواء اســتخدمت فــي إعــداد وتحريــر 
مــواد حقــوق اإلنســان المرصــودة، أم لــم تســتخدم، وذلــك لتحقيــق أكبــر قــدر مــن 
الحياديــة والموضوعيــة فــي تقييــم اســتخدام كل أداة مــن قبــل الصحفييــن و/ أو 
ــي يمكــن  ــة الت ــر المــواد الصحفي ــد قيامهــم بإعــداد وتحري ــة، عن مؤسســاتهم اإلعالمي

ــام. تســميتها بصحافــة حقــوق اإلنســان، أو فــي العمــل الصحفــي بشــكل ع
16  يمكن االطالع على تعريف منهجية PANEL وأدواتها الخمسة في منهجية الدراسة.

حقــوق  إعــالم  فــي   PANEL منهــج أدوات  لنقــاط  العامــة  الكميــة  القــراءة   .6.1.1
اإلنســان 

ومــن حيــث درجــات اســتخدام PANEL ألدواتهــا الخمســة، فقــد بــرز اســتخدام أداة 
»التمكيــن«، ثــم »المســائلة«، ثــم »عــدم التمييــز«، ثــم »العالقــة بحقــوق اإلنســان«، 
التالــي حســب درجــات االســتخدام مــن  »المشــاركة«، وذلــك علــى النحــو  وأخيــراً 

األعلــى فاألدنــى:

 	 91 »التمكيــن«  أداة  اســتخدام  ســجل  »التمكيــن«:  أداة  األولــى:  الدرجــة  فــي 
نقطــة تشــكل نســبتها %15.7 مــن مجمــوع نقــاط االســتخدام، مقابــل 22 نقطــة 
ــم تســتخدم فيهــا هــذه األداة تشــكل نســبتها %3.8 مــن مجمــوع نقــاط عــدم  ل
االســتخدام، وســجل اســتخدام األداة فتــرة الرصــد األولــى 50 نقطــة، و41 نقطــة 
فتــرة الرصــد الثانيــة، فيمــا ســجل عــدم اســتخدامها فتــرة الرصــد األولــى بـــ 8 
نقــاط، وفتــرة الرصــد الثانيــة 14 نقطــة، وتســمح لنــا هــذه النتائــج بالقــول أن أداة 

ــي الدراســة. »التمكيــن« اســتخدمت بشــكل متســاوٍ نســبياً خــالل فترت

فــي الدرجــة الثانيــة: أداة “المســائلة”: ســجل اســتخدام أداة “المســاءلة” 88 	 
نقطــة تشــكل نســبتها %15 مــن مجمــوع نقــاط االســتخدام، مقابــل 28 نقطــة 
ــم تســتخدم فيهــا هــذه األداة تشــكل نســبتها %4.8 مــن مجمــوع نقــاط عــدم  ل
االســتخدام، وســجل اســتخدام األداة فتــرة الرصــد األولــى 38 نقطــة، و50 نقطــة 
فتــرة الرصــد الثانيــة، فيمــا ســجل عــدم اســتخدامها فتــرة الرصــد األولــى بـــ 20 
نقطــة، وفتــرة الرصــد الثانيــة 8 نقــاط، وتســمح هــذه النتائــج بالقــول أن أداة 
عــن فتــرة  “المســاءلة” اســتخدمت فتــرة الرصــد الثانيــة بشــكل أعلــى نســبياً 

الرصــد األولــى.
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ــم 	  ــل 49 نقطــة ل ــز” 76 نقطــة تشــكل نســبتها %13 مــن مجمــوع نقــاط االســتخدام، مقاب ــز”: ســجل اســتخدام أداة “عــدم التميي ــة: أداة “عــدم التميي ــي الدرجــة الثالث ف
تســتخدم فيهــا هــذه األداة تشــكل نســبتها %8.4 مــن مجمــوع نقــاط عــدم االســتخدام، وســجل اســتخدام األداة فتــرة الرصــد األولــى 47 نقطــة، و29 نقطــة فتــرة الرصــد 
الثانيــة، فيمــا ســجل عــدم اســتخدامها فتــرة الرصــد األولــى بـــ 22 نقطــة، وفتــرة الرصــد الثانيــة 27 نقطــة، وتســمح النتائــج بالقــول أن أداة “عــدم التمييــز” اســتخدمت فتــرة 

الرصــد األولــى بشــكل أعلــى مــن فتــرة الرصــد الثانيــة. 

فــي الدرجــة الرابعــة: أداة “العالقــة بحقــوق اإلنســان”: ســجل اســتخدام أداة “العالقــة بحقــوق اإلنســان” 75 نقطــة تشــكل نســبتها %13 مــن مجمــوع نقــاط االســتخدام، 	 
وهــي نتيجــة مشــابهة الســتخدام أداة “عــدم التمييــز”، مقابــل 38 نقطــة لــم تســتخدم فيهــا هــذه األداة تشــكل نســبتها %6.5 مــن مجمــوع نقــاط عــدم االســتخدام، وســجل 
اســتخدام األداة فتــرة الرصــد األولــى 31 نقطــة، و44 نقطــة فتــرة الرصــد الثانيــة، فيمــا ســجل عــدم اســتخدامها فتــرة الرصــد األولــى بـــ 26 نقطــة، وفتــرة الرصــد الثانيــة 12 

نقطــة، وتســمح النتائــج بالقــول أن أداة “العالقــة بحقــوق اإلنســان” اســتخدمت فتــرة الرصــد الثانيــة بشــكل أعلــى مــن فتــرة الرصــد األولــى. 

فــي الدرجــة الخامســة: أداة “المشــاركة”: ســجل اســتخدام أداة “المشــاركة” 71 نقطــة تشــكل نســبتها %12.2 مــن مجمــوع نقــاط االســتخدام، مقابــل 43 نقطــة لــم 	 
تســتخدم فيهــا هــذه األداة تشــكل نســبتها %7.4 مــن مجمــوع نقــاط عــدم االســتخدام، وســجل اســتخدام األداة فتــرة الرصــد األولــى 42 نقطــة، و29 نقطــة فتــرة الرصــد 
الثانيــة، فيمــا ســجل عــدم اســتخدامها فتــرة الرصــد األولــى بـــ 16 نقطــة، وفتــرة الرصــد الثانيــة 27 نقطــة، وتســمح النتائــج بالقــول أن أداة “المشــاركة” اســتخدمت فتــرة الرصــد 

األولــى بشــكل أعلــى مــن فتــرة الرصــد الثانيــة. 

جدول رقم )9(: مدى استخدام أدوات منهج  PANEL بشكل عام في المواد المرصودة موزعة حسب فترتي الدراسة

 PANEL المجموعالفترة الثانيةالفترة األولىمنهج
%ال%نعم%ال%نعم%ال%نعم

9.6%10.327%5.329%1416%42المشاركة  71%12.243%7.4
2.8%17.88%6.750%12.720%38المسائلة  88%15  28%4.8  

9.6%10.327%7.329%15.722%47عدم التمييز  76%1349%8.4
5%14.614%2.741%16.78%50التمكين  91%15.7  22%3.8

8.7%10.326%31العالقة بحقوق اإلنسان  44%15.712%4.3  75%1338%6.5
69.3%208المجموع  92%30.7  192%68.7  88%31.3  401%69  180%31  

