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امللخ�ص التنفيذي
و�ضعت ا�سرتاتيجيات ووثائق يف جمال
هذه اال�سرتاتيجية الوطنية الأولى يف جمال الإعالم ال�سكاين ،و�سبق �أن ِ
االت�صال ال�سكاين ب�شكل عام جاء االهتمام بالإعالم فيها باعتباره �أحد �أدوات االت�صال.
و ُيق�صد بهذه اال�سرتاتيجية :جمموعة اجلهود املنظمة واملخطط لها التي ُتر�شد الإعالم الأردين العام واخلا�ص يف
جماالت توفري املعلومات ،ورفع م�ستوى املعرفة والوعي يف جمال ال�سكان ،والت�أثري على اجتاهات واعتقادات و�سلوكيات
اجلمهـور الأردين بكل مكوناته وم�ستوياته العمرية ،والت�أثري على �أولويات �صناع ال�سيا�سات العامة مبا يخدم �أهداف
ال�سيا�سة ال�سكانية للدولة الأردنية ،ومبا يتوافق مع متطلبات التنمية االقت�صادية واالجتماعية امل�ستدامة ،وحت�سني
نوعية حياة املواطن الأردين.
مت تطوير هذه اال�سرتاتيجية وفق منهجية علمية متكاملة نفذها جمموعة خرباء على مبد�أ تو�سيع قاعدة امل�شاركة
وامل�شاورات مع امل�ؤ�س�سات ال�شريكة وو�سائل الإعالم والإعالميني ،وبعد مراجعة �شاملة للجهود العلمية واملهنية ال�سابقة
يف جماالت االت�صال والإعالم ال�سكاين واخلربات الدولية التي جنحت يف ا�ستخدام و�سائل الإعالم يف دعم ال�سيا�سات
ال�سكانية.
تزداد �أهمية وجود هذه اال�سرتاتيجية مع الإدراك العام برتاجع دور الإعالم يف دعم ال�سيا�سات ال�سكانية ،حيث ي�شهد
الأردن مرحلة بالغة احل�سا�سية يف امل�شكلة ال�سكانية ،فمن املنتظر �أن يدخل الأردن قريب ًا مرحلة التحول الدميغرايف
يف الرتكيب العمري لل�سكان املعروف بـ «الفر�صة ال�سكانية» حيث �سرتتفع ن�سبة ال�سكان يف �سن العمل يف الفئة العمرية
� 64-15سنة ب�شكل اكرب من الفئة املعالة (اقل من � 15سنة واكرث من � 64سنة )؛ ما يتطلب �سيا�سات مالئمة يف التعليم
والتدريب والت�شغيل وال�صحة وتوزيع املوارد وغريها.
كما �شهد الأردن يف ال�سنوات اخلم�س الأخرية زيادة ق�سرية كبرية يف ال�سكان نتيجة حالة عدم اال�ستقرار التي مرت
بها املنطقة العربية ،و�أدت �إلى موجات من الالجئني� ،أهمها اللجوء ال�سوري .وح�سب نتائج التعداد العام لل�سكان
وامل�ساكن يف عام  ،2015تبني �أن ما يقارب ن�صف ال�سكان يرتكزون يف العا�صمة ،ما يدل على حجم خطورة �سوء
التوزيع اجلغرايف لل�سكان.
هذه اال�سرتاتيجية ُ�صممت خلم�س �سنوات قادمة من املتوقع �أن ت�ستمر فيها معظم املالمح ال�سكانية الراهنة حيث
ُحددت الر�ؤية اال�سرتاتيجية مبا يتفق وفل�سفة ال�سيا�سة ال�سكانية الوطنية .كما مت حتديد الهدف العام لال�سرتاتيجية
املتمثل ببناء �أجندة �إعالمية وطنية داعمة للتنمية وللق�ضايا ال�سكانية ،وانطالقا من هذا الهدف مت حتديد �أربعة
�أهداف فرعية تدور حول تطوير قدرات الإعالميني الأردنيني وخلق كتلة حرجة  Critical massاي كتلة متميزة ورائدة
من الإعالميني املهنيني املتخ�ص�صني يف جمال الإعالم ال�سكاين تكون مهمتهم قيادة التغيري يف �أداء و�سائل الإعالم
الأردنية ل�صالح بناء �أجندة �إعالمية داعمة للأولويات ال�سكانية.
كما تناولت الأهداف اخلا�صة :تطوير الإعالم يف ن�شر الوعي بالق�ضايا ال�سكانية ،وتطوير دور هذه الو�سائل يف تغيري
ت�صورات واجتاهات و�سلوكيات الأفراد ،والت�أثري على �صناع ال�سيا�سات العامة مبا يخدم الأهداف ال�سكانية الوطنية.
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�أما املجاالت الأ�سا�سية ال�سرتاتيجية املحتوى الإعالمي ،ف�إنها تعك�س فل�سفة الفر�صة ال�سكانية ومواءمتها مع
التطورات االقت�صادية واالجتماعية الى جانب الق�ضايا ال�سكانية ال�ساخنة يف �سنوات تنفيذه هذه اال�سرتاتيجية؛ وهي
�أربعة جماالت �أ�سا�سية :ال�صحة الإجنابية والأ�سرة ال�صغرية ،متكني ال�شباب الأردين ،تعزيز امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص
للجن�سني ومتكني املر�أة والفتاة ،والهجرة الدولية والالجئون.
وتناولت اال�سرتاتيجية ر�سم خارطة �أ�سا�سية حول �أدوار ال�شركاء اال�سرتاتيجيني ،تو�ضح �أدوار امل�ؤ�س�سات الداعمة
ق�سم اال�سرتاتيجية اجلمهور امل�ستهدف �إلى ثالثة خطوط ،اخلط الأول امل�ستهدف يتمثل يف
للإعالم ال�سكاين .كما ُت ِّ
و�سائل الإعالم والإعالميني حتى يتمكن هذا الطرف من الو�صول �إلى اخلط الثاين املتمثل بامل�ؤ�س�سات الداعمة و�صناع
ال�سيا�سات ومتخذي القرارات ،ثم اخلط الثالث الأو�سع والأكرث �شمولية املتمثل باملجتمع.
ت�شتمل م�صفوفة التوجهات والأولويات واملجاالت على �آلية تنفيذ اال�سرتاتيجية وحتويل الأهداف �إلى برامج و�أن�شطة
قابلة للتنفيذ وفق اخلطة التنفيذية التي �سوف تتفرع عن هذه اال�سرتاتيجية ،كما تو�ضح هذه امل�صفوفة ال�شركاء
التنفيذيني وال�شركاء الداعمني وفق كل توجه.
�إن الإعالم ال�سكاين يف الأردن بحاجة �إلى دفعة قوية يف احل�ضور واال�شتباك الإيجابي مع خمتلف حمركات التنمية
الوطنية ،وبحاجة �إلى اال�ستفادة من التجارب الناجحة يف العامل والبناء عليها؛ مبا يخدم الأهداف التنموية الوطنية،
كما �أنه بحاجة �إلى تطوير الأدوات واملحتوى مبا ين�سجم مع التحوالت الكبرية التي ي�شهدها الإع�لام ،والتحوالت
والأولويات التنموية وال�سكانية الوطنية.

VII

متهيد
�شهد الأردن يف �آخر عقدين ،تطورات اجتماعية و�سكانية �سريعة� ،إلى جانب ما توعد به مرحلة الفر�صة ال�سكانية
املقبلة من حتوالت اجتماعية واقت�صادية عميقة قد ترتك �آثار ًا �إيجابية �أو �سلبية وفق اال�ستجابة املجتمعية والر�سمية
لها ،الأمر الذي ي�ؤكد �أهمية التعامل الر�شيد مع و�سائل االت�صال والإعالم يف خدمة �أهداف ال�سيا�سة ال�سكانية الوطنية؛
وحتديد ًا يف جمال حتقيق �أهداف ال�سيا�سة الوطنية اخلا�صة بالفر�صة ال�سكانية وارتفاع معدالت النمو ال�سكاين.
وعلى هذا الأ�سا�س ،ت�أتي مبادرة املجل�س الأعلى لل�سكان وم�شروع توا�صل ل�سعادة الأ�سرة  JCAPومعهد الإعالم
الأردين وبالتعاون مع �شركاء �آخرين ،يف تطوير وثيقة اال�سرتاتيجية الوطنية للإعالم ال�سكاين بهدف الو�صول �إلى
خارطة طريق حول دور الإعالم يف الق�ضايا ال�سكانية لل�سنوات اخلم�س القادمة.
لقد قدم الأردن يف العقود ال�سابقة واحد ًا من �أهم مناذج النجاح يف دول العامل النامية يف ا�ستخدام الإعالم من
�أجل الأهداف التنموية .ومنذ �إعالن الأمم املتحدة يف ال�ستينيات من القرن الع�شرين املا�ضي ،لأول مرة ،عن عقد
التنمية و�صو ًال �إلى نهاية الثمانينيات من القرن ذاته ،لعبت الإذاعة والتلفزيون يف الأردن �أدوار ًا ُي�شاد بها يف التحفيز
على حتقيق �أه��داف التنمية وامل�ساهمة يف توفري بيئة حا�ضنة لها من خالل الوعي وبناء االجتاهات والت�أثري على
ال�سلوك و�صو ًال �إلى التغيري االجتماعي والثقايف الإيجابي .ومع النمو ال�سريع لقطاع الإعالم الأردين وما �شهده من تنوع
وتعدد للفاعلني الذي تزامن مع تراجع االهتمام الإعالمي بالق�ضايا ال�سكانية ،تزداد �أهمية التخطيط لهذا القطاع مبا
يتفق مع �أهداف ال�سيا�سات ال�سكانية.
�إن هذه اال�سرتاتيجية ُتعنى بالإعالم ال�سكاين ب�شكل حمدد ،ولي�س باالت�صال ال�سكاين ب�شكل عام ،ما يخدم تطوير
ر�ؤية وطنية ت�شاركية حول الأهداف املرجوة من دور و�سائل الإعالم الأردنية يف الق�ضايا ال�سكانية وما تنطوي عليه من
فر�ص وحتديات .على �أن يتم العمل الحق ًا على تطوير ا�سرتاتيجية وطنية لالت�صال ال�سكاين ت�شتمل على جميع عنا�صر
االت�صال مبا فيها الإعالم و مبا يخدم حتقيق �أهداف الفر�صة ال�سكانية.

منهجية بناء هذه اال�سرتاتيجية
فريق من اخلرباء من تخ�ص�صات متعددة ،واعتمد فريق اال�سرتاتيجية على
مت تطوير هذه اال�سرتاتيجية من قبل ٍ
ثالث �أدوات منهجية يف عمله ،هي:
�أوال :مراجعة وتقييم الأو�ضاع ال�سابقة والتي ت�شتمل على مراجعة الأدبيات وامل�سوح ال�سابقة ،والوثائق ال�سكانية
والوثائق الأخرى ذات ال�صلة.
ثانيا :امل�شاركة وتو�سيع قاعدة امل�شاورات :باالعتماد على فريق مو�سع من خلفيات متعددة ،ومت تنفيذ ور�شة عمل اولى
�شارك فيها عدد من اخلرباء وممثلون عن اجلهات ذات العالقة مت خاللها تطوير التوجهات اال�سرتاتيجية الرئي�سة،
كما نفذت ور�شة عمل اخرى لتطوير ادوات املتابعة والتقييم وم�ؤ�شراتهما.
1

