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 خلفية عامة

البيئة بشهد اإلعالم العربي بشكل عام تحوالت واسعة خالل العقد األخير، معظم هذه التحوالت ارتبطت 

السياسية وباالندماج المتسارع بتكنولوجيا االتصال، ولعل أبرز القطاعات اإلعالمية التي نالها التغيير السريع 

 هو قطاع البث اإلذاعي والتلفزيوني.

خالل هذه المرحلة حيث  مناطق العالم توسعاً في البث التلفزيوني واإلذاعيلقد كانت المنطقة العربية من أكثر 

قناة فضائية مع بداية  1,400إلى نحو  2009في عام  فضائيةقناة  400 نحو من نما البث التلفزيوني الفضائي

حة حيث توسع حجم الفضاء التلفزيوني العربي خالل خمس فتوقناة م 1,000 أكثر منمنها ، 2014عام 

 سنوات أكثر من ثالثة أضعاف. 

، بموجب قانون 2002كان األردن ثاني دولة عربية تحرر قطاع البث اإلذاعي والتلفزيوني وذلك في عام 

ء الذي سمح ألول مرة للقطاع الخاص وللمجتمع بإنشا 2002لسنة  71اإلعالم المرئي والمسموع رقم 

محطة بث  44مرخصة و محطات إعادة بث 3و  محطة إذاعية 36محطات اإلذاعة والتلفزيون، حيث يوجد 

 فضائي. 

  



 

 5من  2صفحة 

البث اإلذاعي والتلفزيوني في العالم  هدلقد ساهمت مجموعة من المتغيرات في إحداث تحوالت جذرية في مش

 العربي بشكل عام وفي األردن بشكل خاص أهمها: 

 والديموقراطيةالتحوالت السياسية  -

والتي أبرزت أهمية الصورة والمشهد  2011وأبرزها الثورات التي شهدها العالم العربي منذ عام 

 وإلى عليه التلفزيوني في األحداث السياسية ما دفع إلى نمو هذا القطاع وازدياد االعتماد المجتمعي

 . ليهواالجتماعية في االستحواذ ع تنافس السلطات والقوى السياسية زيادة

في  2011بعد عام  كبيركما ساهمت ظاهرة التطرف والعنف التي تشهدها المجتمعات العربية بشكل 

ازداد عدد القنوات الدينية التي تبث باللغة على هذا القطاع، حيث  عدد المتنافسين في السيطرةازدياد 

 . العربية بشكل كبير

 التشريعات الجديدة وتغيير أنماط الملكية  -

القطاع العام للبث اإلذاعي  احتكارشهدت عدد من الدول العربية إصالحات تشريعية كسرت 

للقطاع الخاص باالستثمار في هذا المجال، ما أدى إلى تغير في أنماط  فتحت البابوالتلفزيوني و

 وتوسع االستثمارات في هذا القطاع.الملكية 

 االستفادة من التحوالت التكنولوجية -

ر رؤوس األموال لدى بعض الدول والمجموعات االقتصادية في استيراد تكنولوجيا لقد ساهم توفي

اإلعالمية المتخصصة بالبث الفضائي  حيث يوجد اليوم عدد من المدن ،متقدمة وظفت في هذا القطاع

كنولوجيا الجديدة في عدد من الدول العربية مثل األردن ومصر والبحرين كما ساهم انخفاض كلف الت

 تسهيل مهمة الحصول عليها.في 

 قوة المنافسة -

الفضائي خالل العقد األخير، وتحديداً بين  حادة بين قنوات البثشهدت المنطقة العربية منافسة 

ولقد شكل ذلك الدور  القنوات اإلخبارية، نظرا للدور الذي لعبته هذه القنوات في األحداث السياسية.