100%100580%100280%300المجموع العام

6.1.2. القراءة الكمية لـ »درجات« استخدام أدوات منهج PANEL في إعالم حقوق اإلنسان موزعة على مجموع »النقاط«
وبتوزيــع نقــاط اســتخدام أدوات منهــج PANEL الخمســة، والبالغــة 580 نقطــة، علــى مســتوى ودرجــات اســتخدامها الموزعــة علــى 3 درجــات هــي: )ضعيفــة ـ متوســطة ـ جيــدة(، 
يتبيــن أن اســتخدام أدوات المنهجيــة كان ضعيفــاً بالدرجــة األولــى، إذ بلغــت نقــاط اســتخدام األدوات بدرجــة “ضعيفــة” 252 نقطــة شــكلت نســبتها مــن مجمــوع النقــاط 
%43.4، وجــاء اســتخدام أدوات المنهجيــة بدرجــة “متوســطة” فــي المرتبــة الثانيــة مــن خــالل 198 نقطــة شــكلت نســبتها %34.2 مــن مجمــوع النقــاط، بينمــا جــاء اســتخدامها 

بدرجــة “جيــدة” ثالثــاً وأخيــراً مــن خــالل 130 نقطــة شــكلت نســبتها %22.4 مــن المجمــوع العــام للنقــاط.
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جدول رقم )10(: درجات استخدام أدوات منهج  PANEL بشكل عام في المواد المرصودة 
موزعة على مجموع “النقاط” حسب فترتي الدراسة

المجموعالفترة الثانيةالفترة األولىالدرجة
%النقاط%النقاط%النقاط

25.8%17.6150%102ضعيفة  252%43.4  
34.2%14198%20.281%117متوسطة  

8.4%1449%81جيدة  130%22.4  
100%48.2580%51.8280%300المجموع

6.1.3. »نقــاط« اســتخدام منهجيــة PANEL موزعــة علــى فئــة ونــوع المؤسســات 
اإلعالميــة المرصــودة بشــكل عــام

بتوزيــع نقــاط اســتخدام أدوات منهجيــة PANEL الخمســة علــى فئــات المؤسســات 
اإلعالميــة المرصــودة )المســتقل، الحكومــي والعمومــي، والمؤدلــج(، يتبيــن أن صحافــة 
حقــوق اإلنســان فــي اإلعــالم المســتقل اســتخدمت المنهجيــة بشــكل أعلــى مــن 
اإلعــالم الحكومــي والعمومــي والمؤدلــج، مــع مالحظــة أن اإلعــالم المســتقل قــد تمكــن 
مــن اســتخدام أدوات المنهجيــة فتــرة الرصــد الثانيــة أكثــر مــن فتــرة الرصــد األولــى، 
بعكــس اإلعــالم الحكومــي والعمومــي الــذي اســتخدم أدوات المنهجيــة فتــرة األولــى 
بشــكل أعلــى مــن فتــرة الرصــد الثانيــة، كذلــك األمــر بالنســبة لإلعــالم المؤدلــج، 
ولعــل إحــدى األســباب التــي أدت إلــى هــذه النتيجــة أن اإلعــالم الحكومــي والعمومــي 
كان شــديد التركيــز فتــرة الرصــد الثانيــة علــى مــا يصــدر مــن أخبــار ومعلومــات حــول 
جائحــة كورونــا، وبــدى واضحــاً غيــاب وظهــور الشــخصيات العامــة أو أصحــاب الخبــرات 
ــا  ــى غيــاب االجتهــاد فــي تغطيــة القضاي ــر الصحفيــة، إضافــة إل ــار والتقاري فــي األخب
الحقوقيــة للمواطنيــن، األمــر الــذي فســح المجــال لإلعــالم المســتقل أن يســتخدم 
ــام حســب  ــه األرق ــذي تشــير إلي ــى النحــو ال ــك عل ــى، وذل أدوات PANEL بشــكل أعل

درجــات االســتخدام مــن األعلــى فاألدنــى:

فــي الدرجــة األولــى: اإلعــالم المســتقل: ســجل اإلعــالم المســتقل 340 نقطــة 	 
مــن نقــاط اســتخدام أدوات منهــج PANEL، تشــكل نســبتها %58.5 مــن مجمــوع 
النقــاط البالغــة 580 نقطــة، ومنهــا 262 نقطــة تشــير إلــى اســتخدام أدوات 
المنهجية تشــكل نســبتها %45 من مجموع النقاط، مقابل 78 نقطة تشــير إلى 

عــدم اســتخدام أدوات المنهجيــة تشــكل نســبتها %13.4 مــن مجمــوع النقــاط، 
وقــد اســتخدم اإلعــالم المســتقل أدوات المنهجيــة خــالل فتــرة الرصــد الثانيــة 
ــى 114 نقطــة اســتخدام  ــى، حيــث ســجل فــي األول ــر مــن فتــرة الرصــد األول أكث
مقابــل 148 نقطــة اســتخدام فــي الثانيــة، وســجل عــدم اســتخدام األدوات 26 
ــة، علمــاً أن عــدد  ــرة الثاني ــل 52 نقطــة فــي الفت ــى، مقاب ــرة األول نقطــة فــي الفت
ــا 28  ــادة، منه المــواد المرصــودة لهــذه الدراســة لإلعــالم المســتقل بلغــت 68 م

مــادة فتــرة الرصــد األولــى، و40 مــادة فتــرة الرصــد الثانيــة.

الحكومــي 	  اإلعــالم  والعمومــي: ســجل  الحكومــي  اإلعــالم  الثانيــة:  الدرجــة  فــي 
تشــكل   ،PANEL منهــج  أدوات  اســتخدام  نقــاط  مــن  نقطــة   211 والعمومــي 
ــى اســتخدام  نســبتها %36.3 مــن مجمــوع النقــاط، ومنهــا 111 نقطــة تشــير إل
أدوات المنهجيــة تشــكل نســبتها %19 مــن مجمــوع النقــاط، مقابــل 100 نقطــة 
تشــير إلــى عــدم اســتخدام أدوات المنهجيــة تشــكل نســبتها %17.2 مــن مجمــوع 
النقــاط، وقــد اســتخدم اإلعــالم الحكومــي والعمومــي أدوات المنهجيــة خــالل فتــرة 
الرصــد األولــى أكثــر مــن فتــرة الرصــد الثانيــة، حيــث ســجل فــي األولــى 75 نقطــة 
اســتخدام مقابــل 36 نقطــة اســتخدام فــي الثانيــة، وســجل عــدم اســتخدام 
األدوات 65 نقطــة فــي الفتــرة األولــى، مقابــل 35 نقطــة فــي الفتــرة الثانيــة، علمــاً 
أن عــدد المــواد المرصــودة لهــذه الدراســة لإلعــالم الحكومــي والعمومــي بلغــت 
42 مــادة، منهــا 28 مــادة فتــرة الرصــد األولــى، و14 مــادة فتــرة الرصــد الثانيــة، 
لكــن التراجــع فــي اســتخدام أدوات المنهجيــة يعــود إلــى تراجــع عــدد مــواد حقــوق 
اإلنســان المنشــورة فــي اإلعــالم الحكومــي والعمومــي خــالل فتــرة الرصــد الثانيــة.