ثالثا :ا�ستخدام �أداة التحليل الرباعي يف حتليل البيئتني الداخلية واخلارجية ثم االنتقال �إلى ا�ستخدام �أداة «دلفي»
يف تطوير الأهداف واملجاالت والأفكار املكملة.
ويف �ضوء ذلك متت مراجعة الدرا�سات التي �أجريت يف �سنوات العقدين املا�ضيني للك�شف عن العالقة بني ال�سيا�سات
ال�سكانية ودور االت�صال والإع�لام والتثقيف ال�سكاين يف حتقيق �أهداف ال�سيا�سات ال�سكانية يف الأردن ،ومراجعة
الع�شر �سنوات الأخ�يرة ،ومراجعة �أدوار ال��وزارات وامل�ؤ�س�سات والوكاالت
وتقييم م�شاريع االت�صال ال�سكاين خالل
ِ
احلكومية والعامة يف جمال االت�صال والإعالم ال�سكاين ،ومراجعة دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين والقطاع الأهلي،
وحتديد الأولويات والأهداف ،وحتليل الفجوات والو�ضع القائم يف �ضوء ال�سيا�سة ال�سكانية.
�أما املبادئ العامة التي �أُخذت بعني االعتبار يف و�ضع ا�سرتاتيجية الإعالم ال�سكاين:
�أو ًال :املواءمة مع خطة �أهداف ال�سيا�سة ال�سكانية الأردنية ،ويف مقدمتها ال�سيا�سة اخلا�صة بالفر�صة ال�سكانية.
ثانياً :مراعاة التطور االجتماعي  -االقت�صادي للمجتمع الأردين وخ�صائ�صه وتنوعه وحاجاته وم�شكالته.
ثالثاً :مراعاة التحوالت التي �شهدها االت�صال والإعالم ال�سكاين يف العامل ،و�أخذ الدرو�س امل�ستفادة منها.
رابعاً :ال�شمولية والتكامل يف املنظور واملنهجية التي �ستُبنى من خاللها اال�سرتاتيجية� ،سواء يف املو�ضوعات �أو اجلمهور
امل�ستهدف �أو الو�سائل والتقنيات والأ�ساليب.
�إن هذه اال�سرتاتيجية تخ�ص الإعالم ال�سكاين ،ولي�س االت�صال ال�سكاين ب�شكل عام ،فهي متخ�ص�صة بدور و�سائل
الإعالم اجلماهريي ،حيث ُيعد الإعالم �شريك ًا �أ�سا�سي ًا يف تنفيذ وحتقيق اال�سرتاتيجية الوطنية لل�سكان لأهدافها؛
�إنه حمرك �أ�سا�سي فاعل وم�ؤثر يف الق�ضايا ال�سكانية ،وال ميكن التقليل من �أهميته والتغا�ضي عن دوره يف ن�شر الوعي
والتثقيف يف جمال الق�ضايا ال�سكانية ،وال�سيا�سات الوطنية �إزاءه��ا ،وتعزيز الت�شاركية بينه وبني اجلهات املعنية
بالقطاع ال�سكاين؛ �إن كثري ًا من اجلهود الأردنية التي ُبذلت يف ال�سنوات ال�سابقة يف ن�شر الوعي والتثقيف يف املجال
ال�سكاين ،كانت تعتمد �إلى حد كبري على ا�ستخدام االت�صال ال�شخ�صي و�أ�شكاله املختلفة؛ ورغم �أهمية هذا النوع من
�أنواع االت�صال ال�سكاين ،غري �أن هذه اال�سرتاتيجية �ستويل اهتمامها الرئي�س بالإعالم اجلماهريي ،والإعالم الرقمي
ب�سبب قوة ت�أثريه يف املجتمعات احلديثة.
وتقوم و�سائل الإعالم اجلماهريي ،وو�سائل الإعالم اجلديد ،بدور �إيجابي يف تناول عدة ق�ضايا تنموية تتعلق مب�شكلة
النمو ال�سكاين املتزايد ،والفر�صة ال�سكانية ب�أبعدها املختلفة؛ حيث يحر�ص الإعالم على �إك�ساب اجلمهور معلومات
�صحيحة عن ال�صحة االجنابية و تنظيم الأ�سرة, وت�صحيح بع�ض املفاهيم اخلاطئة عن و�سائل تنظيم الأ�سرة واثارها
اجلانبية.
لقد تطور منظور الإعالم الداعم للتنمية ب�شكل كبري خالل اخر ثالثة عقود ،حيث توجد خربات من خمتلف انحاء
العامل يف الطريقة التي ي�ساهم فيها الإعالم بدعم وحتقيق �سيا�سات ذات �صلة بالفر�صة ال�سكانية حيث ت�شري تلك
اخلربات �إلى التطور الكبري يف دور الإعالم يف دعم التنمية االقت�صادية والتعريف ال�شباب بالفر�ص اجلديدة وب�أهمية
االبتكار والريادة يف االقت�صاد اجلديد ،ودعم متكن املر�أة وردم الفجوة اجلندرية وامل�ساهمة بن�شر الوعي بتغيري
امناط التعليم والتدريب واكت�ساب �سبل العي�ش البديلة.
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�إن اجلهود الإعالمية يف ال�سنوات املا�ضية ،مل تكن جهود ًا كافية ،رغم �أهميتها ،بالقدر الذي ميكن �أن ي�ؤثر يف
اجتاهات �أفراد املجتمع نحو بناء ثقافة �صديقة لنوعية احلياة ،لذا البد من االهتمام برفع م�ستوى وعي الإعالمي
بالق�ضايا ال�سكانية حتى يتبنى اجتاهات �إيجابية على نوعية حياة الأفراد.
�شكل رقم ( )1مالمح بناء اال�سرتاتيجية الوطنية للإعالم ال�سكاين.
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حتليل الو�ضع الراهن
األوضاع السكانية في األردن :المؤشرات األساسية والقضايا الجوهرية

مرت حالة ال�سكان يف الأردن بتحوالت عديدة منذ ت�أ�سي�س الدولة الأردنية احلديثة ،يف الوقت الذي �شهدت فيه
العقود الثالثة الأخرية ،زياد ًة ق�سرية غري م�سبوقة نتيجة التحوالت وال�صراعات التي �شهدها الإقليم والتي و�صلت
ذروتها يف ال�سنوات اخلم�س الأخرية.
لقد نفذ الأردن التعداد ال�سكاين ال�ساد�س نهاية عام  ،2015و�سط ظروف �إقليمية �صعبة تركت �آثار ًا وا�سعة على
الو�ضع ال�سكاين ،وت�شري نتائج هذا التعداد �إلى �أن عدد �سكان الأردن عام  2015بلغ  9.531.712ن�سمة((( ،حيث
ت�ضاعف عدد ال�سكان منذ مطلع عقد ال�ستينيات من القرن املا�ضي �أكرث من ع�شر مرات ،خالل  55عام ًا؛ وكانت
الزيادة الأكرث خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية(((.

دائرة االح�صاءات العامة Dos.gov.jo/about-us

(((
((( دائرة االح�صاءات العامة ،النتائج الرئي�سية :التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن.2015 ،
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وت�شري نتائج التعداد ال�سكاين ال�ساد�س � ،2015إلى �أن عدد ال�سكان الأردنيني بلغ  6.613.587ن�سمة� ،أي  %69من
�أجمايل �سكان اململكة ،بينما �شكل ال�سكان غري الأردنيني نحو  %30من ال�سكان ن�صفهم من ال�سوريني ،فيما تركز �أكرث
من �أربعة ماليني ن�سمة من ال�سكان يف العا�صمة ،يف حني بلغ متو�سط حجم الأ�سرة الأردنية  4.8فرد ،و�صل عدد الأ�سر
نحو مليوين �أ�سرة ،وبلغت ن�سبة التحاق الأطفال بالتعليم الأ�سا�سي من اجلن�سني نحو  ،%95ونحو  %70من الأردنيني
يلتحقون بالتعليم الثانوي .بينما ن�صف الأطفال الأردنيني ال يلتحقون بالتعليم املبكر «.»5-4
ووفق نتائج هذا التعداد ،بلغت ن�سبة الأمية بني ال�سكان يف الأردن ،نحو  % 9.1بواقع  %6.7بني ال�سكان الأردنيني،
و 14.5بني غري الأردنيني .وبلغ ن�سبة من يعانون من �صعوبات وظيفية حادة �أو مطلقة «الإعاقات» نحو .(((% 2.7
ويف جمال اخل�صائ�ص االقت�صادية لل�سكان ،بلغ معدل ال�سكان الذكور الن�شيطني اقت�صادي ًا نحو  ،%71والإناث
 ،(((%21وبلغ معدل البطالة بني الأردنيني يف الربع الأول من عام  2016نحو .(((% 15.8
وتقود هذه امل�ؤ�شرات احلديثة �إلى ا�ستعرا�ض �أبرز للق�ضايا ال�سكانية الراهنة التي حتدد طريقة التعامل معها
م�ستقبل التنمية ونوعية حياة الأردنيني يف العقود القليلة القادمة ،و�أبرزها:
�أو ًال :الزيادة ال�سكانية ،ت�ضاعف عدد ال�سكان منذ مطلع عقد ال�ستينيات من القرن املا�ضي �أكرث من  10مرات،
وهي زيادة نادرة احلدوث يف العامل املعا�صر .وقد بلغ معدل النمو ال�سكاين ال�سنوي لإجمايل �سكان الأردن خالل الفرتة
 2015-2004حوايل  .(((% 5.3ويعود االرتفاع يف هذا املعدل �إلى الهجرات مبا فيها الهجرات الق�سرية واللجوء �إلى
الأردن؛ حيث كان معدل النمو ال�سنوي  %18لغري الأردنيني ،و�أما فيما يتعلق بالأردنيني ف�إن معدل النمو ال�سكاين بلغ
� %3,1سنويا ،وهو مرتفع مقارنة مبعدالت الإجناب ال�سائدة وفق ًا للتعداد العام لل�سكان وامل�ساكن  .2015وما زال هذا
املعدل مرتفع ًا �أي�ض ًا بالن�سبة للمعدالت العاملية ،ومتو�سط على امل�ستوى العربي.
�إن الزيادة الطبيعة لل�سكان الى جانب الهجرة الق�سرية واللجوء ،ت�شكالن حتدي ًا تنموي ًا كبري ًا وتهديد ًا للموارد
الوطنية املحدودة حيث باتت هذه الزيادة تنعك�س �سلب ًا على خمتلف امل�ؤ�شرات االجتماعية واالقت�صادية.
ثانياً :الفر�صة ال�سكانية ،تعد الفر�صة ال�سكانية املرحلة الثالثة من مراحل التحول الدميوغرايف الأربع التي متر بها
املجتمعات ،ويف هذه املرحلة يبد�أ معدل الإجناب بالرتاجع ما يقود �إلى منو �سكاين �أقل وتغري يف الرتكيب العمري حيث
يتحول الرتكيب العمري من تركيب فتي �إلى تركيب مييل ل�صالح الفئات املنتجة من ال�سكان « ،»64 -15ومييل الأفراد
�إلى االدخار وينخف�ض معدل الإعالة وتزداد فر�ص النمو االقت�صادي مع زيادة حجم قوة العمل.
(((
(((
(((
(((
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دائرة االح�صاءات العامة ،النتائج الرئي�سية :التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن.2015 ،
دائرة االح�صاءات العامة ،النتائج الرئي�سية :التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن.2015 ،
دائرة االح�صاءات العامة ،تقرير.
الأردن بالأرقام .2016

وتدل جتارب املجتمعات الأخرى على �أن هذه املرحلة قد ت�شكل نعمة بالفعل �أو نقمة تقود �إلى املزيد من االختالالت
االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية �إذا مل يرافقها �سيا�سات داعمة لهذا التحول الدميوغرايف ت�ضمن ا�ستمرار
االنخفا�ض يف الإجناب وتبني �سيا�سات اجتماعية واقت�صادية مالئمة تركز على ال�شباب و�إنتاجية املر�أة وغريها(((.
ويتوقع �أن ي�صل املجتمع الأردين �إلى ذروة الفر�صة ال�سكانية بحلول العام 2040؛ مبا يحقق معدالت مرتفعة من
ن�سبة ال�سكان النا�شطني اقت�صادي ًا؛ ما يتطلب بلوغ ن�سبة الإعالة ال ُعمرية �أدنى م�ستوى لها والو�صول �إلى معدالت
مرتفعة من ن�سبة ال�سكان النا�شطني اقت�صادي ًا من خالل :حتقيق بيئة تعليمية حمفزة للتعليم والبحث العلمي والإبداع،
وبيئة �أعمال حمفزة للعمل واال�ستثمار والريادة ،و�إقبال متزايد على العمل املهني والتقني والريادي والت�شغيل الذاتي،
واالرتفاع امل�ستمر يف م�شاركة املر�أة االقت�صادية.
كما �أن الإعداد الفعال ملرحلة الفر�صة ال�سكانية وما بعد الذروة يتحقق من خالل التو�سع والتح�سني امل�ستمر يف
اخلدمات والت�أمينات ال�صحية ،وخدمات التنمية االجتماعية وال�ضمان االجتماعي املقدمة للمواطن ،وحتقيق بنية
حتتية تتالءم ومتطلبات التنمية امل�ستدامة(((.
ثالثاً :حالة الالجئني ال�سوريني :ت�شكل حالة اللجوء ال�سوري حتدي ًا كبري ًا للأو�ضاع ال�سكانية ولل�سيا�سات ال�سكانية
القائمة وامل�ستقبلية ،ما يجعلها ق�ضية �أ�سا�سية عند مناق�شة �أو�ضاع ال�سكان على مدى خم�س �سنوات على �أقل تقدير.
بلغ عدد الالجئني ال�سوريني وح�سب الأرقام الر�سمية حوايل  1.265مليون ن�سمة وفقا لنتائج التعداد العام لل�سكان
وامل�ساكن  2015ال�صادر من دائرة الإح�صاءات العامة ،وبلغ عدد امل�سجل منهم كالجئني  655الف حتى تاريخ �أيلول
.2016
لقد �أ�ضاف الالجئون ال�سوريون �أعباء جديدة على موارد الأردن عند جلوئهم وبعده ،ف�أعدادهم م�ستمرة يف التزايد
حتى لو توقف دخول املزيد منهم �إلى الأردن� ،إذ ُيقدر عدد والداتهم ال�سنوية اليوم بنحو � 40ألف مولود �أي نحو ُخم�س
والدات الأردنيني ،حيث تفيد الإح�صاءات الر�سمية �أن معدل املواليد بينهم  30مولود ًا لكل �ألف ن�سمة ،مما يتوجب
�شمولهم ب�أن�شطة الإعالم ال�سكاين(((.
رابعاً :اخللل يف خارطة التوزيع اجلغرايف لل�سكان يف الأردن؛ يتكد�س نحو ن�صف �سكان الأردن يف العا�صمة عمان،
وهذا اخللل الدميوغرايف يلقي بظالل خطرية على التنمية وجهود التحديث وي�ضغط بقوة على املوارد والبنى التحتية،
ويف املقابل خلق فجوة تنموية كبرية يف املحافظات التي عانت من هجرة �سكانية �صوب عمان على مدى عقود.

