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المقدمة
إن وجــود سياســة إعالميــة موثقــة ،مــن شــأنه توحيــد الرســالة اإلعالميــة
للنقابــة وتوجيههــا بالشــكل الســليم إلــى المتلقيــن مــن خــال الوســائل
المختلفــة ،ويســاهم بشــكل فاعــل فــي رســم الصــورة الذهنيــة للنقابــة
والتــي يحــدد شــكلها مجلــس النقابــة المنتخــب الــذي يمثــل الهيئــة العامــة
للمهندســين.
وتوجــه النقابــة رســالتها اإلعالميــة بشــكل أساســي إلــى المهندســين
حيثمــا كانــوا داخــل وخــارج المملكــة ،كمــا تصــل هــذه الرســالة إلــى كافــة
المعنييــن مــن أصحــاب المصلحــة ( )Stakeholderمثــل الجهــات الحكوميــة
المختلفــة ،والهيئــات الهندســية ،ومؤسســات المجتمــع المدني ،والشــركاء،
وعمــوم المواطنيــن.
وإن مــن األهميــة أن يكــون لــدى النقابــة سياســة إعالميــة موثقة ،تلتزم
بهــا ،ممــا يحمــي النقابــة مــن الوقــوع فــي الخطــأ ،أو المزاجيــة واألهــواء
الفرديــة ،ويجعــل مــن «مصلحــة النقابــة والمهنــة» الهــدف األســمى
لرســالتها اإلعالميــة.
وتركــز السياســة اإلعالميــة علــى طريقــة صياغــة األخبــار الصحفيــة
الصــادرة عــن النقابــة وكيفيــة وموعــد نشــرها ،وآليــة الحفــاظ علــى الهويــة
المؤسســية ،ســعيا لظهــور النقابــة فــي افضــل صــورة ممكنــة ،وهــذا مــا
ســيتم تفصيلــه خــال الصفحــات القادمــة.
ان الفريــق االعالمــي فــي النقابــة (قســم االعــام) هــو المســؤول
بالدرجــة االولــى عــن تطبيــق هــذه السياســة علــى ارض الواقــع ،وتقــع
علــى ادارة النقابــة مســؤولية الـزام كافــة االطـراف بهــا ومراقبــة تطبيقهــا،
بالتنســيق مــع اللجــان المختصــة.
ً
وتعتبــر هــذه السياســة جــزءا مــن سياســة النقابــة العامــة ،ويتــم ضمــان
جــودة وســامة االجــراءات المطبقــة فيهــا مــن خــال الوحــدة اإلداريــة
المختصــة بالجــودة فــي النقابــة.
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أوال
سياسة التحرير الصحفي
مفهوم التحرير الصحفي
عمليــة تحويــل الوقائــع واألحــداث واآلراء واألفــكار والخبــرات مــن إطــار
التصــور الذهنــي والفكــرة إلــى لغــة مكتوبــة يفهمهــا القــارئ العــادي.
مفهوم سياسة التحرير الصحفي
مجموعــة المبــادئ والقواعــد والخطــوط العريضــة التــي تتحكــم فــي
األســلوب أو الطريقــة التــي يقــدم بهــا المضمــون الصحفــي
العوامل المؤثرة في سياسة التحرير الصحفي
•التوجــه العــام للمؤسســة والمتمثــل بمجموعــة االفــكار والمبــادئ
والقيــم التــي تعكــس مصالــح واهتمامــات المؤسســة.
•المعاييــر المهنيــة مــع مراعــاة مصالــح الشــركاء للمؤسســة :بحيــث
تلتــزم المؤسســة بتحــري الدقــة والموضوعيــة لكافــة المعلومــات
التــي يتــم نشــرها وعــدم االنجـرار وراء الشــائعات او االفتـراءات التــي
قــد تصــدر عــن اي جهــة.
•الجمهــور المســتهدف :وهــو المتلقــي الــذي تســعى المؤسســة
الــى ايصــال كل مــا هــو متعلــق بهــا اليــه دون تشــويه او تحريــف.