فــي الدرجــة الثالثــة: اإلعــالم المؤدلــج: ســجل اإلعــالم المؤدلــج 30 نقطة من نقاط 	 
اســتخدام أدوات منهــج PANEL، تشــكل نســبتها %5.2 مــن مجمــوع النقــاط، 
ومنهــا 28 نقطــة تشــير إلــى اســتخدام أدوات المنهجيــة تشــكل نســبتها 4.8% 
مــن مجمــوع النقــاط، مقابــل 2 نقطــة تشــير إلــى عــدم اســتخدام أدوات المنهجيــة 
تشــكل نســبتها %0.3 مــن مجمــوع النقــاط، وقــد اســتخدم اإلعــالم المؤدلج أدوات 
المنهجيــة خــالل فتــرة الرصــد األولــى أكثــر مــن فتــرة الرصــد الثانيــة، حيــث ســجل 
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فــي األولــى 19 نقطــة اســتخدام مقابــل نقطــة اســتخدام واحــدة فقــط فــي الثانيــة، وســجل عــدم اســتخدام األدوات نقطــة واحــدة فقــط فــي الفتــرة األولــى، مقابــل نقطــة 
واحــدة فقــط فــي الفتــرة الثانيــة، علمــاً أن عــدد المــواد المرصــودة لهــذه الدراســة لإلعــالم المؤدلــج بلغــت 6 مــواد، منهــا 4 مــواد فتــرة الرصــد األولــى، ومادتيــن فتــرة الرصــد 

الثانيــة، لكــن التراجــع فــي اســتخدام أدوات المنهجيــة يعــود إلــى تراجــع عــدد مــواد حقــوق اإلنســان المنشــورة فــي اإلعــالم المؤدلــج خــالل فتــرة الرصــد الثانيــة.
جدول رقم )11(: نقاط استخدام منهج PANEL موزعة على فئة ونوع المؤسسات اإلعالمية المرصودة

 PANEL المجموعالفترة الثانيةالفترة األولىمنهج
%ال%نعم%ال%نعم%ال%نعم

52.7%148%268.7%11438اإلعالم المستقل  52%18.5  262%45  78%13.4  
12.4%35%6521.7%7525الحكومي والعمومي  35%12.4  110%19  100%17.2

3.2%9%10.3%196.3اإلعالم المؤدلج  1%0.3  28%4.8  2%0.3  
69.3%208المجموع  92%30.7  192%68.7  88%31.3  400%69  180%31  

100%100580%100280%300المجموع العام

6.1.4. »درجات« استخدام أدوات منهج PANEL في إعالم حقوق اإلنسان موزعة على فئات مؤسسات اإلعالم المرصودة
أوالً: اإلعالم المستقل  

بلــغ عــدد نقــاط اســتخدام أدوات منهجيــة PANEL خــالل فترتــي الدراســة لفئــة “اإلعــالم المســتقل” 340 نقطــة شــكلت غالبيــة مجمــوع النقــاط البالغــة 580 نقطــة وبنســبة 
بلغــت %40، وبلــغ عــدد نقــاط اســتخدامها ألدوات المنهجيــة 262 نقطــة، مقابــل 78 نقطــة عــدم اســتخدام ألدوات المنهجيــة، وجــاء أكثــر أداة اســتخداماً فــي مــواد حقــوق 
اإلنســان المرصــودة لهــذه الفئــة أداتــي “المســاءلة” و”التمكيــن”، ثــم “العالقــة بحقــوق اإلنســان”، ويليهــا “عــدم التمييــز” ثــم “المشــاركة”، وذلــك علــى النحــو التالــي موزعــة حســب 

الدرجــات مــن األعلــى فاألدنــى:
فــي الدرجــة األولــى: “المســاءلة” و”التمكيــن”: بلــغ عــدد نقــاط اســتخدام أداتــي “المســاءلة” و”التمكيــن” خــالل فترتــي الدراســة 57 نقطــة، وبنســبة شــكلت %16.8 مــن 	 

مجمــوع نقــاط اإلعــالم المســتقل لــكل واحــدة منهمــا، فيمــا بلــغ عــدد نقــاط عــدم اســتخدام أداة “المســاءلة” 10 نقــاط، و”التمكيــن” 18 نقطــة، وجــاءت نقــاط أداة “المســاءلة” 
فتــرة الرصــد األولــى بشــكل أقــل مــن فتــرة الرصــد الثانيــة، علــى التوالــي 22 نقطــة مقابــل 35 نقطــة، وذات األمــر ألداة “التمكيــن” إذ بلغــت نقــاط اســتخدامها فتــرة الرصــد 

األولــى 26 نقطــة مقابــل 31 نقطــة فتــرة الرصــد الثانيــة.
فــي الدرجــة الثانيــة: »العالقــة بحقــوق اإلنســان«: بلــغ عــدد نقــاط اســتخدام أداة »العالقــة بحقــوق اإلنســان« خــالل فترتــي الدراســة 56 نقطــة، وبنســبة شــكلت %16.4 مــن 	 

مجمــوع نقــاط اإلعــالم المســتقل، فيمــا بلــغ عــدد نقــاط عــدم اســتخدامها 10 نقــاط، وجــاءت نقــاط أداة »المســاءلة« فتــرة الرصــد األولــى بشــكل أقــل مــن فتــرة الرصــد الثانيــة، 
علــى التوالــي 18 نقطــة مقابــل 38 نقطــة.

فــي الدرجــة الثالثــة: »عــدم التمييــز«: بلــغ عــدد نقــاط اســتخدام أداة »عــدم التمييــز« خــالل فترتــي الدراســة 47 نقطــة، وبنســبة شــكلت %13.8 مــن مجمــوع نقــاط اإلعــالم 	 
المســتقل، فيمــا بلــغ عــدد نقــاط عــدم اســتخدامها 19 نقطــة، وجــاءت نقــاط أداة »عــدم التمييــز« فتــرة الرصــد األولــى بشــكل أعلــى مــن فتــرة الرصــد الثانيــة، علــى التوالــي 25 

نقطــة مقابــل 22 نقطــة، بينمــا لــم تســتخدم فتــرة الرصــد األولــى بشــكل أكثــر بكثيــر عــن فتــرة الرصــد الثانيــة، علــى التوالــي نقطــة واحــدة مقابــل 18 نقطــة.
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فــي الدرجــة الرابعــة: “المشــاركة”: بلــغ عــدد نقــاط اســتخدام أداة “المشــاركة” خــالل فترتــي الدراســة 45 نقطــة، وبنســبة شــكلت %13.2 مــن مجمــوع نقــاط اإلعــالم 	 
المســتقل، فيمــا بلــغ عــدد نقــاط عــدم اســتخدامها 21 نقطــة، وجــاءت نقــاط أداة “المشــاركة” متســاوية نســبياً فترتــي الرصــد األولــى والثانيــة، علــى التوالــي 23 نقطــة مقابــل 

22 نقطــة، بينمــا لــم تســتخدم فتــرة الرصــد األولــى بشــكل أكثــر بكثيــر عــن فتــرة الرصــد الثانيــة، علــى التوالــي 3 نقــاط مقابــل 18 نقطــة.

جدول رقم )12(: درجات استخدام أدوات منهج  PANEL موزعة على مجموع “النقاط” حسب فترتي الدراسة لفئة اإلعالم المستقل
المجموعالفترة الثانيةالفترة األولىاإلعالم المستقل
 PANEL الدرجاتالنقاطالدرجاتالنقاطالدرجاتالنقاطمنهج

جيدةمتوسطةضعيفةالنعمجيدةمتوسطةضعيفةالنعمجيدةمتوسطةضعيفةالنعماألداة
23321682218231154521252713المشاركة
224510113561212165710172227المسائلة

251114112218261044719272415عدم التمييز
2603149318238105718262219التمكين

18811105382151875610262812العالقة بحقوق اإلنسان
11416226444148529959422627812112386المجموع
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ثانياً: اإلعالم الحكومي والعمومي
بلــغ عــدد نقــاط اســتخدام أدوات منهجيــة PANEL خــالل فترتــي الدراســة لفئــة “اإلعــالم الحكومــي والعمومــي” 210 نقــاط شــكلت نســبتها مــن مجمــوع النقــاط البالغــة 580 
نقطــة %36.2، وبلــغ عــدد نقــاط اســتخدامها ألدوات المنهجيــة 110 نقــاط، مقابــل 100 نقطــة عــدم اســتخدام ألدوات المنهجيــة، وجــاء أكثــر أداة اســتخداماً فــي مــواد حقــوق 
اإلنســان المرصــودة لهــذه الفئــة أداة “التمكيــن”، ثــم “المســائلة”، ويليهــا “عــدم التمييــز” ثــم “المشــاركة” وأخيــراً “العالقــة بحقــوق اإلنســان”، وذلــك علــى النحــو التالــي موزعــة 

حســب الدرجــات مــن األعلــى فاألدنــى:
فــي الدرجــة األولــى: “التمكيــن”: بلــغ عــدد نقــاط اســتخدام أداة “التمكيــن” خــالل فترتــي الدراســة 28 نقطــة، وبنســبة شــكلت %13.3 مــن مجمــوع نقــاط اإلعــالم الحكومــي 	 

والعمومــي، فيمــا بلــغ عــدد نقــاط عــدم اســتخدام هــذه األداة 14 نقطــة، وجــاءت نقــاط اســتخدامها فتــرة الرصــد األولــى بشــكل أعلــى مــن فتــرة الرصــد الثانيــة، علــى التوالــي 
20 نقطــة مقابــل 8 نقــاط، بينمــا جــاء عــدم اســتخدامها متســاوٍ نســبياً فــي الفترتيــن، علــى التوالــي 8 نقــاط مقابــل 6. 