((( املجل�س الأعلى لل�سكان ،الفر�صة ال�سكانية يف الأردن ،وثيقة ال�سيا�سات.2009 ،
((( املجل�س الأعلى لل�سكان ،التقرير الدوري الأول لر�صد ومتابعة مدى التقدم يف حتقق وا�ستثمار الفر�صة ال�سكانية.
((( دائرة الإح�صاءات العامة Dos.gov.jo/about-us
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وعلى الرغم من �أن امل�شكلة ال�سكانية يف الأردن مل ت�شكل تهديد ًا بالغ ًا ملوارد الدولة مثلما هو احلال اليوم ،ف�إن
ال�سيا�سات التنموية واالقت�صادية ما تزال ال متنح هذه امل�شكلة ما ت�ستحق من �أولوية ،وهو الأمر الذي تدل عليه العديد
من الوثائق التخطيطية وال�سيا�سات ال�صادرة يف ال�سنوات الأخرية(.((1
تقييم اداء اإلعالم السكاني :مراجعة الدراسات السابقة

لقد �ساهمت و�سائل الإعالم الأردن ّية يف توفري املعلومات ال�سكانية للجمهور ويف التوعية بق�ضايا ال�سكان ولفت النظر
�إلى �أهميتها ،وبخا�صة ق�ضايا ال�صحة الإجنابية وتنظيم الأ�سرة ،وذلك من خالل ن�شر تقارير حول هذه الق�ضايا،
ولكن هذه اجلهود الإعالمية مل ت�ستند يف تغطيتها للق�ضايا ال�سكانية �إلى ر�ؤية ا�سرتاتيجية وطنية وا�ضحة وحمددة
الأهداف ،بل اقت�صرت على التعامل معها على �شكل �أخبار وتقارير حول الأحداث والوقائع ال�سكانية ،و�أحيا ًنا دون
االلتزام باملعايري املهنية الإعالمية.
وقد بينت مراجعة الأدبيات والتقارير وامل�سوح التي �أجريت يف العقدين الأخريين حول تغطية الإعالم الأردين
للق�ضايا ال�سكانية� ،أن و�سائل الإعالم مل تعطها االهتمام الذي ت�ستحقه؛ و�أن و�سائل الإعالم مل ت�سهم يف جعل امل�شكلة
ال�سكانية �أولوية �ضمن الأولويات الوطنية ،وبالتايل مل ينعك�س ثقل امل�شكلة ال�سكانية يف ال�سيا�سات القطاعية املختلفة.
تاريخي ًا وعلى م�ستوى ال�صحافة اليومية املطبوعة ،تراجعت ن�سب املحتوى املخ�ص�ص للق�ضايا ال�سكانية منذ مطلع
الت�سعينيات؛ وح�صلت هذه الق�ضايا على ما ن�سبته  %4.5من �إجمايل م�ساحة التغطية ال�صحفية لل�صحافة الأردنية
اليومية خالل عام  ،1994وانخف�ضت �إلى ن�سبة  %3.5عام  .1997ثم انخف�ضت عام  2000لت�صل �إلى  %2.9من
�إجمايل امل�ساحة يف ال�صحف اليومية ،يف حني �أن ن�سبة امل�ساحة التي ُمنحت لق�ضايا ال�سكان وال�صحة الإجنابية يف
ال�صحافة الأردنية اليومية بلغت  %14.5من �إجمايل ق�ضايا ال�سكان وال�صحة عام  ،1994وارتفعت �إلى  %25.9من
�إجمايل تغطية ال�سكان وال�صحة عام  1997ثم تراجعت �إلى  %19.4عام .2000
�أما فيما يتعلق مب�صادر التزويد يف جمال تغطية ق�ضايا ال�سكان وال�صحة الإجنابية فقد كانت املنظمات غري
احلكومية هي امل�صدر الرئي�سي للتزويد(.((1
ويف درا�سة قام بها املجل�س الأعلى لل�سكان عام  ،2008تبني وجود انخفا�ض كبري يف ن�سبة تغطية ق�ضايا ال�سكان
وال�صحة الإجنابية يف ال�صحف الأردنية؛ حيث مل تتجاوز هذه الن�سبة  % 1.2من م�ساحة ال�صحف التي مت حتليلها.
و�أما الدرا�سة الثانية التي �أجراها املجل�س بعد عامني من الدرا�سة الأولى ملعرفة مدى التح�سن الذي طر�أ على تغطية

(  ((1من بني هذه الوثائق وال�سيا�سات :وثيقة الأردن  - 2025ر�ؤية وا�سرتاتيجية وطنية» ،تقارير املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،البيانات احلكومية
لنيل الثقة �أمام جمل�س النواب.
(  ((1حممد ال�صرايرة ،وعلي النجادات ،وحامت عالونة ،وحممد ال�شريدة ،و�أجمد القا�ضي ،ق�ضايا ال�سكان وال�صحة الإجنابية يف ال�صحافة الأردنية
اليومية :درا�سة حتليلية تتبعية خالل �أعوام .2000-1997-1994
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ال�صحافيني لق�ضايا ال�سكان بعد �أن تعر�ضوا لدورات تدريبية يف الإعالم ال�سكاين ،تبني �أن هناك ارتفاع ًا يف التغطية
ال�صحفية للق�ضايا ال�سكانية؛ وقد عزا املجل�س ذلك �إلى اجلهود التي قام بها يف جمال تدريب ه�ؤالء ال�صحافيني(.((1
و�أما فيما يتعلق بتغطية الإعالم املرئي ،فقد بينت نتائج الدرا�سات وامل�سوح �أن التلفزيون الأردين احتل املركز الأول
يف تعريف اجلمهور الأردين بق�ضايا ال�سكان وبخا�صة تنظيم الأ�سرة ،فقد بينت التقارير التقييمية للحمالت الإعالمية
التي نفذها املجل�س الأعلى لل�سكان و�شركا�ؤه خالل العقدين املا�ضيني� ،أن التلفزيون كان من �أكرث التدخالت الإعالمية
التي كان لها دور يف اقناع امل�شاهدين لتبني الر�سائل املوجهة �إليه حول الق�ضايا ال�سكانية ،والتي كانت يف معظمها
تتعلق بتنظيم الأ�سرة(.((1
�إن العديد من الدرا�سات امل�سحية والنوعية احلديثة تفيد ب�أن مفهوم تنظيم الأ�سرة يف الأردن بات مقبو ًال �إلى حد
ما ،بينما تتمثل التحديات الراهنة التي تواجه ال�سيا�سات ال�سكانية وحتديد ًا االت�صالية والإعالمية ،ترتبط باملفاهيم
الثقافية واالجتماعية حول حجم الأ�سرة وتف�ضيل الذكور ،حيث تفيد درا�سة «ا�ستك�شاف املعايري اجلندرية وتنظيم
الأ�سرة يف الأردن :درا�سة نوعية» التي �أجراها م�شروع توا�صل ل�سعادة الأ�سرة يف الأردن � JCAPأن ال�سلوكيات االجتماعية
والتقاليد العميقة اجلذور ت�ؤثر ب�شكل كبري على املعايري اجلندرية وال�سلوك الإجنابي وحتديد ًا حجم الأ�سرة وجن�س
املولود ذكر �أم انثى.
و�أبرزت نتائج الدرا�سة التف�ضيل التقليدي ال�سائد لذرية الذكور .و�أكدت الدرا�سة �أن العدد املثايل للأطفال بني
الأ�سر الأردنية يبلغ نحو �أربعة �أطفال .ويرتبط هذا العدد املرغوب به من الأطفال بزيادة الوعي بتنظيم الأ�سرة
وحت�سني ممار�سة و�سائل منع احلمل وا�ستخدامها .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ك�شفت الدرا�سة �أن ارتفاع تكاليف املعي�شة
وزيادة الأعباء املالية ت�ؤثر على حجم الأ�سرة الأ�صغر ،وخا�صة بني الأ�سر التي تعي�ش يف املناطق احل�ضرية وعمان .وكان
العدد املثايل للأطفال �أعلى خارج العا�صمة .وقد �أ�شار ال�شباب من الذكور والإناث غري املتزوجني �إلى �أن العدد الأمثل
هو �أكرث من خم�سة �أطفال ،مما يعك�س الت�أثري القوي للتقاليد االجتماعية التي تف�ضل �أعداد ًا كبرية من الأطفال وكيف
ُينظر �إليهم على �أنهم م�صدر الفخر االجتماعي «العزوة»(.((1
ويف درا�سة م�سحية �أجريت عام  2015بعنوان «املعرفة وال�سلوك واملمار�سات جتاه تنظيم الأ�سرة وال�صحة الإجنابية
بني الن�ساء املتزوجات يف �سن الإجناب يف مناطق خمتارة يف الأردن» و�شملت عينة امل�سح النهائية ن�ساء متزوجات يف
�سن الإجناب  ٪81من الأردنيات و  ٪19من الن�ساء ال�سوريات ،ك�شفت الدرا�سة انه ال تزال املخاوف املتعلقة بالآثار
اجلانبية و�سالمة و�سائل منع احلمل �سائدة .ثلث امل�ستجيبني ال يعتقدون �أن و�سائل منع احلمل احلديثة �أكرث فعالية من
الطرق التقليدية .ال تزال الرغبة يف �إجناب املزيد من الأطفال والأ�سر الأكرب حجم ًا هي القاعدة االجتماعية .ال تزال
الرغبة يف احل�صول على �أ�سر �أكرب قاعدة اجتماعية مهيمنة� .أكرث من ن�صف امل�ستطلعني «� »٪61أرادوا �أربعة �أطفال

(  ((1عطية� ،سلمى ،حممد املدان و�صالح ارتيمة « :»2014تقرير تقييم الو�ضع املتعلق ب�إن�شاء �إدارة الإنتاج واالت�صال ال�سكاين يف �إحدى القنوات
الإعالمية .املجل�س الأعلى لل�سكان.
( ((1املرجع ال�سابق.