•التعليمــات والقوانيــن الناظمــة فــي االردن :وتتمثــل بالقيــود
السياســية والقانونيــة واالجتماعيــة ومســاحة الحريــة الممنوحــة وفقــا
لتلــك التعليمــات والقوانيــن واالعــراف.
كيفية تحرير الخبر الصحفي للمؤسسة
•يعتمــد تحريــر الخبــر الصحفــي فــي المؤسســة علــى «قالــب الهــرم
المعتــدل» غالبــا ،حيــث يتــم ســرد المعلومــات وفقــا للتسلســل
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الزمنــي دون التركيــز علــى معلومــة بحــد ذاتهــا واعتبارهــا الحــدث
األبــرز فــي الخبــر ،وفــي حــاالت معينــة يتــم اســتخدام قالــب الهــرم
المقلــوب إلبــراز معلومــة ذات أهميــة كبــرى فــي الخبــر ،كاألخبــار
المتعلقــة بالحمــات التــي تقــوم بهــا المؤسســة بيــن الحيــن واآلخــر
علــى ســبيل المثــال ،ويمكــن دمــج االســلوبين معــا.
•ويجــب هنــا مراعــاة ان الجمهــور المســتهدف ليــس مهندســين فقــط
وبالتالــي ينبغــي تجنــب الكتابــة بلغــة علميــة بحتــة ويجــب تبســيط
المصطلحــات بمــا يكفــي لفهمهــا مــن اكبــر شــريحة ممكنــة ،كمــا
ينبغــي تجنــب الكتابــة باللغــة االنجليزيــة اال عنــد االضط ـرار لذلــك.
•ويكمــن التحــدي الحقيقــي الــذي يواجــه النقابــة لــدى صياغتهــا
لخطابهــا االعالمــي فــي خلــق حالــة مــن التــوازن بيــن االخبــار المهنيــة
التــي تغطــي المحــور االهــم مــن محــاور عمــل النقابــة وبيــن الجوانب
االخــرى التــي تهتــم بهــا النقابــة كجانــب المســؤولية االجتماعيــة
والعمــل الوطنــي.
كمــا تحــرص النقابــة علــى توجيــه خطــاب تثقيفــي للمواطنين فيما يتصل
بمجــال خبرتهــا فــي العمل الهندســي ويؤثر علــى مصالح المواطنين.
أنواع االخبار المعتمدة في المؤسسة
•تعكــس األخبــار التــي تصــدر عــن المؤسســة الجهــود التــي تبذلهــا
المؤسســة بشــكل عــام وال تهــدف اطالقــا إلــى ابـراز جهــود شــخصية
معينــة.
•وتتنــوع األخبــار الصــادرة عــن المؤسســة وفقــا لحجــم النشــاط المقــام
فيهــا ،فهنــاك أنشــطة كبيــرة كالمؤتم ـرات قــد تســتلزم إصــدار عــدة
أخبــار عــن نفــس النشــاط منهــا مــا يكــون ســابقا لموعــد النشــاط
كإعــان عنــه ،ومنهــا مــا يكــون عنــد انطالقــه ،وفــي ختــام النشــاط
بحيــث يتــم تنــاول التوصيــات.
•وفيمــا يتعلــق باالنشــطة الصغيرة (االعتياديــة) كالدورات والمحاضرات
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واالجتماعــات ،يتــم نشــر خبــر واحــد فقــط عنهــا عنــد االنتهــاء مــن
النشــاط.
وتقسم االخبار في المؤسسة إلى قسمين:
•أخبــار عامــة ومهمــة علــى مســتوى المؤسســة والوطــن:
وتكــون علــى لســان النقيــب كونــه الناطــق الرســمي باســمها،
وتعتمــد منــه شــخصيا قبــل النشــر ،أو مــن ينــوب عنــه.
•اخبــار تفصيليــة متخصصة:وتكــون علــى لســان المتخصــص
بالموضوع(،رئيــس شــعبة /لجنــة ..الــخ) مــع اعتمــاد اي نــص
صــادر باســم النقيــب منــه شــخصيا.