فــي الدرجــة الثانيــة: “المســائلة”: بلــغ عــدد نقــاط اســتخدام أداة “المســاءلة” خــالل فترتــي الدراســة 24 نقطــة، وبنســبة شــكلت %11.4 مــن مجمــوع نقــاط اإلعــالم الحكومــي 	 
والعمومــي، فيمــا بلــغ عــدد نقــاط عــدم اســتخدام هــذه األداة 18 نقطــة، وجــاءت نقــاط اســتخدامها فترتــي الرصــد األولــى والثانيــة متســاوية بواقــع 12 نقطــة لــكل فتــرة، بينمــا 

لــم تســتخدم فتــرة الرصــد األولــى بشــكل أعلــى مــن فتــرة الرصــد الثانيــة، علــى التوالــي 16 نقطــة مقابــل نقطتيــن فقــط. 
فــي الدرجــة الثالثــة: “عــدم التمييــز”: بلــغ عــدد نقــاط اســتخدام أداة “عــدم التمييــز” خــالل فترتــي الدراســة 23 نقطــة، وبنســبة شــكلت %11 مــن مجمــوع نقــاط اإلعــالم 	 

الحكومــي والعمومــي، فيمــا بلــغ عــدد نقــاط عــدم اســتخدام هــذه األداة 20 نقطــة، وجــاءت نقــاط اســتخدامها فتــرة الرصــد األولــى بشــكل أعلــى مــن فتــرة الرصــد الثانيــة، علــى 
التوالــي 18 نقطــة مقابــل 5 نقــاط، بينمــا لــم تســتخدم فتــرة الرصــد األولــى بشــكل متســاوٍ نســبياً فتــرة الرصــد الثانيــة، علــى التوالــي 11 نقطــة مقابــل 9 نقــاط. 
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فـي الدرجـة الرابعـة: “المشـاركة”: بلـغ عـدد نقـاط اسـتخدام أداة “المشـاركة” خـالل فترتـي الدراسـة 20 نقطـة، وبنسـبة شـكلت %9.5 مـن مجمـوع نقـاط اإلعـالم الحكومـي 	 
والعمومـي، فيمـا بلـغ عـدد نقـاط عـدم اسـتخدام هـذه األداة 22 نقطـة، وجـاءت نقـاط اسـتخدامها فتـرة الرصـد األولـى بشـكل أعلـى مـن فتـرة الرصـد الثانيـة، علـى التوالـي 15 

نقطـة مقابـل 5 نقـاط، بينمـا لـم تسـتخدم فتـرة الرصـد األولـى بشـكل أعلـى مـن فتـرة الرصـد الثانيـة، علـى التوالـي 13 نقطـة مقابـل 9 نقـاط. 
فـي الدرجـة الخامسـة: “العالقـة بحقـوق اإلنسـان”: بلـغ عـدد نقـاط اسـتخدام أداة “العالقـة بحقـوق اإلنسـان” خـالل فترتـي الدراسـة 15 نقطـة، وبنسـبة شـكلت %7 مـن 	 

مجمـوع نقـاط اإلعـالم الحكومـي والعمومـي، فيمـا بلـغ عـدد نقـاط عـدم اسـتخدام هذه األداة 26 نقطة، وجاءت نقاط اسـتخدامها فترة الرصد األولى بشـكل مضاعف عن فترة 
الرصـد الثانيـة، علـى التوالـي 10 نقـاط مقابـل 5 نقـاط، بينمـا لـم تسـتخدم فتـرة الرصـد األولـى بشـكل أعلـى مـن فتـرة الرصـد الثانيـة، علـى التوالـي 17 نقطـة مقابـل 9 نقـاط. 

جدول رقم )13(: درجات استخدام أدوات منهج  PANEL موزعة على مجموع “النقاط” حسب فترتي الدراسة لفئة اإلعالم الحكومي والعمومي
المجموعالفترة الثانيةالفترة األولىالحكومي والعمومي

 PANEL الدرجاتالنقاطالدرجاتالنقاطالدرجاتالنقاطمنهج
جيدةمتوسطةضعيفةالنعمجيدةمتوسطةضعيفةالنعمجيدةمتوسطةضعيفةالنعماألداة

1513911859104202219158المشاركة
12161855122761241825116المسائلة

18117147591121232018168عدم التمييز
208714786932281416179التمكين

1017225159103115263282العالقة بحقوق اإلنسان
756563492835354718511010012112386المجموع
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ثالثاً: اإلعالم المؤدلج  
بلــغ عــدد نقــاط اســتخدام أدوات منهجيــة PANEL خــالل فترتــي الدراســة لفئــة “اإلعــالم المؤدلــج” 30 نقطــة، شــكلت نســبتها مــن مجمــوع النقــاط البالغــة 580 نقطــة 3.5%، 
وبلــغ عــدد نقــاط اســتخدامها ألدوات المنهجيــة 28 نقطــة، مقابــل نقطتيــن فقــط عــدم اســتخدام ألدوات المنهجيــة، وجميــع أدوات المنهجيــة اســتخدمت بشــكل متســاوٍ 

باســتثناء أداة “العالقــة بحقــوق اإلنســان”، وذلــك علــى النحــو التالــي موزعــة حســب الدرجــات مــن األعلــى فاألدنــى:
فــي الدرجــة األولــى: “المشــاركة” و”المســاءلة” و”عــدم التمييــز” و”التمكيــن”: بلــغ عــدد نقــاط اســتخدام كل مــن أدوات “المشــاركة” و”المســاءلة” و”عــدم التمييــز” و”التمكيــن” 	 

خــالل فترتــي الدراســة 6 نقــاط، وبنســبة شــكلت %20 لــكل واحــدة منهــا مــن مجمــوع نقــاط اإلعــالم المؤدلــج، فيمــا بلــغ عــدد نقــاط عــدم اســتخدامها صفــر نقطــة، وجــاءت 
نقــاط اســتخدامها فتــرة الرصــد األولــى بشــكل مضاعــف عــن فتــرة الرصــد الثانيــة، إذ بلغــت نقــاط اســتخدام كل منهــا فتــرة الرصــد األولــى 4 نقــاط، مقابــل نقطتيــن لــكل منهــا 

فتــرة الرصــد الثانيــة. 
فــي الدرجــة الثانيــة: »العالقــة بحقــوق اإلنســان«: بلــغ عــدد نقــاط اســتخدام أداة »العالقــة بحقــوق اإلنســان« خــالل فترتــي الدراســة 4 نقــاط، وبنســبة شــكلت %13.3 مــن 	 