(14) J-cap: Jordan Communication, Advocacy and Policy Project (2015), Exploring Gender Norms and Family Planning in
Jordan: A Qualitative Study.
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�أو �أكرث .فيما يبقى الطفل الذكر تف�ضي ًال اجتماعي ًا قوي ًا .وعلى الرغم من �أن غالبية امل�ستطلعني « »٪71رف�ضوا تف�ضيل
جن�س الطفل ،ف�إن ن�صفهم تقريبا «� »٪45أ�شاروا �إلى �أنهم �سيوا�صلون حمل الأطفال حتى يكون لديهم ابن .ومعظم
امل�ستجيبني لديهم معرفة بو�سيلة لتنظيم الأ�سرة « »٪83ومعظمهم یعرف مكان احل�صول علی اخلدمة (.((1
وقد �أظهرت نتائج امل�سح امليداين حلملة «حياتي �أحلى» التي مت تنفيذها �ضمن برنامج �شركاء الإع�لام ل�صحة
اال�سرة عام � ،2012أن  %90من الذين �شملهم امل�سح �أو�ضح ب�أن التلفزيون هو الو�سيلة الإعالمية الأكرث �شيوع ًا لتلقي
الر�سائل الإعالمية املتعلقة بتنظيم الأ�سرة؛ كما بينت نتائج درا�سة �أخرى للمجل�س �أجراها عام  2013بعنوان« :طرق
االت�صال مع ال�شباب» �أن التلفزيون الأردين هو الأكرث م�شاهدة لدى امل�ستجيبني «املرجع ال�سابق»(.((1
وقام م�شروع توا�صل ل�سعادة الأ�سرة  JCAPب�إجراء م�سح ملعرفة ردود �أفعال اجلمهور امل�ستهدف على �إحدى حمالت
التوعية ال�سكانية با�ستخدام الر�سائل الق�صرية « »SMSباعتبارها و�سيلة مبتكرة لتوفري الوقت احلقيقي يف ر�صد ردود
فعل اجلمهور على حملة «نظموا احلمل بتخففوا احلمل» ،وجاء معدل اال�ستجابة الأعلى لدى الرجال  %82وهم الفئة
الأقل ا�ستجابة للر�سائل االت�صالية ال�سكانية التقليدية.
وا�ستهدف امل�سح ثالث فئات �أ�سا�سية ،الأولى :اخلاطبون وحديثو الزواج بدون اطفال ،والثانية :املتزوجون ولديهم
طفل �إلى طفلني ،والفئة الثالثة :الأ�سر املكتملة.
وك�شف امل�سح ان  ٪54من اجلميع و�صلتهم احلملة بو�سيلة �أو �أكرث ،وكان التلفزيون القناة الأكرث �شعبية «،»٪27
تليها املنا�سبات االجتماعية « ،»٪21ثم الإذاعة وال�صحافة املقروءة ،كما بينت الدرا�سة امل�سحية �أن م�ستوى الإعجاب
جتاوز  %75للر�سائل الأ�سا�سية املوجهة للعرو�سني «بعد الزواج نود �أن ننتظر قبل �أن ننجب �أطفاال» .واحلمل الن�شط
«نود �أن نبني حياتنا خطوة بخطوة ونباعد بني االحمال» .والأ�سر املكتملة «نود �أن نبني حياتنا خطوة بخطوة ونباعد
بني الأحمال»(.((1
وقد �أكدت هذا الدور املهم للتلفزيون تلك الدرا�سة التي نفذتها �شركة �إب�سو�س �ستات حول ترتيب و�سائل الإعالم
الأكرث متابعة لدى الأردنيني للعام � .2012صحيح �أن هناك تراجع ًا يف ن�سبة الأردنيني الذين ي�شاهدون التلفزيون
الأردين �إال �أنه ال يزال يحتل املرتبة الأولى من حيث ن�سبة امل�شاهدة ،وت�أتي الإذاعة الأردنية بعده يف ذلك(.((1
وبالنظر �إلى الدور املركزي لل�شباب يف �سيا�سات الإعالم واالت�صال ال�سكاين ،وفيما يتعلق مبفهوم «الفر�صة ال�سكانية»
ف�إن  %32من ال�شباب الأردين يتابع التلفزيون بهدف الت�سلية ،وهناك  %23يعتمدون على التلفزيون كم�صدر للأخبار
مقابل  %71يعتمدون على الإنرتنت كم�صدر للأخبار ،وهناك  %13من ال�شباب يعتمدون على التلفزيون يف البحث عن

(15) J -cap (2012): Jordan Communication, Advocacy and Policy Project, Knowledge, Attitudes, and Practices toward Family
Planning and Reproductive Health among Married Women of Reproductive Age in Selected Districts in Jordan.

( ((1املرجع ال�سابق.

(17) J ordan Communication Advocacy and Policy (JCAP)(2016) SMS Survey of Opinions and Reactions to JCAP’s “Plan your
Pregnancies - Ease your Burden” Communication Campaign in Jordan

( ((1م�سوح �شركة �إب�سو�س �ستات والأبحاث الت�سويقية .2013 - 2012
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فر�ص تعليمية و %9يعتمدون على التلفزيون يف البحث عن فر�ص عمل( .((1ويف الوقت الذي يق�ضي فيه ال�شباب الأردين
«� 29-12سنة» يومي ًا نحو � 6ساعات على الو�سائل الرقمية ما بني الإنرتنت والتلفون الذكي ،حيث و�صلت ن�سبة الو�صول
�إلى الإنرتنت عام  2017نحو  %83من ال�سكان.
ومبراجعة العديد من الوثائق الوطنية التخطيطية الكربى التي �شهدتها البالد على مدى عقد م�ضى ،يت�ضح �ضعف
االهتمام بالبعد ال�سكاين يف �أغلبها �أو عدم دقة معلوماتها ال�سكانية وتناق�ضها ،الأمر الذي ي�شري �إلى �أولوية ا�ستهداف
الإع�لام ال�سكاين للنخب و�صناع ال�سيا�سات ،حيث مل تلتفت ب�شكل وا�ضح العديد من اال�سرتاتيجيات يف عدد من
القطاعات �إلى البعد ال�سكاين كذلك يف وثيقة «االجندة الوطنية يف عام  »2007ويف وثيقة «ر�ؤية الأردن .((2( »2025
يف عام � 2011صدرت «اال�سرتاتيجية الوطنية للإعالم» والتي هدفت �إلى تطوير �أداء الإعالم الأردين واالرتقاء
مبهنيته ،وعلى الرغم من �أن اال�سرتاتيجية اعرتفت برتاجع ثقة املواطنني الأردنيني ب�أداء الإعالم الر�سمي ،و�أ�شارت
�إلى �أهمية تفعيل دور الإعالم يف التنمية ويف التغيري االجتماعي واالقت�صادي� ،إال �أنها مل تو�ضح الآليات والأدوات
املمكنة لبناء دور الإعالم يف التنمية ومل ت�أت على ذكر الإعالم واالت�صال ال�سكاين بو�ضوح ( .((2ويف درا�سة للمجل�س
االعلى لل�سكان غطت هذه الدرا�سة  25ا�سرتاتيجية �أو خطة �أو برنامج تنموي ،حيث اختريت ر�ؤية الأردن 2025
كا�سرتاتيجية وطنية حلداثتها ومتثيلها لأغلب اال�سرتاتيجيات الوطنية ،كما �شملت الدرا�سة �سبع ا�سرتاتيجيات
قطاعية و �أربعة ع�شر خطة ا�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سات احلكومية اختريت جميعها على �أ�سا�س �أنها ا�سرتاتيجيات �أو
خطط عاملة خالل الفرتة  ،2015-2014كما اختريت ثالث برامج تنموية ملحافظات العا�صمة واربد والعقبة لتمثيلها
الأقاليم الثالث والن الربامج التنموية للمحافظات �أعدت بن�سق واحد ،خل�صت الدرا�سة �إلى �أن عدم تبني ما يزيد
عن ن�صف اال�سرتاتيجيات للبعد ال�سكاين يف املراحل الأولى من �إعدادها وانعكا�سات ذلك على املراحل التالية يف
حتديد الأهداف اال�سرتاتيجية وبرامج هذه اخلطط يعني احلاجة �إلى وعي �أكرث ب�أهمية �إدماج املتغريات ال�سكانية يف
التخطيط للتنمية يف الأردن .وبينت �أبرز نتائج الدرا�سة �أنه من بني الـ  25ا�سرتاتيجية التي تناولتها الدرا�سة؛ دُجمت
الفر�صة ال�سكانية يف  5ا�سرتاتيجيات فقط (.((2
وعلى الرغم من �أن الالجئني ال�سوريني ي�شكلون نحو % 13من ال�سكان �إال �أن التغطية ل�ش�ؤونهم ما تزال حمدودة،
وفق درا�سة �أجريت للتغطية الإعالمية ما بني  5كانون الأول  2013و 5كانون الثاين  ،2014ف�إن التغطية الإعالمية التي
ركزت على ق�ضايا الالجئني جاءت بن�سبة  %5فقط من املحتوى الإعالمي ،ويف درا�سة �أخرى يف كانون الأول  2014تبني
�أن ن�سبة التغطية لق�ضايا الالجئني يف حدود  %8من املحتوى الإعالمي(.((2
(19) UNICCO, Net-med youth, , Jordan youth media perception survey ages 18- 29,(2015).

(((2
(((2
(((2
(((2

 املجل�س االعلى لل�سكان ،وم�شروع توا�صل ل�سعادة اال�سرة ،ال�سيا�سات والت�شريعات واال�سرتاتيجيات املتعلقة بتنظيم الأ�سرة بالأردن ،حتليل
ومراجعة وتو�صيات.2015 -2014 :
اال�سرتاتيجية الإعالمية http://www.jrtv.jo/page.aspx?page_key=key_strategy&lang=ar 2015 -2011
 غالب العزة ،درا�سة حتليل بيئة ال�سيا�سات الداعمة للق�ضايا ال�سكانية :دمج املتغريات ال�سكانية يف اال�سرتاتيجيات واخلطط والربامج التنموية،
املجل�س االعلى لل�سكان.2015 ،
مركز الفينيق للدرا�سات االقت�صادية :الالجئون ال�سوريون يف ال�صحف اليومية الأردنية.2013،
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ال يوجد �إلى هذا الوقت بث �إذاع��ي �أو تلفزيوين موجه �إلى الالجئني ي�أخذ بعني االعتبار البعد ال�سكاين الكبري
ويقدم توعية يف الق�ضايا ال�سكانية ،حيث مل يخ�ص�ص البث العام �سواء يف الإذاعة �أو التلفزيون ،فرتات بث خم�ص�صة
لالجئني ،فيما حاولت بع�ض حمطات الإذاعة املحلية �إطالق برامج حمدودة .وعلى الرغم من حجم تناول الإعالم
لت�أثري الالجئني �إال �أنه �إلى هذا الوقت ال يوجد �إدراك عميق عند الكثري من امل�س�ؤولني ،لأهمية �إدراج ق�ضايا الالجئني
يف ال�سيا�سات ال�سكانية ،و�ضرورة ا�ستخدام �أدوات االت�صال ال�سكاين يف خماطبة الالجئني.
�إن اخلال�صة الأولى الأبرز من ا�ستعرا�ض واقع الإعالم ال�سكاين يف الأردن ،وفق ما هو متوفر من درا�سات نوعية
وم�سحية ومن �سيا�سات وا�سرتاتيجيات ووثائق خمتلفة ،يو�ضح احلاجة املا�سة �إلى العمل على بناء �إعالم �سكاين يتمتع
بالكفاءة واملهنية ،حيث �أن جانب ًا مهم ًا من امل�شكلة ال�سكانية الراهنة يرتبط بالوعي املجتمعي ،فما زال املجتمع الأردين
ال يرى �أن التحدي ال�سكاين ي�شكل حتدي ًا فعلي ًا يواجه الأردن فهناك  %72من الأردنيني يرون �أن الأو�ضاع االقت�صادية
والبطالة والفقر هي التحدي احلقيقي الذي يواجه الأردن دون ربط هذه التحديات وغريها بالبعد ال�سكاين( .((2كما �أن
امل�شكلة ال�سكانية ال حتتل مكانتها لدى النخب و�صناع ال�سيا�سات ،وهو الأمر الذي تعك�سه ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات
يف الكثري من القطاعات.
اخلال�صة الثانية ،تبدو يف �أن الوعي االجتماعي الأردين جتاوز ا�ستيعاب مفهوم «تنظيم الأ�سرة» �إال �أن التحدي
الكبري الذي ما زال يواجه خطط االت�صال والإعالم ال�سكاين وجهود التوعية ،يتمثل يف قوة ت�أثري التقاليد الثقافية
واالجتماعية وت�أثريها ال�سلبي يف ن�شر الوعي بالأ�سرة ال�صغرية وتف�ضيل الذكور على الإناث.
اخلال�صة الثالثة ،ت�شري �إلى �أنه على الرغم من ندرة الدرا�سات التي تناولت االت�صال والإعالم ال�سكاين والفر�صة
ال�سكانية ،ف�إن تناول الإعالم للق�ضايا ال�سكانية ذات ال�صلة بالفر�صة ال�سكانية ،مازال �أقل من املطلوب ومل ينجح �إلى
هذا الوقت يف حتويل مفهوم الفر�صة ال�سكانية وحماورها �إلى �أولويات يف اهتمام املجتمع والدولة.
اخلال�صة الرابعة ،تتمثل يف �أهمية �أخذ بعد الالجئني ال�سوريني يف خطط االت�صال والإعالم ال�سكاين ،فالدرا�سات
القليلة التي تناولت وعي الالجئني باملفاهيم ال�سكانية ت�شري �إلى وجود اجتاهات �سكانية �سلبية تتجاوز يف �أحيان كثرية
مثيالتها لدى املجتمع الأردين عالوة على ما مرت به هذه الفئة ال�سكانية التي ت�شكل اليوم نحو  %13من ال�سكان من
ظروف �صعبة انعك�ست على �أو�ضاعهم ال�صحية واالجتماعية.