سياسة تعميم الخبر الصحفي
تعتمــد سياســة تعميــم الخبــر الصحفــي علــى مبــدأ احتــرام السياســة
التحريريــة لوســائل االعــام االخــرى ،واحتــرام الشــكل الــذي تتخــذه كل
وســيلة لنشــر الخبــر الصــادر عــن المؤسســة بمــا ينســجم مــع مــا هــو متعارف
عليــه لديهــا ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار الحفــاظ علــى البنــاء العــام للخبــر
وعــدم اضافــة أو تحريــف ايــة معلومــات دون التأكــد مــن دقتهــا.
وتتناول سياسة تعميم الخبر الصحفي ما يلي:
•تعميــم أخبــار النقابــة علــى كافــة وســائل االعــام دون اســتثناء:
حيــث يتــم ارســال كافــة اخبــار النقابــة علــى كافــة وســائل االعــام
المرئيــة والمقــروءة والمســموعة بمختلــف توجهاتهــا وسياســاتها.
•اختيــار الوقــت األمثــل لتعميــم األخبــار :حيــث يتــم اختيــار الوقــت
المناســب لوســيلة االعــام لعرضــه عليهــا ســواء كانــت مرئيــة أم
مقــروءة ،بحيــث يعتمــد ذلــك علــى مــدى أهمية الخبر وحاجته للنشــر
بأســرع وقــت ممكــن أو تأجيلــه إلــى حيــن آخــر ،واالوقــات المفضلــة
لتعميــم االخبــار هــي مــن الســبت الــى االربعــاء مــن الســاعة التاســعة
صباحــا وحتــى الرابعــة عصـرا ،واذا كان الخبــر ال يحتمــل التاجيــل يعمــم
حــال وصولــه واالنتهــاء مــن تحريــره واعتمــاده حســب االصــول.
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•التركيـــــــــز علــى النـــــوع فــــــي األخبــار وليــس علــى الكــم بحيــث يتــم
جمــع األخبــار المتشــابهة فــي خبــر واحــد.
•هنــاك أخبــار تصــدر عــن المؤسســة ال تحتمــل التأجيــل الــى يــوم
آخــر ،وتكــون علــى درجــة عاليــة مــن األهميــــــة ويــــــتــــــــم نشـــرهـــــــا
وتعميمهـــــــــا علــى وســائل االعــام فــور اعتمادهــا مــن الجهــة
المختصــة.
الخميــس) ،فــإن نشــر الخبــر
•فيمــا يتعلــق بأخبــار آخــر االســبوع (يــوم ً
وتعميمــه يعتمــد علــى مــدى كونــه عاجــا ،فاألخبــار العاجلــة تنشــر
فــي نفــس اليــوم ،واألخبــار الروتينيــة االعتياديــة قــد تؤجــل الــى يــوم
آخــر ،كمــا أن هنــاك آخبــارا تســتهدف شـرائح عديــدة مــن الجهــات التي
تخاطبهــا النقابــة ال تنشــر يــوم الخميــس ،وتؤجــل إلــى يــوم الســبت
لنشــرها فــي وســائل االعــام ليتمكــن أكبــر عــدد مــن االطــاع عليهــا.
•تنشــر المؤسســة كحــد اقصــى أربعــة أخبــار يوميــا ،ويفضــل تقليــل
عــدد االخبــار اذا كان مــن بينهــا خبــر بالــغ االهميــة الفســاح المجــال
النتشــاره بشــكل افضــل.
•تســتخدم المؤسســة وســائل عديــدة لتعميــم الخبــر الصــادر عنهــا،
مثــل« :البريــد االلكترونــي ،تطبيــق الواتســاب ،تطبيــق نبــض ،مواقــع
التواصــل االجتماعــي المختلفــة (فيســبوك ،تويتــر) ،االتصــال
الشــخصي مــع وســائل االعــام المختلفــة».