مجمــوع نقــاط اإلعــالم المؤدلــج، فيمــا بلــغ عــدد نقــاط عــدم اســتخدامها نقطتيــن، وجــاءت نقــاط اســتخدامها فتــرة الرصــد األولــى أعلــى عــن فتــرة الرصــد الثانيــة، علــى التوالــي 
3 نقــاط مقابــل نقطــة واحــدة، بينمــا تســاوت نقــاط عــدم اســتخدامها فــي الفترتيــن نقطــة واحــدة فــي األولــى مقابــل نقطــة واحــدة أيضــاً فــي الثانيــة. 
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جدول رقم )14(: درجات استخدام أدوات منهج  PANEL موزعة على مجموع “النقاط” حسب فترتي الدراسة
المجموعالفترة الثانيةالفترة األولىاإلعالم المؤدلج
 PANEL الدرجاتالنقاطالدرجاتالنقاطالدرجاتالنقاطمنهج

جيدةمتوسطةضعيفةالنعمجيدةمتوسطةضعيفةالنعمجيدةمتوسطةضعيفةالنعماألداة
41122116222المشاركة
4132116204المسائلة

413226303عدم التمييز
4312116141التمكين

314111142510العالقة بحقوق اإلنسان
1917499163128213710المجموع
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»مقارنة« مستويات استخدام أدوات منهج PANEL في إعالم حقوق اإلنسان موزعة على فئات مؤسسات اإلعالم المرصودة حسب كل أداة  
أوالً: المقارنة بمستوى استخدام أداة »المشاركة«:

بلــغ عــدد نقــاط أداة »المشــاركة« 114 نقطــة تشــكل نســبتها %19.6 مــن مجمــوع نقــاط أدوات منهجيــة PANEL الخمســة التــي رصدتهــا الدراســة والبالغــة 580 نقطــة، منهــا 
58 نقطــة فتــرة الرصــد األولــى، و56 نقطــة فتــرة الرصــد الثانيــة، وبلغــت نقــاط اســتخدامها 71 نقطــة مقابــل عــدم اســتخدامها بـــ 43 نقطــة خــالل الفترتيــن.

وتظهــر األرقــام أن “اإلعــالم المســتقل” اســتخدم أداة “المشــاركة” بنســبة أعلــى مــن “اإلعــالم الحكومــي والعمومــي” وأيضــاً “المؤدلــج”، بمجمــوع نقــاط اســتخدام بلغــت 45 نقطــة، 
مقابــل 20 نقطــة للحكومــي والعمومــي و6 نقــاط للمؤدلــج.

وبتطبيــق درجــات االســتخدام الثالثــة )ضعيفــة ومتوســطة وجيــدة( علــى أداة “المشــاركة”، فقــد حلــت درجــة “ضعيفــة” أوالً بواقــع 49 نقطــة، ثــم “متوســطة” ثانيــاً بواقــع 43 
نقطــة، ثــم “جيــدة” ثالثــاً بواقــع 21 نقطــة، وذلــك حســب الترتيــب التالــي مــن األعلــى فاألدنــى:

فــي الدرجــة األولــى: “ضعيفــة”: ســجلت الدراســة أعلــى درجــات قيــاس أداة “المشــاركة” بـ”الضعيفــة” خــالل فترتــي الرصــد األولــى والثانيــة، وبلغــت 49 نقطــة تشــكل نســبتها 	 
%43 مــن مجمــوع نقــاط أداة “المشــاركة”، وســجلت مســتوى أعلــى خــالل فتــرة الرصــد الثانيــة مــن خــالل 34 نقطــة، مقابــل 15 نقطــة فتــرة الرصــد األولــى، وذلــك علــى الرغــم 
مــن أن المــواد المرصــودة فتــرة الرصــد الثانيــة أقــل نســبياً مــن فتــرة الرصــد األولــى، علــى التوالــي 56 مقابــل 60 مــادة، ومــن المالحــظ أنهــا اتجهــت نحــو االســتخدام الضعيــف 
فتــرة الرصــد الثانيــة لــدى فئــة “اإلعــالم المســتقل”، إذ ســجلت فتــرة الرصــد األولــى نقطتيــن مقابــل 23 نقطــة فتــرة الرصــد الثانيــة، كمــا اســتقرت نســبياً فــي النقــاط لــدى 

“اإلعــالم الحكومــي والعمومــي” للفترتيــن إذ ســجلت 9 نقــاط فتــرة الرصــد األولــى، و10 نقــاط فــي الثانيــة.  

فــي الدرجــة الثانيــة: “متوســطة”: ســجلت الدراســة ثانــي درجــات قيــاس أداة “المشــاركة” بـ”المتوســطة”، وبلغــت 43 نقطــة تشــكل نســبتها %37.7 مــن مجمــوع نقــاط أداة 	 
“المشــاركة”، وســجلت مســتوى أعلــى خــالل فتــرة الرصــد األولــى مــن خــالل 27 نقطــة، مقابــل 16 نقطــة فتــرة الرصــد الثانيــة، ومــن المالحــظ أن اســتخدامها تراجــع لــدى فئــة 
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“اإلعــالم الحكومــي والعمومــي” فتــرة الرصــد الثانيــة عندمــا ســجلت 4 نقــاط مقابــل 11 نقطــة فتــرة الرصــد األولــى، كمــا ســجلت معــدالً أعلــى لــدى فئــة “اإلعــالم المســتقل” 
فتــرة الرصــد األولــى مقابــل الثانيــة، 16 نقطــة، مقابــل 11 نقطــة.  

ــة: “جيــدة”: ســجلت الدراســة ثالــث درجــات قيــاس أداة “المشــاركة” بـ”الجيــدة”، وبلغــت 21 نقطــة تشــكل نســبتها %18.4 مــن مجمــوع نقــاط أداة 	  فــي الدرجــة الثالث
“المشــاركة”، وســجلت مســتوى أعلــى خــالل فتــرة الرصــد األولــى مــن خــالل 16 نقطــة، مقابــل 5 نقــاط فتــرة الرصــد الثانيــة، ومــن المالحــظ أن اســتخدامها تراجــع لــدى فئــة 
“اإلعــالم الحكومــي والعمومــي” فتــرة الرصــد الثانيــة عندمــا لــم تســجل أي نقطــة، مقابــل 8 نقــاط فتــرة الرصــد األولــى، كمــا ســجلت معــدالً أعلــى لــدى فئــة “اإلعــالم المســتقل” 
فتــرة الرصــد األولــى مقابــل الثانيــة، 8 نقــاط، مقابــل 5 نقــاط، لكــن اســتخدامها بقــي األعلــى لــدى اإلعــالم المســتقل مــن خــالل 13 نقطــة، فيمــا لــم تســجل أي نقطــة لــدى 

فئــة “اإلعــالم المؤدلــج” خــالل فترتــي الدراســة. 

جدول رقم )15(: درجات استخدام أداة “المشاركة” موزعة على مجموع “النقاط” حسب فترتي الدراسة
المجموعالفترة الثانيةالفترة األولىالمشاركة

الدرجاتالنقاطالدرجاتالنقاطالدرجاتالنقاطفئة اإلعالم
جيدةمتوسطةضعيفةالنعمجيدةمتوسطةضعيفةالنعمجيدةمتوسطةضعيفةالنعماألداة
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ثانياً: المقارنة بمستوى استخدام أداة »المساءلة«:
بلــغ عــدد نقــاط أداة »المســاءلة« 114 نقطــة تشــكل نســبتها %19.6 مــن مجمــوع نقــاط أدوات منهجيــة PANEL، منهــا 58 نقطــة فتــرة الرصــد األولــى، و56 نقطــة فتــرة الرصــد 

الثانيــة، وبلغــت نقــاط اســتخدامها 86 نقطــة مقابــل عــدم اســتخدامها بـــ 28 نقطــة خــالل الفترتيــن.
وتظهــر األرقــام أن “اإلعــالم المســتقل” اســتخدم أداة “المســاءلة” بنســبة أعلــى مــن “اإلعــالم الحكومــي والعمومــي” وأيضــاً “المؤدلــج”، بمجمــوع نقــاط اســتخدام بلغــت 56 نقطــة، 