(((2
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 مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية ،اجلامعة الأردنية ،ا�ستطالع الر�أي العام حول الق�ضايا الراهنة الوطنية والإقليميةhttp://css.ju.edu. 2014 ،
jo/Photos/635478413205219966.pdf

�شكل رقم (  )2م�ؤ�شرات �أ�سا�سية حول الإعالم والق�ضايا ال�سكانية

á«∏ëŸG áaÉë°üdG ‘ ÊÉµ°ùdG iƒàëŸG

ΩÓYE’Gh ÜÉÑ°ûdG äGô°TDƒe
T.V
T.V

1994 5%

T.V

1997 3.5%
23%

13%

¿ƒjõØ∏àdG ≈∏Y ÜÉÑ°ûdG óªà©j
QÉÑNCÓd Qó°üªc

¿ƒjõØ∏àdG ≈∏Y ÜÉÑ°ûdG óªà©j
á«ª«∏©J ¢Uôa øY åëÑ∏d

T.V

2000 2.5%

32%

¿ƒjõØ∏àdG ≈∏Y ÜÉÑ°ûdG óªà©j
á«∏°ùàdG ±ó¡H

2008 1.2%
2010 2.5%

9%

%71

âfÎfE’G ≈∏Y ÜÉÑ°ûdG óªà©j
QÉÑNCÓd Qó°üªc

ÊOQC’G ÜÉÑ°ûdG »°†≤j
äÉYÉ°S 6 ƒëf kÉ«eƒj
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RÉØ∏àdG ≈∏Y ÜÉÑ°ûdG óªà©j
‘ πªY ¢Uôa øY åëÑdG

الداعمون االستراتيجيون لإلعالم السكاني

رئا�سة الوزراء
بالإ�ضافة �إلى املكانة املركزية لرئا�سة احلكومة باعتبارها املطبخ الأول لل�سيا�سات العامة ،فقد ا�ستحدثت احلكومة
حكومي حلقوق الإن�سان بهدف زي��ادة تن�سيق اجلهود احلكومية وزي��ادة التعاون
ملن�سق
عام  2014من�صب ًا جديد ًا ٍ
ٍ
واالت�صال احلكومي مع املركز الوطني حلقوق الإن�سان وم�ؤ�س�سات املجتمع املعنية بحقوق الإن�سان.
وقد �أفردت هذه الوحدة جز ًءا من مهمتها للحديث عن ق�ضايا ال�صحة الإجنابية وبع�ض الق�ضايا ال�سكانية و�أهمية
ا�ستغالل الفر�صة ال�سكانية مبا يعزز حقوق الإن�سان يف الأردن ،حيث �أفردت لها بندً ا يف اخلطة الوطنية ال�شاملة حلقوق
الإن�سان يف الأردن  ((2( 2025-2016وهو مت�ضمنٌ يف حمور احلقوق االقت�صادية واالجتماعية؛ حيث ذكر الهدف الثاين
(25) https://goo.gl/ALvi1j-20
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من هذا املحور :احلق يف تعزيز احلق يف ال�صحة والذي �أكد �ضرورة توفري اخلدمات ال�صحية ال�شاملة ومن �ضمنها
خدمات ال�صحة الإجنابية.

اللجان الربملانية املعنية
ميار�س الربملان ادوارا مهمة يف دعم الإعالم ال�سكاين باعتباره احد ال�سلطات الد�ستورية املعنية بال�سيا�سات العامة
من خالل �سن القوانني ومراقبة اداء ال�سلطة التنفيذية ،ويقوم جمل�س النواب وجمل�س االعيان بهذه االدوار عادة من
خالل جلانهما الدائمة وابرز جلان جمل�س النواب ذات ال�صلة بهذه اال�سرتاتيجية  :جلنة العمل والتنمية االجتماعية
وال�سكان ويناط بها :درا�سة القوانني والأمور املتعلقة بال�سكان والتنمية والفر�صة ال�سكانية والإح�صاءات العامة وما
يف حكمها .ودرا�سة ومراجعة �سيا�سات تنظيم �سوق العمل وا�ستقدام العمالة الوافدة ،ا�ضافة الى جلنة املر�أة و�ش�ؤون
اال�سرة ،وجلنة ال�صحة والبيئة ،وجلنة التوجيه الوطني والإعالم وجلنة ال�شباب والريا�ضة وجلنة الرتبية والتعليم
والثقافة.
وجلان جمل�س الإعيان الدائمة وابرزها ذات ال�صلة بهذه اال�سرتاتيجية؛ جلنة ال�صحة والبيئة وال�سكان ،وجلنة
الإعالم والتوجيه الوطني وجلنة العمل والتنمية االجتماعية ،وجلنة املر�أة ،وجلنة الثقافة وال�شباب والريا�ضة.

وزارة التخطيط والتعاون الدويل.

�أُن�شئت وزارة التخطيط عام  1984خلف ًا للمجل�س القومي للتخطيط ،وتعمل مبوجب قانون التخطيط رقم  68ل�سنة
 ،1971وقد مت �إعادة ت�سمية الوزارة لت�صبح وزارة التخطيط والتعاون الدويل عام  ،2003ويتمثل الدور املحوري للوزارة
يف التخطيط على امل�ستوى الوطني على امل�ستويني املتو�سط والطويل الأمد ،وهي الذراع التخطيطي للحكومة يف برامج
التنمية ال�شاملة على خمتلف امل�ستويات االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،ويتبع للوزارة دائرة الإح�صاءات العامة.
ويعد وزير التخطيط والتعاون الدويل هو رئي�س املجل�س االعلى لل�سكان ،وت�ساهم الوزارة بدعم ومتويل العديد من
االن�شطة ال�سكانية.
تدرك وزارة التخطيط الدور الفاعل وامل�ؤثر للإعالم يف الرتويج خلططها وبراجمها وا�سرتاتيجياتها ،لذلك �أوجدت
لديها وحدة خا�صة حتت ا�سم «وحدة الإعالم واالت�صال» ،مهمتها التعامل مع و�سائل الإعالم املحلية والدولية ،وتتولى
مهمة التح�ضري والتعريف ب�أن�شطة الوزارة ،كما �أن لديها موقع ًا �إلكرتوني ًا حمدث ًا ب�آخر م�ستجداتها.
و�إدراكا لدور الإعالم يف ق�ضايا التنمية ال�سكانية قامت وزارة التخطيط با�ستحداث مبادرة مهمة يف هذا املجال،
�أطلقت عليها ا�سم «خرب»( ((2مهمتها جمع االخبار التنموية عن كافة القطاعات يف الأردن وت�صنيفها �ضمن �أبواب،
ليت�سنى لل�صحافيني والباحثني وغريهم ،احل�صول عليها عند احلاجة.
وتنخرط وزارة التخطيط ،يف الواقع ،بامل�شكلة ال�سكانية انخراط ًا وا�ضح ًا ،وت�سهم يف الفاعليات والن�شاطات املتعلقة
بهذه امل�شكلة؛ وجند ذلك وا�ضح ًا يف ا�سرتاتيجية ال��وزارة لعامي  ،2016-2014ويف برناجمها التنموي التنفيذي
(26) https://goo.gl/7jU8bo---16-
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للأعوام 2018-2016؛ �إذ جند �أنها �أفردت با ًبا للحديث عن الرعاية ال�صحية تناول �أهمية التو�سع يف تقدمي الرعاية
الإجنابية من خالل التو�سع يف بناء املراكز ال�صحية التي تقدم خدمات الأمومة ،والطفولة ،وتناولت ت�أثري اللجوء
ال�سوري خالل اخلم�س �سنوات املا�ضية ،كما �أوردت من �ضمن التحديات التي تواجه خطتها التنفيذية املذكورة ،ارتفاع
معدل اخل�صوبة لت�ضع من �ضمن حلولها �ضرورة زيادة الوعي بتنظيم الأ�سرة ،وربطته بتوفري املزيد من خدمات ن�شر
الوعي ب�أهمية ال�صحة الإجنابية وتنظيم الأ�سرة ،ورفع معدالت ا�ستخدامها من قبل القاطنني على �أر�ض اململكة �سواء
�أردنيني �أو الجئني �أو مهاجرين.

وزارة ال�صحة
تعد وزارة ال�صحة من �أقدم م�ؤ�س�سات اخلدمة العامة يف الدولة ،وتن�ص ر�ؤية الوزارة املعا�صرة على �سعيها �إلى:
«جمتمع �صحي معافى من خالل نظام �صحي متكامل يعمل بعدالة وكفاءة وجودة عالية وريادية على م�ستوى املنطقة»،
حيث خ�ص�صت يف ا�سرتاتيجيتها للأعوام « ((2(»2017-2013هدف ًا مهم ًا من �أهدافها التي ت�سعى �إلى حتقيقه ي�ؤكد
�ضرورة تعزيز خدمات ال�صحة الإجنابية ،وتنظيم الأ�سرة ،و�صحة الطفل .ولتحقيق هذا الهدف ،وغريه من الأهداف
الأخرى� ،أن�ش�أت الوزارة من منت�صف ال�سبعينيات من القرن املا�ضي ،دائرة متخ�ص�صة بالتثقيف ال�صحي ،تعتمد يف
ب�شكل �أ�سا�س على و�سائل الإعالم� ،إلى جانب وجود دائرة متخ�ص�صة بال�صحة االجنابية و تنظيم الأ�سرة يف
عملها ٍ
«مديرية �صحة املر�أة والطفل» حيث تقوم بتقدمي خدمات ،وتوفر معلومات ،وبيانات حول ال�صحة االجنابية و تنظيم
الأ�سرة.

وزارة التنمية االجتماعية

�أول �إدارة حكومية لل�ش�ؤون االجتماعية �أُن�شئت عام  1946وكانت مهمتها الأ�سا�سية :الت�صدي للهجرة ال�سكانية
الداخلية� ،أي احلد من هجرة املواطنني من الريف �إلى املدن ،وتلخ�ص وزارة التنمية االجتماعية ر�ؤيتها املعا�صرة
«جمتمع �آمن عماده الأ�سرة ويتمتع بخدمات اجتماعية ذات نوعية وقيم جمتمعية» وت�سعى الوزارة ب�شكل دائم �إلى زيادة
دخل الأ�سر الفقرية ،وتنويع م�صادرها.

وتهتم الوزارة ب�صحة الأم والطفل وق�ضايا ال�صحة الإجنابية وذلك من خالل بع�ض اجلمعيات التابعة لها .كما
ت�سعى الوزارة �أي�ض ًا وب�شكل حثيث �إلى تقليل عدد الأ�سر التي تعتمد على الوزارة يف تلبية بع�ض احتياجاتها لتخفيف
ال�ضغط عن كاهلها ،كما تنفذ الوزارة من خالل مديرية التثقيف املجتمعي برامج توعوية للمجتمعات املحلية حول
الق�ضايا االجتماعية ومنها الق�ضايا ال�سكانية وال�صحة االجنابية.

وزارة العمل وامل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي

�أُن�شئت وزارة العمل عام  1976وتدور ر�ؤيتها املعا�صرة على «الو�صول ب�سوق العمل الأردين �إلى مرحلة الت�شغيل الأمثل
وتنظيم �ش�ؤون العمل فيه من خالل تطوير وتفعيل الت�شريعات الناظمة له وفق �أف�ضل املمار�سات واملعايري الدولية».
(27) https://goo.gl/Ld60WU-19 -
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و ُتعنى الوزارة ب�ش�ؤون العمل والعمال و�سيا�سات الت�شغيل والعمالة الوافدة والعمالة الأردنية يف اخلارج ،و ُيناط بها
تنفيذ قانون العمل والعمال الأردين الذي نظم العديد من الق�ضايا ذات ال�صلة بالق�ضايا ال�سكانية مثل �إجازة الأمومة
وحقوق املر�أة العاملة يف رعاية �أطفالها وغريها من حقوق.
وفيما يتعلق بقانون ال�ضمان االجتماعي ،فقد ورد يف املادة الثالثة من قانون ال�ضمان االجتماعي رقم ( )1ل�سنة
 2014الت�أمينات التي ي�شتملها هذا القانون ،ومن �ضمنها ت�أمني ا�صابات العمل ،و�ضد العجز امل�ؤقت ب�سبب املر�ض،
والأمومة ،والت�أمني ال�صحي وت�أمني التعطل عن العمل.

املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة
ُيع ّد املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة من �أبرز امل�ؤ�س�سات املعنية مبتابعة وتنفيذ حماور اال�سرتاتيجية الوطنية للأ�سرة
الأردنية والتي تهتم وتركز على دعم برامج �صحة الأ�سرة وبخا�صة ال�صحة االجنابية و تنظيم الأ�سرة لتقليل النمو
ال�سكاين املتزايد ،وتقليل ن�سبة اخل�صوبة لتتنا�سب معدالت النمو ال�سكاين مع الأو�ضاع االقت�صادية ،وم�ستوى اخلدمات
املقدمة يف كافة املجال .وت�ضمنت ا�سرتاتيجية املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة حمور ًا مهم ًا حول الأ�سرة ،والو�ضع
ال�صحي والبيئي.
ويوجد لدى املجل�س الوطني للأ�سرة ،ا�سرتاتيجية وا�ضحة للأ�سرة تت�ضمن حماور خا�صة عن ال�صحة الإجنابية
وتنظيم الأ�سرة ،ت�شكل مرجع ًا مهم ًا للإعالميني املهتمني بالق�ضايا ال�سكانية ،كما يوفر املجل�س بيانات مف�صلة عن
واقع الأ�سرة الأردنية االجتماعي واالقت�صادي والثقايف والدميوغرايف.