األخبار الوطنية والشأن العام
تســتمر النقابــة فــي نشــر األخبــار التــي تبــرز دورهــا الوطنــي واهتمامهــا
بالشــأن العــام وتركــز فــي خطابهــا علــى القضايــا الوطنيــة الجامعــة وال
يرتبــط خطابهــا اإلعالمــي بالتوجــه والرؤيــة الحزبيــة لألشــخاص فــي إدارة
النقابــة.
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سياسة االعتذار عند الخطأ
تعتمــد المؤسســة علــى «سياســة االعتــذار عنــد الخطــأ» ،حــال ورود أي
خطــأ فــي الخبــر الــذي تــم تعميمــه علــى وســائل االعالم ،حيث يتم ارســال
بريــد الكترونــي يحتــوي التعديــل المطلــوب عنوانــه «تنبيــه وتعديــل» ،علــى
كافــة وســائل االعــام ،وفــي حــال لــم تلتــزم جهــة معينــة بتعديــل الخطــأ،
يتــم االتصــال الشــخصي بهــا الجـراء التصحيــح المناســب.
سياسة حق الرد
•تســتخدم المؤسســة سياســة «حــق الــرد» فــي حــال قيــام أيــة وســيلة
مــن وســائل االعــام بنشــر معلومــات خاطئــة ومضللــة وغيــر صحيحة
عنهــا ،ودون الرجــوع الــى مصــادر موثوقــة فيهــا.
•تقــوم ادارة النقابــة بتنســيب مــن قســم االعــام بإعــداد مذكــرة
تحتــوي مــا تــم نشــره مــن معلومــات مســيئة عنهــا ،ومــا هــو التعديــل
المطلــوب علــى تلــك المعلومــات او حتــى نفيهــا بالمطلــق ،لنشــره
فــي عــدد اليــوم التالــي للوســيلة وبنفــس المــكان الــذي نشــرت فيــه
تلــك المعلومــات وفقــا ألحــكام القانــون.

ثانيا
سياسة النشر
تستخدم النقابة كافة الوسائل المتاحة لنشر اخبارها وموادها المختلفة،
ويحكــم النشــر مجموعــة مــن القواعــد الهامــة ،كمــا يوجــد بعــض القواعــد
لتنظيــم التعامــل مــع ردود االفعــال فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي
علــى المنشــورات المختلفــة ومــن هــذه القواعــد:
البوابة االلكترونية:
يتــم نشــر األخبــار التــي يقــوم قســم االعــام بتعميمهــا علــى وســائل
االعــام ووفقــا لألســلوب المتبــع فــي تحريــر االخبــار الصحفيــة الخاصــة
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ً
بالنقابــة ،مــع مراعــاة التاكــد مــن ســامة النــص لغويــا وتنســيقا ،ومراعــاة
اتبــاع الخطــوات التــي تحســن مــن ترتيــب الموقــع فــي محــركات البحــث.
وسائل التواصل االجتماعي:
تنشــر النقابــة أبــرز أخبارهــا علــى حســاباتها فــي مواقــع التواصــل
االجتماعــي عبــر نشــر رابــط الخبــر مــن الموقــع االلكترونــي للنقابــة ،ونشــر
الصــور والفيديوهــات الخاصــة بالخبــر.
محددات النشر :
تعتبــر حســابات وصفحــات النقابــة مســاحة خاصــة للنقاشــات حــول
مؤسســة نقابــة المهندســين األردنييــن وحــول المحتــوى ،والخدمــات،
والمبــادرات ،واألخبــار الخاصــة بهــا.
وهنــاك بعــض االرشــادات لتوفيــر بيئــــــــة مالئمــة للمشتركيـــــــن ،وإظهـــــــــار
القيـــــــم الخاصـــــــة بنقـــــــابة المهندســين األردنييــن والتـــــــي تتـــــضمـــــــن
احتــــــ ـرام كرامــة اآلخريــن والمحافظـــــة علــى حقــوق الملكيــة للغيــر.
ومــن هــذه السياســات يحــق إلدارة الحســابات والصفحات حذف المشــاركات
التــي تشــتمل على:
•أي محتــوى يخالــف أنظمــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية والتعليمــات
ذات العالقــة.