مقابــل 24 نقطــة للحكومــي والعمومــي و6 نقــاط للمؤدلــج.
وبتطبيــق درجــات االســتخدام الثالثــة علــى أداة “المســاءلة”، فقــد حلــت درجــة “ضعيفــة” أوالً بواقــع 44 نقطــة، ثــم “جيــدة” ثانيــاً بواقــع 37 نقطــة، ثــم “متوســطة” ثالثــاً بواقــع 

33 نقطــة، وذلــك حســب الترتيــب التالــي مــن األعلــى فاألدنــى:
فــي الدرجــة األولــى: “ضعيفــة”: ســجلت الدراســة أعلــى درجــات قيــاس أداة “المســاءلة” بـ”الضعيفــة”، وبلغــت 44 نقطــة تشــكل نســبتها %38.6 مــن مجمــوع نقــاط أداة 	 

ــة، ومــن المالحــظ أنهــا اتجهــت نحــو  ــرة الرصــد الثاني ــى مــن خــالل 24 نقطــة، مقابــل 20 نقطــة فت ــرة الرصــد األول “المســاءلة”، وســجلت مســتوى أعلــى نســبياً خــالل فت
االســتخدام الضعيــف فتــرة الرصــد الثانيــة لــدى فئــة “اإلعــالم المســتقل”، إذ ســجلت فتــرة الرصــد األولــى 5 نقــاط مقابــل 12 نقطــة فتــرة الرصــد الثانيــة، وذلــك علــى عكــس 
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“اإلعــالم الحكومــي والعمومــي” الــذي ســجل فتــرة الرصــد األولــى 18 نقطــة مقابــل 7 نقــاط فــي الثانيــة، إال أن المجمــوع العــام لنقــاط اســتخدام أداة “المســاءلة” يظهــر أن 
اإلعــالم الحكومــي والعمومــي قــد حــاز علــى النســبة األعلــى باســتخدام األداة اســتخداماً ضعيفــاً، وذلــك مــن خــالل 25 نقطــة، مقابــل 17 نقطــة لإلعــالم المســتقل، ونقطتيــن 

للمؤدلــج.  

  فــي الدرجــة الثانيــة: “جيــدة”: ســجلت الدراســة ثانــي درجــات قيــاس أداة “المســاءلة” بـ”الجيــدة”، وبلغــت 37 نقطــة تشــكل نســبتها %32.4 مــن مجمــوع نقــاط األداة، 	 
وتســاوت نســبياً فــي النقــاط فترتــي الرصــد األولــى والثانيــة، 19 نقطــة فــي األولــى مقابــل 18 فــي الثانيــة، ومــن المالحــظ أن اســتخدامها تراجــع لــدى فئــة “اإلعــالم الحكومــي 
والعمومــي” فتــرة الرصــد الثانيــة عندمــا ســجلت نقطــة واحــدة مقابــل 5 نقــاط فتــرة الرصــد األولــى، كمــا ســجلت معــدالً أعلــى لــدى فئــة “اإلعــالم المســتقل” فتــرة الرصــد 
الثانيــة مقابــل األولــى، وقــد ســجل اإلعــالم المســتقل أعلــى معــدالت االســتخدام الجيــد ألداة “المســاءلة” مــن خــالل 27 نقطــة، مقابــل 6 نقــاط لفئــة اإلعــالم الحكومــي 

والعمومــي، و4 نقــاط لإلعــالم المؤدلــج.  

فــي الدرجــة الثالثــة: “متوســطة”: ســجلت الدراســة ثالــث درجــات قيــاس أداة “المســاءلة” بـ”المتوســطة”، وبلغــت 33 نقطــة تشــكل نســبتها %29 مــن مجمــوع نقــاط األداة، 	 
وســجلت مســتوى أعلــى نســبياً خــالل فتــرة الرصــد الثانيــة مــن خــالل 18 نقطــة، مقابــل 15 نقطــة فتــرة الرصــد األولــى، ومــن المالحــظ أن اســتخدامها بدرجــة متوســطة 
قــد تســاوى خــالل فترتــي الرصــد ســواء لــدى فئــة “اإلعــالم الحكومــي والعمومــي” ولــدى فئــة “اإلعــالم المســتقل” و”المؤدلــج”، لكــن اســتخدامها بقــي مضاعفــاً لــدى اإلعــالم 
المســتقل مــن خــالل 22 نقطــة، مقابــل 11 نقطــة لــدى اإلعــالم الحكومــي والعمومــي، فيمــا لــم تســجل أي نقطــة اســتخدام متوســطة لــدى فئــة “اإلعــالم المؤدلــج” خــالل 

فترتــي الدراســة. 

جدول رقم )16(: درجات استخدام أداة “المساءلة” موزعة على مجموع “النقاط” حسب فترتي الدراسة
المجموعالفترة الثانيةالفترة األولىالمسائلة

الدرجاتالنقاطالدرجاتالنقاطالدرجاتالنقاطفئة اإلعالم
جيدةمتوسطةضعيفةالنعمجيدةمتوسطةضعيفةالنعمجيدةمتوسطةضعيفةالنعماألداة
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ثالثاً: المقارنة بمستوى استخدام أداة »عدم التمييز«:

بلــغ عــدد نقــاط أداة »المســاءلة« 114 نقطــة تشــكل نســبتها %19.6 مــن مجمــوع نقــاط أدوات منهجيــة PANEL، منهــا 58 نقطــة فتــرة الرصــد األولــى، و56 نقطــة فتــرة الرصــد 
الثانيــة، وبلغــت نقــاط اســتخدامها 77 نقطــة مقابــل عــدم اســتخدامها بـــ 37 نقطــة خــالل الفترتيــن.
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ــى  ــز” بنســبة أعل ــام أن “اإلعــالم المســتقل” اســتخدم أداة “عــدم التميي وتظهــر األرق
مــن “اإلعــالم الحكومــي والعمومــي” و”المؤدلــج”، بمجمــوع نقــاط اســتخدام بلغــت 47 
نقطــة، مقابــل 24 نقطــة للحكومــي والعمومــي ودون أي نقــاط اســتخدام لــدى فئــة 

اإلعــالم المؤدلــج.
ــز”، فقــد حلــت درجــة  ــى أداة “عــدم التميي ــة عل وبتطبيــق درجــات االســتخدام الثالث
“ضعيفــة” أوالً بواقــع 55 نقطــة، ثــم “متوســطة” ثانيــاً بواقــع 35 نقطــة، ثــم “جيــدة” 

ثالثــاً بواقــع 24 نقطــة، وذلــك حســب الترتيــب التالــي مــن األعلــى فاألدنــى:
فــي الدرجــة األولــى: “ضعيفــة”: ســجلت الدراســة أعلــى درجــات قيــاس أداة 	 

“عــدم التمييــز” بـ”الضعيفــة”، وبلغــت 55 نقطــة تشــكل نســبتها %48.2 مــن 
مجمــوع نقــاط األداة، وســجلت مســتوى أعلــى نســبياً خــالل فتــرة الرصــد الثانيــة 
مــن خــالل 35 نقطــة، مقابــل 20 نقطــة فتــرة الرصــد األولــى، ومــن المالحــظ 
أنهــا اتجهــت نحــو االســتخدام الضعيــف فتــرة الرصــد الثانيــة لــدى فئــة “اإلعــالم 
المســتقل”، إذ ســجلت فتــرة الرصــد األولــى نقطــة واحــدة مقابــل 26 نقطــة فتــرة 
الرصــد الثانيــة، وهــو فــرق كبيــر لهــذه المقارنــة يعــزوه الباحــث إلــى فتــرة حظــر 
التجــول التــي حلــت فــي النصــف الثانــي مــن شــهر مــارس/ آذار 2020، وهــي 
فتــرة الرصــد الثانيــة، وذلــك علــى عكــس “اإلعــالم الحكومــي والعمومــي” الــذي 
ســجل فتــرة الرصــد األولــى 18 نقطــة مقابــل 7 نقــاط فــي الثانيــة، إال أن المجمــوع 
العــام لنقــاط اســتخدام أداة “عــدم التمييــز” يظهــر أن اإلعــالم المســتقل إلــى 
جانــب اإلعــالم الحكومــي والعمومــي قــد تســاويا نســبياً بمســتوى اســتخدام األداة 