املجل�س االقت�صادي واالجتماعي

�أُن�شئ املجل�س عام  2007وي�شكل ذراع ًا ا�ست�شاري ًا للحكومة يف ال�سيا�سات االجتماعية واالقت�صادية ،وميثل املجل�س
�صوت املجتمع و�أ�صحاب امل�صلحة من عمال و�أ�صحاب عمل وقوى اجتماعية.

اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة
جاء �إن�شاء اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة كهيئة �شبه حكومية بتاريخ  1992/3/12بقرار من رئا�سة الوزراء
وبرئا�سة �سمو الأم�يرة ب�سمة بنت طالل املعظمة ،وتنطلق ر�ؤي��ة اللجنة من «موا�صلة العمل ب�شكل منهجي منظم
للنهو�ض بواقع املر�أة ومعاجلة ق�ضاياها ومتكينها يف خمتلف املجاالت ،و�إحداث تغيريات �إيجابية ملمو�سة يف �أو�ضاعها
وتطويرها ،و�إزالة �أي من �أ�شكال التمييز �ضدها يف الت�شريعات وال�سيا�سات واخلطط والربامج الوطنية».

م�ؤ�س�سات املجتمع املدين

�سبق املجتمع الأردين من خالل امل�ؤ�س�سات الأهلية ،امل�ؤ�س�سات الر�سمية يف التثقيف والتوعية ال�سكانية ،حيث �أُن�شئت
�أوائل اجلمعيات التي تعنى بالق�ضايا ال�سكانية يف ال�ستينيات من القرن الع�شرين ،و�أولها :اجلمعية الأردنية حلماية
وتنظيم الأ�سرة «القد�س» وطرحت �أن�شطة حملية يف الثقافة ال�سكانية ،والفرع الأول للجمعية الأردنية حلماية وتنظيم
الأ�سرة يف ال�ضفة ال�شرقية «�إربد»  .1971واليوم توجد ع�شرات امل�ؤ�س�سات الأهلية على �شكل جمعيات �أو م�ؤ�س�سات غري
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ربحية تعنى بق�ضايا التوعية يف جمال ال�سكان وال�صحة وت�شكل ذراع ًا وطني ًا مهم ًا يف هذا املجال ،ويرتبط الكثري من
عملها باالت�صال والإعالم.

املنظمات وامل�ؤ�س�سات الدولية
ارتبطت ن�ش�أة وازدهار االت�صال والإعالم ال�سكاين مب�شاريع و�أن�شطة امل�ؤ�س�سات واملنظمات الدولية يف هذا املجال،
و�أهمها املنظمات الأممية� :صندوق الأمم املتحدة لل�سكان ،وكالة الغوث وت�شغيل الالجئني ،برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي ،هيئة املر�أة التابعة للأمم املتحدة� ،صندوق الأمم املتّحدة للطفولة ،منظمة ال�صحة العاملية� ،إلى جانب
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وقد نفذت هذه املنظمات مع م�ؤ�س�سات حملية ،م�شاريع مهمة ،مثل :م�شروع دعم النظم ال�صحية ،م�شروع توا�صل
ل�سعادة الأ�سرة� ،إذ كانت هذه املنظمات على مدى العقود املا�ضية� ،شريك ًا �أ�سا�سي ًا للم�ساعدة يف و�ضع اخلطط ،وتوفري
الدعم املايل لتنفيذ برامج االت�صال ال�سكاين.

حتليل البيئة الداخلية واخلارجية للإعالم ال�سكاين يف الأردن ()SWOT Analysis
يهدف حتليل البيئتني الداخلية واخلارجية للإعالم ال�سكاين التعرف على الواقع الراهن يف جماالت اال�سرتاتيجية
ومعرفة الظروف امل�ؤثرة يف �أداء الإعالم ال�سكاين من خالل ا�ستخدام التحليل الرباعي ،ومن �أجل حتقيق هذه الغاية
نظم فريق اال�سرتاتيجية ور�شة عمل تفاعلية مع الأطراف املعنية ثم قام باالت�صال مع جمموعة �أخرى من امل�ستفيدين
وبعد ذلك مت االلتقاء مع جمموعة من الإعالميني وال�صحافيني.
تحليل عناصر البيئة الداخلية

عنا�صر القوة
1.1وجود �إعالم متنوع يتمتع بامل�س�ؤولية االجتماعية.
2.2جتارب �إعالمية ناجحة تتناول ق�ضايا ال�صحة االجنابية و تنظيم الأ�سرة.
3.3وجود العديد من ال�شركاء الفاعلني يف ق�ضايا ال�صحة االجنابية و تنظيم الأ�سرة.
4.4وجود خربة �سابقة يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف جمال الإعالم ال�سكاين.
�5.5سهولة ،و�سرعة تبادل املعلومات عرب القنوات الإعالمية املختلفة.
6.6جمتمع �أردين يتمتع بقدرة عالية يف الو�صول �إلى �أدوات ،وو�سائل الإعالم الرقمي.
7.7وجود قاعدة بيانات حول الق�ضايا ال�سكانية.
8.8وجود برامج تدريبية للإعالميني حول ق�ضايا ال�سكان.
9.9وجود العديد من املواد االت�صالية اخلا�صة بال�صحة االجنابية و تنظيم الأ�سرة والتي ميكن توظيفها �إعالمي ًا.
1010تبني اجلهات املانحة الق�ضايا ال�سكانية ك�أولوية وطنية.
15

عنا�صر ال�ضعف

1.1تراجع االهتمام بالإعالم ال�سكاين ،وتدين حجم التغطية الإعالمية للق�ضايا ال�سكانية.
2.2قلة �أعداد الإعالميني املتخ�ص�صني يف الق�ضايا ال�سكانية.
3.3عدم كفاية الإعالم ال�سكاين ،وغياب الأطر امل�ؤ�س�سية الإعالمية املتخ�ص�صة.
4.4القيود االجتماعية ،والثقافية املتمثلة بالعادات ،والتقاليد التي تقف عائقا �أمام ممار�سة الإعالم ال�سكاين
لدوره يف جمال تنظيم الأ�سرة ،وال�صحة الإجنابية.
5.5تدين ثقة املواطن بالإعالم الر�سمي.
�6.6ضعف اخلربات الإبداعية يف �إنتاج حمتوى �إعالمي جاذب حول الق�ضايا ال�سكانية وال�صحة االجنابية و تنظيم
الأ�سرة.
7.7املفاهيم اخلاطئة لدى املجتمع حول ق�ضايا ال�سكان ،وبع�ض مفاهيم تنظيم الأ�سرة.
�8.8ضعف جاذبية املحتوى الإعالمي الذي يتناول الق�ضايا ال�سكانية

عنا�صر البيئة اخلارجية
الفر�ص

1.1التو�سع والتطور ال�سريع يف قطاع الإعالم الأردين.
2.2اال�ستفادة من اخلربات الإعالمية ال�سابقة يف جمال الإعالم ال�سكاين وال�صحة االجنابية و تنظيم الأ�سرة.
3.3تقبل املجتمع لبع�ض مفاهيم تنظيم الأ�سرة مثل املباعدة ال�صحية بني الأحمال وم�شروعيته يف الإ�سالم.
4.4التحديث امل�ستمر للمعلومات املتعلقة بالفر�صة ال�سكانية.
5.5اال�ستخدام الوا�سع للإعالم الرقمي من قبل ال�شباب الأردين.
6.6زيادة ن�سبة التعليم يف املجتمع و�إمكانية تقبل املفاهيم ال�سكانية.
7.7وجود خربة يف �إدماج الر�سائل ال�سكانية يف املحتوى الإعالمي العام.
8.8اال�ستفادة من برامج اجلهات املانحة و�شبكات املجتمع املدين جمال الإع�لام ال�سكاين وال�صحة االجنابية
وتنظيم الأ�سرة.

التحديات

�1.1سرعة التغريات الدميوغرافية التي ي�شهدها الأردن.
�2.2ضعف و�ضوح ال�سيا�سات ال�سكانية يف الأردن �ضمن الأولويات الوطنية والربط بني ق�ضايا ال�سكان والتنمية.
3.3عدم تبني �صناع القرار الق�ضايا ال�سكانية كق�ضية كلية �أ�سا�سية و�أولوية من �أولوياته.
4.4القيم املجتمعية والثقافية الداعمة لتف�ضيل حجم الأ�سرة الكبري وتف�ضيل الأبناء الذكور عن الإناث
5.5عدم جاذبية الق�ضايا ال�سكانية نف�سها للجمهور مما يحول دون متابعته لها.
6.6حمدودية توظيف قادة الر�أي ومناذج القدوة يف الق�ضايا ال�سكانية.
�7.7ضعف الثقة العامة يف املجتمع ،وتراجع ر�أ�س املال االجتماعي
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التوجهات اال�سرتاتيجية للإعالم ال�سكاين ()2022 - 2018
يق�صد بهذه اال�سرتاتيجية جمموعة اجلهود املنظمة واملخطط لها؛ التي يقوم بها الإعالم الأردين العام واخلا�ص
�سعي ًا �إلى توفري املعلومات ،ورفع م�ستوى املعرفة يف جمال ال�سكان ،والت�أثري على اجتاهات واعتقادات و�سلوكيات
اجلمهـور الأردين بكل مكوناته وم�ستوياته العمرية ،والت�أثري على �أولويات �صناع ال�سيا�سات العامة مبا يخدم �أهداف
ال�سيا�سة ال�سكانية للدولة الأردنية ،ومبا يتوافق مع متطلبات التنمية االقت�صادية واالجتماعية امل�ستدامة ،وحت�سني
نوعية حياة املواطن الأردين.

الر�ؤية

�إعال ٌم �أرد ٌ
ين فاعل وم�ؤثر يف بناء اجتاهات و�سلوكيات جمتمعية داعمة للتنمية ،وقادر على الت�أثري الإيجابي يف دعم
ال�سيا�سيات ال�سكانية والتنموية.

الر�سالة
متكني املجتمع الأردين من الو�صول �إلى املعلومات ال�سكانية بكفاءة ،والت�أثري يف اجتاهات و�سلوكيات اجلمهور
الأردين وال�سيا�سات العامة من خالل �إعالم مهني متخ�ص�ص ي�ساعدهم على حت�سني نوعية احلياة.

الهدف العام لال�سرتاتيجية
بناء �أجندة �إعالمية داعمة للجهود الوطنية الهادفة لبلوغ الفر�صة ال�سكانية وا�ستثمارها.

الأهداف اال�سرتاتيجية اخلا�صة
1.1بناء قدرات �إعالمية مهنية متخ�ص�صة يف جمال التنمية وال�سكان.
2.2توفري معلومات �سكانية بجودة عالية ومتكني الإعالميني من الو�صول �إليها.
3.3تطوير دور الإعالم يف تهيئة بيئة �سيا�سية وم�ؤ�س�ساتية وت�شريعية داعمة للفر�صة ال�سكانية.
4.4تفعيل دور الإعالم ووظائفه يف زيادة الوعي لدى الفرد واملجتمع لتبني توجهات داعمة للق�ضايا ال�سكانية.
5.5تفعيل دور و�سائل الإعالم يف تغيري �سلوك االفراد واملجتمع نحو ق�ضايا ال�سكان.