•أي محتــوى يتضمــن ذم وقــذف وتحقيــر وتهديــد وإيــذاء اآلخريــن
أو ألي طــرف ،واألمــور غيــر الالئقــة ،وغيــر األخالقيــة التــي تخــدش
الحيــاء واآلداب العامــة.
•أي محتوى يتضمن التحريض.
•أي محتوى يشتمل على المخادعة أو التضليل.
•أي محتوى يتعدى على الحقوق الفكرية لآلخرين.
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•أي محتوى يشتمل الترويج والتسويق ألي منتجات.
•أي محتوى يشتمل أي شكل من أشكال اإلهانة.
ومــن هــذه السياســات يحــق إلدارة الحســابات والصفحــات حظــر الحســابات
التــي تقــوم بالتالــي:
•تك ـرار نشــر أي محتــوى يخــــالـــــــف أنظمـــــــة المـــمـــلـــكــــــة األردنيـــــــة
الهاشــمية والتعليمــات ذات العالقــة.
•تكـرار نشــر أي محتــوى يتضمــن ذم وقــذف وتحقيــر وتهديــد وإيــذاء
اآلخريــن أو ألي طــرف ،وجميــع األمــور غيــر الالئقــة ،وغيــر األخالقيــة
والتــي تخــدش الحيــاء واآلداب العامــة.
•أي محتــوى يشــتمل علــى ملفــات مرفقــة بفيروســات /ملفــات
فاســدة قــد يســبب الضــرر للحاســوب أو األختــراق أو التعــدي.
•ان االج ـراءات اعــاه (الحذف/الحظــر) تعتبــر حمايــة للشــخص
نفســه ابتــداء كمــا تعتبــر انهــاء لمشــكالت قــد تحــدث فــي حال
اصبحــت المخالفــة موضــع نقــاش ورد بيــن اكثــر مــن طــرف،
مــا يحــول حســابات وصفحــات النقابــة لســاحة اثــارة للفتــن
والمشــكالت.
•إن اآلراء ووجهــات النظــر التــي يكتبهــا الموجــودون علــى
هــذه الحســابات والصفحــات خاصــة بهــم وال تعبــر عــن نقابــة
المهندســين األردنييــن.
•االيمــــيـــــــل المعــــتمـــــد لالدمـــــن علـــــى حســـابـــــات النقـــابــــــة:
social.media@jea.org.jo
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ثالثا
ضوابط اخــــرى
تحــرص النقابــة عنــد نشــرها لموادهــا االعالميــة المختلفــة علــى االلت ـزام
بالبصمــة البصريــة للنقابــة والمحــددة فــي «دليــل الهويــة المؤسســية».
كمــا تلتــزم اختيــار الصــور الصحفيــة المناســبة المتعلقــة بالمــادة الخبريــة
وفــق قواعــد التصويــر المتعــارف عليهــا ،مــع مراعــاة عــدم نشــر صــور
شــخصية الشــخاص دون اخــذ الموافقــة المســبقة منهــم علــى نشــرها،
وعــدم اجــراء تعديــات جوهريــة علــى الصــور تــؤدي الختــاف دالالتهــا،
مــع ضــرورة احتــرام الثقافــة المجتمعيــة واالعــراف الســائدة فــي الصــور
المســتخدمة.
وتراعــي النقابــة فــي التقاريــر االخباريــة المصــورة للفعاليــات المختلفــة
المعاييــر المتعــارف عليهــا مــن حيــث عــدم اظـــهــــــار اشخـــــــاص بطريقــة غير
الئقــة وعــدم نشــر تســجيالت فيديــو دون اســتئذان الجهــة التــي تــم اجـراء
اللقــاء معهــا ،وضــرورة االشــارة الــى مصــدر اي فيديــو ليــس مــن تصويــر
النقابــة.
وتعــود ملكيــة كافــة الصفحــات ومنصــات التواصــل االجتماعــي الناطقــة
باســم النقابــة للنقابــة.
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