اســتخداماً ضعيفــاً، وذلــك مــن خــالل 27 نقطــة لإلعــالم المســتقل، مقابــل 25 
ــج 3 نقــاط فقــط.   نقطــة لإلعــالم الحكومــي والعمومــي، فيمــا ســجل اإلعــالم المؤدل

فــي الدرجــة الثانيــة: “متوســطة”: ســجلت الدراســة ثانــي درجــات قيــاس أداة 	 
“عــدم التمييــز” بـ”المتوســطة”، وبلغــت 35 نقطــة تشــكل نســبتها %30.7 مــن 
مجمــوع نقــاط األداة، وتســاوت نســبياً فــي النقــاط فترتــي الرصــد األولــى والثانيــة، 
19 نقطــة فــي األولــى مقابــل 16 فــي الثانيــة، وحافظــت علــى معدالتهــا نســبياً 
بيــن الفترتيــن لــدى “اإلعــالم الحكومــي والعمومــي” و”اإلعــالم المســتقل”، وقــد 
“عــدم  ألداة  المتوســطة  الدرجــات  معــدالت  أعلــى  المســتقل  اإلعــالم  ســجل 
التمييــز” مــن خــالل 47 نقطــة تشــكل نحــو ضعــف نقــاط فئــة اإلعــالم الحكومــي 

ــج 6 نقــاط فقــط.  والعمومــي والبالغــة 24 نقطــة، فيمــا ســجل اإلعــالم المؤدل
فــي الدرجــة الثالثــة: “جيــدة”: ســجلت الدراســة ثالــث درجــات قيــاس أداة “عــدم 	 

التمييــز” بـ”الجيــدة”، وبلغــت 24 نقطــة تشــكل نســبتها %21 مــن مجمــوع نقــاط 
األداة، وســجلت مســتوى أعلــى خــالل فتــرة الرصــد األولــى مــن خــالل 19 نقطــة، 
مقابــل 5 نقــاط فتــرة الرصــد الثانيــة، ومــن المالحــظ أن اســتخدامها بدرجــة جيــدة 
قــد تراجــع خــالل فتــرة الرصــد الثانيــة بشــكل ملحــوظ لــدى كافــة فئــات وســائل 
اإلعــالم، لكــن اســتخدامها بقــي مضاعفــاً لــدى اإلعــالم المســتقل مــن خــالل 15 
نقطــة، مقابــل 6 نقــاط لــدى اإلعــالم الحكومــي والعمومــي، و3 نقــاط لــدى فئــة 

“اإلعــالم المؤدلــج” خــالل فترتــي الدراســة. 

جدول رقم )17(: درجات استخدام أداة “عدم التمييز” موزعة على مجموع “النقاط” حسب فترتي الدراسة
المجموعالفترة الثانيةالفترة األولىعدم التمييز
الدرجاتالنقاطالدرجاتالنقاطالدرجاتالنقاطفئة اإلعالم
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رابعاً: المقارنة بمستوى استخدام أداة »التمكين«:

بلــغ عــدد نقــاط أداة »التمكيــن« 114 نقطــة تشــكل نســبتها %19.6 مــن مجمــوع نقــاط أدوات منهجيــة PANEL، منهــا 58 نقطــة فتــرة الرصــد األولــى، و56 نقطــة فتــرة الرصــد 
الثانيــة، وبلغــت نقــاط اســتخدامها 91 نقطــة مقابــل عــدم اســتخدامها بـــ 23 نقطــة خــالل الفترتيــن.

وتظهــر األرقــام أن “اإلعــالم المســتقل” اســتخدم أداة “التمكيــن” بنســبة أعلــى مــن “اإلعــالم الحكومــي والعمومــي” و”المؤدلــج”، بمجمــوع نقــاط اســتخدام بلغــت 57 نقطــة، مقابــل 
28 نقطــة للحكومــي والعمومــي و6 نقــاط لفئــة اإلعــالم المؤدلــج.

وبتطبيــق درجــات االســتخدام الثالثــة علــى أداة “التمكيــن”، فقــد حلــت درجتــي “ضعيفــة” و”متوســطة” بنســب متســاوية نســبياً، بواقــع 43 نقطــة لدرجــة “متوســطة”، و42 
نقطــة لدرجــة “ضعيفــة”، فيمــا حلــت أخيــراً درجــة “جيــدة” بواقــع 29 نقطــة، وذلــك حســب الترتيــب التالــي مــن األعلــى فاألدنــى:

فــي الدرجــة األولــى: “متوســطة”: ســجلت الدراســة أعلــى درجــات قيــاس أداة “التمكيــن” بـ”المتوســطة”، وبلغــت 43 نقطــة تشــكل نســبتها %37.7 مــن مجمــوع نقــاط األداة، 	 
وســجلت مســتوى أعلــى خــالل فتــرة الرصــد األولــى مــن خــالل 31 نقطــة، مقابــل 12 نقطــة فتــرة الرصــد الثانيــة، ومــن المالحــظ أنهــا اتجهــت نحــو االســتخدام المتوســط فتــرة 
الرصــد األولــى لــدى كافــة فئــات المؤسســات اإلعالميــة المرصــودة، إال أن المجمــوع العــام لنقــاط اســتخدام أداة “التمكيــن” يظهــر أن اإلعــالم المســتقل قــد ســجل أعلــى نقــاط 

الدرجــات المتوســطة لــألداة بواقــع 22 نقطــة، مقابــل 17 نقطــة لإلعــالم الحكومــي والعمومــي و4 نقــاط لإلعــالم المؤدلــج.  

  

فــي الدرجــة الثانيــة: “ضعيفــة”: ســجلت الدراســة ثانــي درجــات قيــاس أداة “التمكيــن” بـ”الضعيفــة”، وبلغــت 42 نقطــة تشــكل نســبتها %36.8 مــن مجمــوع نقــاط األداة، 	 
وســجلت معــدالً عاليــاً فتــرة الرصــد الثانيــة إذ بلغــت 32 نقطــة، مقابــل 10 نقــاط فتــرة الرصــد األولــى، ويبــدو أن اإلعــالم المســتقل تراجــع فــي أداءه باســتخدام أداة “التمكيــن” 
فتــرة الرصــد الثانيــة بشــكل ملحــوظ مــن خــالل 22 نقطــة، مقابــل 3 نقــاط فقــط فتــرة الرصــد األولــى، فيمــا بقــي مســتوى نقــاط درجــة الضعــف مســتقر نســبياً لــدى اإلعــالم 
الحكومــي والعمومــي الــذي ســجل فتــرة الرصــد األولــى 7 نقــاط مقابــل 9 فــي الثانيــة، وقــد ســجل اإلعــالم المســتقل أعلــى معــدالت الدرجــات الضعيفــة ألداة “التمكيــن” مــن 

خــالل 25 نقطــة مقابــل 16 نقطــة لفئــة اإلعــالم الحكومــي والعمومــي، ونقطــة واحــدة فقــط لإلعــالم المؤدلــج. 