القيم واملبادئ
ت�ستند اال�سرتاتيجية الوطنية للإعالم ال�سكاين �إلى مبادئ الثقافة العربية والإ�سالمية وقيمها ،وعلى قيم الدولة
الأردنية وعلى قيم الدميقراطية و�ضرورة احرتام حقوق املواطن ،وتر�سيخ املواطنة ،وعلى النحو التايل:
1.1الو�سطية اال�سالمية.
2.2احرتام الثقافة الوطنية الأردنية.
 3.3احرتام التنوع والتعدد.
4.4احرتام حقوق الإن�سان وكرامته.
5.5املواطنة العادلة.
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ال�شركاء والالعبون الأ�سا�سيون
يعتمد تنفيذ هذه اال�سرتاتيجية على ال�شركاء والالعبني الأ�سا�سيني ،وفيما يلي �أبرز ه�ؤالء ال�شركاء و�أدواره��م
الأ�سا�سية:

 .1املجل�س الأعلى لل�سكان :HPC
مت يف عام � 1973إن�شاء اللجنة الوطنية لل�سكان ،ويف عام  2002متت �إعادة هيكلة اللجنة الوطنية وتغيري ا�سمها
لت�صبح «املجل�س الأعلى لل�سكان» .وقد �أعيد ت�شكيل املجل�س يف عام  2008برئا�سة رئي�س الوزراء ،ثم �أعيد ت�شكيله مرة
�أخرى يف عام  2012برئا�سة وزير التخطيط والتعاون الدويل ،ويتكون املجل�س من ممثلني عن م�ؤ�س�سات ر�سمية ابرزها
امل�ؤ�س�سات التعليمية وم�ؤ�س�سات الرعاية ال�صحية وم�ؤ�س�سة التدريب املهني وم�ؤ�س�سة االذاعة والتلفزيون وال�صندوق
االردين الها�شمي
وت�سعى ر�ؤية املجل�س لتحقيق «ح�ضور م�ؤثر يف ر�سم ال�سيا�سات ودعم القرارات ال�سكانية للو�صول �إلى رفاه املواطن
الأردين» .ويتمتع املجل�س االعلى لل�سكان بقوة قانونية متكنه من اقرتاح ال�سيا�سات ال�سكانية للدولة ورفعها الى جمل�س
ال��وزراء للم�صادقة عليها وتوجيه اجلهود املبذولة يف تنفيذها بكفاية وفاعلية للم�ساهمة يف حتقيق �أهداف خطط
التنمية االقت�صادية واالجتماعية ال�شاملة� إ�ضافة �إلى اق�تراح ال�سيا�سات اخلا�صة برفع م�ستوى الوعي بالق�ضايا
ال�سكانية والتنموية وك�سب الت�أييد لها من خالل برامج مدرو�سة للإعالم والتعليم واالت�صال وت�سخري و�سائل الإعالم
املختلفة لتعزيز الوعي اجلماهريي بالق�ضايا ال�سكانية .و ُيعد املجل�س اجلهة التن�سيقية للجهود احلكومية والأهلية
والدولية املتعلقة بالق�ضايا ال�سكانية.
ومع ما يتمتع به من املجل�س من عنا�صر قوة كفلها القانون واخلربات املرتاكمة و�شبكات العالقات �إال �أن دور املجل�س
يف ر�سم ال�سيا�سات يبقى حم�صور ًا يف تقدمي اال�ست�شارات والتو�صيات ،ما يجعله بحاجة �إلى املزيد من الدعم ال�سيا�سي.
ويعد املجل�س يف �إطار هذه اال�سرتاتيجية اجلهة الرئي�سية املعنية بتنفيذ هذه اال�سرتاتيجية باعتبارها املرجعية الوطنية
يف ال�سيا�سات ال�سكانية واجلهة التن�سيقية للجهود الوطنية يف جمال ال�سكان ،وميار�س دوره يف هذه اال�سرتاتيجية من
خالل:
▪الإ�شراف على التنفيذ واتخاذ القرارات� :إن املجل�س هو اجلهة املوكل �إليها متابعة تنفيذ اال�سرتاتيجية ،وتقرتح
هذه اال�سرتاتيجية ت�شكيل جلنة دائمة ممثلة لكافة ال�شركاء وبرئا�سة املجل�س لتكون مبثابة املكتب الدائم
لال�سرتاتيجية.
▪متابعة �أعمال التن�سيق مع ال�شركاء :وي�شتمل ذلك متابعة �أعمال التن�سيق مع ال�شركاء الأ�سا�سيني �أو الداعمني
اال�سرتاتيجيني الذي متت الإ�شارة �إليهم �سابق ًا.
▪مرجع للمعلومات وال�سيا�سات :ميتلك املجل�س قواعد بيانات وبحوث يف جماالت الق�ضايا ال�سكانية ،ويقوم
بتحديثها ب�شكل دوري ،وبذلك �سوف ت�ساعد هذه الإمكانيات يف تطوير مبادرات و�أن�شطة �إعالمية ت�سعى �إلى
ا�ستثمار هذه املعلومات يف الأداء الإعالمي الذي يخدم �أهداف اال�سرتاتيجية.
▪املراقبة والتقييم :يتولى املجل�س ر�صد ومراقبة تنفيذ اال�سرتاتيجية وتوثيق ومتابعة م�ؤ�شرات الأداء.
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 .2الهيئات والربامج الدولية و�أبرزها

▪�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان ُ :UNFPAمنظمة تابعة للأمم املُتحدة ،وتعد وكالة �إمنائية دولية بد�أت عملها
يف  ،1969وبد�أ ال�صندوق �أن�شطته يف دعم االت�صال ال�سكاين يف الأردن يف العام  ،1976ويعمل مكتب الأردن على
حتقيق �أهداف الألفية الإمنائية و�أبرزها الهدف اخلام�س اخلا�ص بال�صحة الإجنابية ما يجعل عمل ال�صندوق يف
�صلب اهتمام هذه اال�سرتاتيجية و�أحد اجلهات املر�شحة لدعم �أن�شطتها.
▪ م�شروع توا�صل ل�سعادة الأ�سرة  :JCAPم�شروع توا�صل ل�سعادة الأ�سرة «توا�صل» ممول من الوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية  USAIDملدة خم�س �سنوات « »2019-2014ويدعم الأهداف الوطنية التي ن�صت عليها اال�سرتاتيجية
الوطنية لل�صحة الإجنابية /تنظيم الأ�سرة « .»2017-2013الهدف اال�سرتاتيجي للم�شروع هو زيادة وموا�صلة
ا�ستخدام خدمات ال�صحة االجنابية و تنظيم الأ�سرة على �أنها خدمات فعالة� ،آمنة ،ومقبولة للح�صول �صحة
�أ�سرية حم�سنة ،جمتمع مزدهر ،و�أردن �آمن .ويعمل م�شروع توا�صل على حت�سني ومتكني بيئة �سيا�سات داعمة لهذه
اخلدمات على امل�ستوى الوطني .وي�ستطيع هذا امل�شروع ممار�سة دوره يف تنفيذ هذه اال�سرتاتيجية من خالل:
▪نقل وتبادل اخلربات :يعول على امل�شروع بدعم قدرات ال�شركاء من خالل تزويدهم باخلربات واملمار�سات اجليدة
يف جمال الإعالم ال�سكاين.
▪التمويل :توفري التمويل ملبادرات و�أن�شطة �أ�سا�سية كما تقدمها اخلطة التنفيذية لال�سرتاتيجية.
▪املتابعة والتقييم :امل�ساهمة يف متابعة ومراقبة التنفيذ ،وامل�ساهمة يف تقييم نتائج و�آثار اال�سرتاتيجية وحتديد ًا يف
جمال م�ؤ�شرات ال�صحة الإجنابية.

 .3معهد الإعالم الأردين
م�ؤ�س�سة م�ستقلة غري ربحية ،ت�أ�س�ست يف عمان عام 2006؛ وهو بيت خربة يف جمال الإعالم واالت�صال وبناء القدرات
الإعالمية ،ويتمتع ب�سمعة حملية و�إقليمية ودولية مرموقة ،وي�سعى املعهد �إلى حت�سني �أداء و�سائل الإعالم الأردنية من
خالل التعليم والتدريب ،واملعهد مر�شح للقيام بدوره من خالل:
▪و�ضع اال�سرتاتيجية :قام فريق خرباء املعهد بو�ضع وثيقة هذه اال�سرتاتيجية ومتابعة مراحل النقا�ش واملراجعات
التي متت مع كافة ال�شركاء.
▪الإ�سهام يف التنفيذ :ميثل املعهد يف املكتب التنفيذي لال�سرتاتيجية وي�سهم يف الأعمال واملتابعات التي تناط به من
خالل هذا املكتب.
▪التدريب وبناء القدرات :يقوم املعهد بتوفري التدريب وبناء القدرات وفق امل�سارات التي تقرتحها اخلطة التنفيذية
لهذه اال�سرتاتيجية.
▪�ضبط اجلودة :يعمل املعهد من خالل �إعداد الدرا�سات وحتليل املحتوى الإعالمي على �إعداد تقارير حول جودة
خمرجات و�سائل الإعالم وحتديد مدى اقرتابها من �أهداف هذه اال�سرتاتيجية.

 .4و�سائل الإعالم الأردنية

َقدم قطاع الإعالم الأردين يف �سنوات العقد الأخري وازداد تنوع ًا وانت�شار ًا .وح�سب منط امللكية يق�سم الإعالم
ت َ
الأردين �إلى ثالثة �أمناط :امللكية العامة وحتديد ًا يف �إعالم البث العام الإذاعي والتلفزيوين ،وامللكية اخلا�صة حيث
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يحتل العدد الأكرب من و�سائل الإعالم �سواء ال�صحف اليومية والأ�سبوعية ومواقع �إخبارية على �شبكة الإنرتنت �إ�ضافة
�إلى الإذاعات وحمطات التلفزيون .وامللكية املجتمعية؛ �أي الو�سائل التي ميلكها املجتمع ويديرها من خالل م�ؤ�س�سات
ومنظمات �أهلية.
�أما ح�سب متثيل و�سائل الإعالم الأردنية وفق قطاعات و�سائل الإعالم:
▪ال�صحف اليومية :ت�صدر يف عمان �ست �صحف يومية باللغة العربية و�صحيفة واحدة باللغة الإجنليزية ،وال ت�صدر
يف املحافظات �أي �صحيفة يومية.
▪الإذاعات :يف نهاية عام  2016بلغ عدد الإذاعات � 40إذاعة مرخ�صة .هناك  13حمطة تعود ملكيتها للقطاع العام
و 27حمطة تعود للقطاع اخلا�ص ،وعلى الرغم من الرتكيز الوا�ضح للمحطات الإذاعية يف العا�صمة �إال �أن التحول
يف ال�سنوات الع�شر الأخ�يرة �أخذ مييل تدريجي ًا النت�شار حمطات الإذاع��ة يف املحافظات وحتديد ًا التي متلكها
م�ؤ�س�سات �شبه عامة �أو بلديات �أو جامعات وتوفر خدمات حملية(.((2
▪القنوات التلفزيونية :و�صل عدد حمطات البث الف�ضائي والبث التلفزيوين و�إعادة البث املرخ�صة نحو  78حمطة،
منها العديد من املحطات العربية غري املوجهة للجمهور الأردين� ،إ�ضافة �إلى حمطات ال�ساليد �شو� ،أما حمطات
البث الفعلية التي تقدم م�ضمون الإعالم للجمهور الأردين فهي ال تتجاوز  12حمطة.
▪املواقع الإخبارية الإلكرتونية :جتاوز عدد املواقع الإخبارية املرخ�صة الإلكرتونية  170موقع ًا.
�إن �أدوار و�سائل الإعالم يف تنفيذ �أن�شطة ومبادرات هذه اال�سرتاتيجية يتمثل يف:
▪زيادة حجم املحتوى الإعالمي املقدم للجمهور الأردين حول الق�ضايا ال�سكانية وحت�سني نوعيته.
▪حتقيق املزيد من اال�ستجابة من قبل الإعالميني وم�ؤ�س�ساتهم لأهداف اال�سرتاتيجية ومتطلباتها.

� .5شبكة الناطقني الإعالمني الر�سمني:

يوجد �أكرث من  60ناطق ًا �إعالمي ًا ر�سمي ًا ميثلون ال��وزارات وامل�ؤ�س�سات العامة .بد�أ اعتماد ناطقني �إعالميني يف
الوزارات واحلكومات منذ العام  1992وحتولت الفكرة �إلى �شبكة للناطقني الإعالميني يف عام � ،2004إال �أن احلكومة
مل توفق يف �إ�صدار ت�شريع ل�ضبط عملهم.
�إن هذه اال�سرتاتيجية معنية ب�شكل مبا�شر يف تطوير �أداء الناطقني الر�سميني وحتديد ًا يف امل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة
بالق�ضايا ال�سكانية ،وزيادة فاعلية �أدواره��م و�إ�شراكهم ب�شكل مبا�شر يف �أن�شطة ومبادرات هذه اال�سرتاتيجية من
خالل:
▪انخراط الناطقني الإعالميني احلكوميني بربامج و�أن�شطة تدريبية يف جمال الإعالم ال�سكاين.
▪جعل هذه الفئة موئ ًال للمعلومات ال�سكانية والتنموية التي حتتاجها و�سائل الإعالم.
▪دفع هذه الفئة �إلى زيادة العر�ض املعلوماتي يف جماالت الق�ضايا ال�سكانية والتنموية الأمر الذي قد يخلق طلب ًا على
هذا النوع من املعلومات.