 طال  خدمات تلفزيونية موجهة للمنطقة باللغة العربية. إلدولية دافعاً لدى العديد من شبكات األخبار ال
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في المقابل ما زال هذا القطاع في العالم العربي يعاني من تحديات كبيرة أهمها طغيان االستثمار 

 والتوظيف السياسي على حساب األداء المهني، وضعف األطر المؤسسية والتنظيمية وضعف دور

 في خدمة التحول الديمقراطي والتنمية والتحديث.  هذا القطاع

في هذه الظروف شهد قطاع البث اإلذاعي والتلفزيوني في األردن تطورات مهمة، حيث نما االستثمار في 

تزال بعض التحديات التقليدية  ال ماتنتشر في المحافظات األردنية، فيهذا القطاع، وأخذت اإلذاعات المحلية 

، وما اً ناجح اقتصادياً  اً هذا القطاع ال يملك القدرة على المنافسة اإلقليمية ولم يؤسس نموذج قائمة، حيث ما زال

زال يعول عليه للقيام بدور أكثر حضوراً وأهمية في التحول الديموقراطي والتنمية والتغير االجتماعي 

إلى نموذج إذاعة  من التحول المؤسسة الرسمية استمرار بعض القيود التي تمنع، إلى جانب والثقافي اإليجابي

 . وتلفزيون الخدمة العامة

 أهداف المؤتمر

اء بين األكاديميين والخبراء والمهنيين في مجال البث التلفزيوني رتوفير منبر لتبادل الخبرات واآل .1

 واإلذاعي.

 واألخالقية المهنية مجاالتال في والتلفزيوني اإلذاعي البث قطاع يواجها التي التحديات مناقشة .2

 .الملكية أنماط وتحوالت

 .الذاتي والتنظيم التنظيم وسياسات العامة الخدمة إعالم إلى التحول سياسات مناقشة .3

في هذه  وطنية قدرات وبناء والتلفزيوني اإلذاعي البث مجال في التكنولوجية التطورات في البحث .4

 .المجاالت

البث اإلذاعي والتلفزيوني في األردن يمكن بناء قاعدة بحوث علمية حول واقع ومستقبل قطاع  .5

 االستفادة منها في التخطيط لهذا القطاع.
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 محاور المؤتمر

 : المحور األول

 ث اإلذاعي والتلفزيوني في األردنخارطة الب -

 االستثمار وصناعة البث -

 التكنولوجيا الحديثة في البث -

 التشريعات والتنظيم المحور الثاني:

 اوتطبيقاته المعنية التشريعات -

 في األردنالبث اإلذاعي والتلفزيوني سياسات وتحديات تنظيم  -

 التنظيم الذاتي -

 رسات من تجارب التنظيم في العالمنماذج ومما -

 قضايا أخرى -

 إعالم الخدمة العامة في األردن المحور الثالث:

 والتلفزيونية الرسمية في األردن واقع الخدمات اإلذاعية -

 التحول إلى إعالم الخدمة العامة فرص وتحديات -

 تجارب التحول إلى الخدمة العامة مننماذج وممارسات  -

 التحديات المهنية واألخالقية المحور الرابع:

 ث اإلذاعي والتلفزيوني في األردنالممارسة المهنية في قطاع الب واقع -

 التدريب وبناء القدرات -

 التحديات المهنية واألخالقية -

 ددة والمدمجةغرف األخبار المتع -

 الجندر وحقو  اإلنسان -

 ج وممارسات جيدة من تجارب عالميةنماذ -
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 ةتلفزيوني والديموقراطية والتنميالبث اإلذاعي وال المحور الخامس:

 والديموقراطيوالتحول  البث اإلذاعي والتلفزيوني -

 بث اإلذاعي والتلفزيوني والتنميةال -

 والتطرف البث اإلذاعي والتلفزيوني -

 وممارسات جيدة من تجارب عالميةج نماذ -

 للمؤتمر التحضيرية اللجنة

 رئيساً  الطويسي باسم الدكتور -

 السيدة بيان التل عضواً  -

 عضواً  دره يسار السيد -

 عضواً  جانبك ميرنا اآلنسة -

 عضواً السيد محمد عبد الهادي  -

 عضواً  المبيضين عبدهللا السيد -

 اللجنة مقرر الهيجاء أبو سحر اآلنسة -

 تعليمات للمشاركين 

 10/4/2015:    مع  كلمة 400بما ال يتجاوز  موعد الستالم ملخصات األبحاثآخر 

 ملخص عن السيرة الذاتية.   

 20/4/2015:   موعد لتقديم طلب المشاركةآخر. 

 

 

 ألي استفسارات بخصوص المؤتمر يرجى التواصل مع اآلنسة سحر أبو الهيجاء

jmiconference@jmi.edu.jo  00962-79-9005673أو  00962-6-5713304وعلى 
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