فــي الدرجــة الثالثــة: “جيــدة”: ســجلت الدراســة ثالــث درجــات قيــاس أداة “التمكيــن” بـ”الجيــدة”، وبلغــت 29 نقطــة تشــكل نســبتها %25.4 مــن مجمــوع نقــاط األداة، 	 
وســجلت مســتوى أعلــى خــالل فتــرة الرصــد األولــى مــن خــالل 17 نقطــة، مقابــل 12 نقطــة فتــرة الرصــد الثانيــة، ومــن المالحــظ أن اســتخدامها بدرجــة جيــدة قــد تراجــع 
خــالل فتــرة الرصــد الثانيــة لــدى اإلعــالم الحكومــي والعمومــي الــذي ســجل فتــرة الرصــد األولــى 7 نقــاط مقابــل نقطتيــن فتــرة الرصــد الثانيــة، وحافــظ علــى معدلــه نســبياً 
لــدى اإلعــالم المســتقل بيــن الفترتيــن، 9 نقــاط لألولــى و10 فــي الثانيــة، لكــن اســتخدامها بقــي مضاعفــاً لــدى اإلعــالم المســتقل مــن خــالل 19 نقطــة، مقابــل 9 نقــاط لــدى 

اإلعــالم الحكومــي والعمومــي، ونقطــة واحــدة فقــط لــدى فئــة “اإلعــالم المؤدلــج” خــالل فترتــي الدراســة. 
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خامساً: المقارنة بمستوى استخدام أداة »العالقة بحقوق اإلنسان«:

بلــغ عــدد نقــاط أداة »العالقــة بحقــوق اإلنســان« 114 نقطــة تشــكل نســبتها %19.6 مــن مجمــوع نقــاط أدوات منهجيــة PANEL، منهــا 58 نقطــة فتــرة الرصــد األولــى، و56 
نقطــة فتــرة الرصــد الثانيــة، وبلغــت نقــاط اســتخدامها 75 نقطــة مقابــل عــدم اســتخدامها بـــ 39 نقطــة خــالل الفترتيــن.

وتظهــر األرقــام أن “اإلعــالم المســتقل” اســتخدم أداة “العالقــة بحقــوق اإلنســان” بنســبة أعلــى مــن “اإلعــالم الحكومــي والعمومــي” و”المؤدلــج”، بمجمــوع نقــاط اســتخدام بلغــت 
56 نقطــة، مقابــل 15 نقطــة للحكومــي والعمومــي و4 نقــاط لفئــة اإلعــالم المؤدلــج.

وبتطبيــق درجــات االســتخدام الثالثــة علــى أداة “العالقــة بحقــوق اإلنســان”، فقــد حلــت درجــة “ضعيفــة” أوالً وبنســبة عاليــة شــكلت مــا يزيــد عــن نصــف مجمــوع نقــاط األداة 
وبلغــت %55.3 مــن خــالل 63 نقطــة، ويليهــا ثانيــاً الدرجــة “متوســطة” بواقــع 37 نقطــة، فيمــا حلــت أخيــراً درجــة “جيــدة” بواقــع 14 نقطــة، وذلــك حســب الترتيــب التالــي مــن 

األعلــى فاألدنــى:

فــي الدرجــة األولــى: “ضعيفــة”: ســجلت الدراســة أعلــى درجــات قيــاس أداة “العالقــة بحقــوق اإلنســان” بـ”الضعيفــة”، وبلغــت 63 نقطــة تشــكل نســبتها %55.3 مــن مجمــوع 	 
نقــاط األداة، وســجلت مســتوى أعلــى خــالل فتــرة الرصــد األولــى مــن خــالل 37 نقطــة، مقابــل 26 نقطــة فتــرة الرصــد الثانيــة، ومــن المالحــظ أن مســتويات الضعف باســتخدام 
هــذه األداة لــدى اإلعــالم الحكومــي والعمومــي كانــت أعلــى فتــرة الرصــد األولــى إذ بلغــت 22 نقطــة مقابــل 10 نقــاط فتــرة الرصــد الثانيــة، بعكــس اإلعــالم المســتقل الــذي 
ارتفعــت نســبته فتــرة الرصــد الثانيــة إلــى 15 نقطــة مقابــل 11 نقطــة فتــرة الرصــد األولــى، إال أن المجمــوع العــام لنقــاط اســتخدام أداة “العالقــة بحقــوق اإلنســان” يظهــر أن 

اإلعــالم الحكومــي والعمومــي قــد ســجل أعلــى نقــاط الدرجــات الضعيفــة لــألداة بواقــع 32 نقطــة، مقابــل 26 نقطــة لإلعــالم المســتقل، و5 نقــاط لإلعــالم المؤدلــج.  

فــي الدرجــة الثانيــة: “متوســطة”: ســجلت الدراســة ثانــي درجــات قيــاس أداة “العالقــة بحقــوق اإلنســان” بـ”المتوســطة”، وبلغــت 37 نقطــة تشــكل نســبتها %32.5 مــن 	 
مجمــوع نقــاط األداة، وســجلت معــدالً أعلــى فتــرة الرصــد الثانيــة إذ بلغــت 22 نقطــة، مقابــل 15 نقطــة فتــرة الرصــد األولــى، ويبــدو أن اإلعــالم المســتقل تراجــع فــي أداءه 
باســتخدام أداة “العالقــة بحقــوق اإلنســان” فتــرة الرصــد الثانيــة بشــكل ملحــوظ مــن خــالل 18 نقطــة، مقابــل 10 نقــاط فتــرة الرصــد األولــى، فيمــا بقــي مســتوى نقــاط درجــة 
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الضعــف مســتقر نســبياً لــدى اإلعــالم الحكومــي والعمومــي الــذي ســجل فتــرة الرصــد األولــى 5 نقــاط مقابــل 3 فــي الثانيــة، وقــد ســجل اإلعــالم المســتقل أعلــى معــدالت 
الدرجــات المتوســطة ألداة “العالقــة بحقــوق اإلنســان” مــن خــالل 28 نقطــة مقابــل 8 نقــاط لفئــة اإلعــالم الحكومــي والعمومــي، ونقطــة واحــدة فقــط لإلعــالم المؤدلــج. 

فــي الدرجــة الثالثــة: “جيــدة”: ســجلت الدراســة ثالــث درجــات قيــاس أداة “العالقــة بحقــوق اإلنســان” بـ”الجيــدة”، وبلغــت 14 نقطــة تشــكل نســبتها %12.2 مــن مجمــوع 	 
نقــاط األداة، وهــي أدنــى نســبة أو قيمــة تســجلها هــذه الدراســة، مــا يعنــي وجــود غيــاب واضــح لمعلومــات حقــوق اإلنســان فــي إعــالم حقــوق اإلنســان محليــاً، وقــد تســاوت 
نســبياً نقــاط اســتخدام األداة بدرجــة جيــدة خــالل فترتــي الدراســة، حيــث ســجلت فــي األولــى 6 نقــاط، وفــي الثانيــة 8 نقــاط، ومــن المالحــظ أيضــاً أن مســتوى اســتخدامها 
بدرجــة جيــدة ظــل مســتقراً نســبياً فترتــي الدراســة لــدى كافــة فئــات وســائل اإلعــالم المرصــودة، لكــن اســتخدامها كان األعلــى لــدى اإلعــالم المســتقل مــن خــالل 12 نقطــة، 

مقابــل نقطتيــن فقــط لــدى اإلعــالم الحكومــي والعمومــي، ودون نقــاط لــدى فئــة “اإلعــالم المؤدلــج” خــالل فترتــي الدراســة. 

جدول رقم )19(: درجات استخدام أداة “العالقة بحقوق اإلنسان” موزعة على مجموع “النقاط” حسب فترتي الدراسة
المجموعالفترة الثانيةالفترة األولىحقوق اإلنسان

الدرجاتالنقاطالدرجاتالنقاطالدرجاتالنقاطفئة اإلعالم
جيدةمتوسطةضعيفةالنعمجيدةمتوسطةضعيفةالنعمجيدةمتوسطةضعيفةالنعماألداة

18811105382151875610262812المستقل
1018225159103115273282الحكومي والعمومي

314111142510المؤدلج
3127371564412262287539633714المجموع

12.2%32.5%55.3%5856114المجموع العام
%%51%49%100
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