( ((2جمد العمد ،هيئة الإعالم ،ت�صنيف و�سائل الإعالم الأردنية.2015 ،
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اجلمهور امل�ستهدف
اجلمهور امل�ستهدف يف هذه اال�سرتاتيجية ،هم اجلهات والأفراد الذين �سيتم توجيه الر�سائل الإعالمية والتعليمية
�إليهم واملتعلقة بالق�ضايا ال�سكانية وال�صحة االجنابية و تنظيم الأ�سرة ،من �أجل تغيري اجتاهاتهم واعتقاداتهم
وممار�ساتهم ب�شكل �إيجابي يتوافق مع الأه��داف العامة لال�سرتاتيجية واملجل�س الأعلى لل�سكان .ولغايات املواءمة
بني الأهداف اال�سرتاتيجية و�آليات التنفيذ املختلفة مت تق�سيم اجلمهور امل�ستهدف من هذه اال�سرتاتيجية �إلى ثالثة
م�ستويات ،كالتايل:

اخلط الأول:
ال�صحافيون والإعالميون وامل�ؤ�س�سات الإعالمية باعتبارهم املحرك الرئي�سي لتوجيه وتفعيل دور الإعالم يف بناء
اجتاهات و�سلوكيات جمتمعية داعمة للتنمية ،وقادر على الت�أثري الإيجابي يف ال�سيا�سيات ال�سكانية التنموية ،وذلك من
خالل تطوير حمتوى �إعالمي يتناول الق�ضايا ال�سكانية وال�صحة االجنابية و تنظيم الأ�سرة ب�أ�سلوب جاذب وم�ؤثر.
▪ال�صحافيون والإعالميون :املدراء العامون ،ر�ؤ�ساء التحرير ومدراء الأخبار والربامج ،منتجو الربامج بالتلفزيون
والإذاعة،املرا�سلون ،مقدمو الربامج ون�شرات الأخبار ،ال�صحافيون وكتاب الأعمدة ،والنا�شطون يف الإعالم
الرقمي واالجتماعي.
▪امل�ؤ�س�سات الإعالمية :امل�ؤ�س�سات الإعالمية «�إذاعة  -تلفزيون� -صحافة  -مواقع الكرتونية» ونقابة ال�صحافيني
الأردنيني.
االهداف املبا�شرة:
▪بناء قدرات �إعالمية مهنية متخ�ص�صة يف جمال التنمية وال�سكان.
▪توفري معلومات �سكانية بجودة عالية ومتكني الإعالميني من الو�صول �إليها.

اخلط الثاين:
�صناع ال�سيا�سات ومتخذو القرار ،وهم الأ�شخا�ص امل�ؤثرون الذين لهم �صلة بال�سيا�سة العامة ،ويعملون على تنفيذها
من خالل تعديل الت�شريعات وتوفري الدعم واملوارد املالية؛ لذا يجب توجيه ر�سائل خا�صة لهم لزيادة وعيهم بالق�ضية
ال�سكانية ،وذلك من خالل تزويدهم باملعلومات والبيانات التي تو�ضح خطورة الواقع ال�سكاين و�أثره على التنمية من
�أجل �إحداث تغيري يف اجتاهاتهم نحو النمو ال�سكاين وخلق اجتاهات �إيجابية جديدة تنعك�س على القرارات وال�سيا�سات
والت�شريعات واخلطط اال�سرتاتيجية بحيث تت�ضمن حماور مهمة ت�أخذ امل�س�ألة ال�سكانية بعني االعتبار.
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين :تتنوع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين املعنية بالق�ضايا ال�سكانية والتنموية ،ويوجد �أكرث من 150
م�ؤ�س�سة فاعلة ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر يف جماالت هذه اال�سرتاتيجية.
الأهداف :تهيئة بيئة �سيا�سية وم�ؤ�س�ساتية وت�شريعية داعمة للفر�صة ال�سكانية.
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اخلط الثالث
املجتمع :يلعب املجتمع ب�شرائحه املختلفة ،الدور الأ�سا�سي يف حتقيق الأه��داف الوطنية ال�سكانية وتعظيم �أثر
الفر�صة ال�سكانية وذلك من خالل تبنيه لتوجهات و�سلوكيات �إيجابية داعمة لق�ضايا ال�سكان وال�صحة الإجنابية
وال�صحة االجنابية و تنظيم الأ�سرة؛ ولذا من ال�ضروري تطوير مواد �إعالمية جاذبة ت�سهم فيما يلي :
▪رفع الوعي بق�ضايا ال�سكان وت�أثريها على التنمية مبجاالتها املختلفة.
▪زيادة الوعي حول ال�صحة االجنابية ومكوناتها و�أهميتها
▪زيادة الوعي حول �أهمية ال�صحة االجنابية و تنظيم الأ�سرة وفوائده على الأم والطفل والأ�سرة واملجتمع وتعزيزه
كو�سيلة لتحقيق الفر�صة ال�سكانية.
▪ت�صحيح املفاهيم اخلاطئة حول تنظيم الأ�سرة من خالل توفري املعلومات ال�صحيحة حول ال�صحة الإجنابية
وتنظيم الأ�سرة.
▪بناء توجهات �إيجابية حول ق�ضايا الفر�صة ال�سكانية اال�سا�سية مثل متكني ال�شباب ومتكني املر�أة والتعليم والتدريب
املهني والت�شغيل الذاتي والريادة واالبداع.
▪بناء توجهات و�سلوكيات �إيجابية حول مفاهيم ال�صحة االجنابية و تنظيم الأ�سرة ،مثل :تبني حجم �أ�سرة �صغري،
واملباعدة ال�صحية بني الأحمال ،وامل�شورة العلمية ،وا�ستخدام الو�سائل احلديثة لتنظيم الأ�سرة.
الأ�سرة :تعد الأ�سرة فئة م�ستهدفة يف اال�سرتاتيجية الوطنية للإعالم ال�سكاين لأنها املعنية ب�شكل رئي�سي بعملية
الإجناب والرتبية والتن�شئة االجتماعية و�إك�ساب �أفرادها املهارات احلياتية الأ�سا�سية ,لذا البد �أن تكون م�ستهدفة
ب�شكل مق�صود من �أجل زيادة وعيها حول ق�ضايا ال�سكان وت�أثريها على حتقيق الرفاه الأ�سري وزيادة الوعي لديها
حول املوا�ضيع املتعلقة بال�صحة االجنابية وتنظيم الأ�سرة وت�صحيح املفاهيم اخلاطئة املتعلقة بتنظيم الأ�سرة والت�أثري
الإيجابي يف توجهاتها و�أهدافها الإجنابية لتبني �سلوكيات داعمة لل�صحة االجنابية و تنظيم الأ�سرة .واالولويات
ال�سكانية املتمثلة يف متكني ال�شباب ومتكني املر�أة والت�شغيل الذاتي والتدريب املهني والريادة واالبداع.
الن�ساء والرجال يف �سن الإجناب :ترتبط اخل�صوبة لدى اجلن�سني مبرحلة عمرية حمددة؛ �إذ تنخف�ض لدى الن�ساء
مع تقدم العمر ،حيث متتد خ�صوبة املر�أة من �سن � 15إلى �سن  .45و�أما الرجال فيمرون هم �أي�ضا بانخفا�ض يف
اخل�صوبة مرتبط بعمرهم ،وهذا ما يح�صل ب�شكل مت�أخر �أكرث من الن�ساء.
�إن هذه الفئة العمرية من ال�سكان ،ت�سهم يف النمو ال�سكاين من خالل �سلوكها الإجنابي ،ولذلك فهي بحاجة �إلى
معلومات تتعلق بال�صحة الإجنابية وتنظيم الأ�سرة ،كما �أنها بحاجة �أي�ض ًا �إلى �أن ت�ستوعب �أن �سلوكها الإجنابي املطرد
ي�ساهم بالنمو ال�سكاين املرتفع الذي ي�ؤثر بدوره على التنمية مبجاالتها االجتماعية واالقت�صادية .وحتى يتحقق ذلك
حتتاج هذه الفئة �إلى التوعية والتثقيف خللق توجهات �إيجابية من خالل ر�سائل �إعالمية خا�صة توجه اليها.
ال�شباب :ت�شري بيانات التعداد ال�سكاين لعام � 2015أن ن�سبة ال�سكان من ال�شباب ممن هم دون �سن � 30سنة يف
املجتمع الأردين تبلغ  %70من ُممل ال�سكان ،كما تبلغ ن�سبة َمن منهم بني �سن  24-15بن�سبة %22؛ منهم %48
من الإناث� .إن هذه الفئات العمرية اليافعة من ال�شباب هي الفئة امل�ستهدفة الأكرث �أهمية لتحقيق اال�ستغالل الأمثل
للفر�صة ال�سكانية كما �أنها �ست�سهم برفد املجتمع ب�أطفال جدد مبجرد دخولهم فئة املتزوجني؛ لذا ف�إنه من ال�ضروري
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العمل على زيادة الوعي لديها وخلق توجهات �إيجابية لتبني �سلوكيات داعمة للفر�صة ال�سكانية يف جماالت التعليم
والتدريب املهني والت�شغيل الذاتي والريادة واالبداع وال�صحة االجنابية وتنظيم الأ�سرة.
حديثو الزواج� :أ�شار الكتاب ال�سنوي الإح�صائي الأردين لعام  ،2015ال�صادر عن دائرة الإح�صاءات العامة� ،إلى
�أن عدد عقود الزواج امل�سجلة بالأردن خالل عام  2015يف املحاكم ال�شرعية والكن�سية بلغت  81373عقد ًا ،و�أن عدد
العقود التي كان فيها عمر الزوجة بني  15و 18عام ًا ،بلغت  16019عقد ًا وبن�سبة %19.7؛ وبتق�سيم عقود الزواج ح�سب
الفئات العمرية املختلفة للزوجات ،خالل العام  2016املا�ضي ،جند �أن الفئة العمرية الواقعة ما بني « 24-19عام ًا»
احتلت املركز الأول ،وذلك بن�سبة  ،% 49.5تلتها الفئة العمرية الواقعة ما بني « 18-15عام ًا» وذلك بن�سبة  ،%19.7ثم
الفئة العمرية الواقعة ما بني « 29-25عام ًا» وذلك بن�سبة  ،% 17.9والفئة العمرية « 34-30عام ًا» بن�سبة  ،%6والفئة
العمرية « 39-35عام ًا» بن�سبة  ،%3.3ثم الفئة العمرية « 44-40عام ًا» بن�سبة  ،%2والفئة العمرية « 49-45عام ًا»
بن�سبة  ،%1و�أخري ًا الفئة العمرية « - 50ف�أكرث» وذلك بن�سبة .%0.6
ونلحظ مما �سبق من الأرقام والإح�صائيات �أن ن�سبة املتزوجني حديث ًا �أغلبهم من ال�شباب يف �سن الإجناب لذا ف�إن
تطوير برامج �إعالمية حول مو�ضوعات ال�صحة الإجنابية وتنظيم الأ�سرة لهم� ،سي�سهم يف خلق توجهات و�سلوكيات
�إيجابية نحو تبني مفهوم الأ�سرة ال�صغرية وت�أخري الإجناب ملا بعد ال�سنة الأولى من الزواج والإقبال على ا�ستخدام
الو�سائل احلديثة لتنظيم اال�سرة.
املر�أة :تعترب املر�أة فئة �أ�سا�سية من الفئات التي ت�ستهدفها اال�سرتاتيجية الوطنية للإعالم ال�سكاين؛ �إذ ي�ؤثر توفري
فر�ص العمل والت�شغيل لها ت�أثري ًا كبري ًا على معدالت الإجناب واحلالة ال�صحية للأطفال؛ حيث تزداد فر�صة م�شاركة
الإناث يف قوة العمل نتيجة النخفا�ض معدل اخل�صوبة وانخفا�ض حجم الأ�سرة ،كما ي�ؤدي انخفا�ض معدل اخل�صوبة
�إلى انخفا�ض عدد �سنوات الرعاية الأولى للأطفال ،مما ي�سهم ب�شكل �أكرب يف زيادة فر�ص امل�شاركة يف قوة العمل و�سد
الفجوة بني عمالتهن وعمالة الذكور .كما ت�ستهدف هذه اال�سرتاتيجية زيادة وعي الن�ساء واملجتمع مبفهوم العمل املرن
للن�ساء وتوفري بيئة مالئمة وداعمة لعمل املر�أة تراعي ظروفها االجتماعية وال�صحية.
الرجل :ال �شك �أن مفهوم ال�صحة الإجنابية ال يقت�صر على املر�أة وحدها ،و�إمنا ي�شمل الرجل �أي�ض ًا يف حتقيق هذه
ري يف اتخاذ
احلالة من الرفاه االجتماعي؛ حيث يتمتع الرجل داخل �أ�سرته يف املجتمع العربي مبكانة مميزة ،وله دو ٌر كب ٌ
القرارات احلا�سمة املتعلقة مثال بالتعليم وال�صحة والإجناب والعمل .ويتحكم الرجل يف �صحة الن�ساء والفتيات من
خالل م�س�ؤوليته يف اتخاذ القرار يف موا�ضيع ذات �صلة بهذه الأمور ،مثل :زواج البنات املبكر ،وعدد الأطفال ،وتعليم
البنات ،وتوفري املوارد االقت�صادية للأ�سرة.
ويف الواقع ،ما تزال ن�سبة م�شاركة الرجال يف ق�ضايا ال�صحة االجنابية و تنظيم الأ�سرة يف املجتمع الأردين متدنية
وبخا�صة يف املناطق الريفية النائية والتجمعات البدوية ،حيث يحدد حجم الأ�سرة وعدد الأبناء مكانة الرجل يف
املجتمع.
رجال الدين :يحتل رجال الدين مكانة اجتماعية مرموقة يف املجتمع ،ويعتربون مرجعية مهمة لدى عدد كبري من
النا�س؛ لذا يحتاج ه�ؤالء الرجال �إلى معلومات وبيانات دقيقة و�صحيحة حول مفهوم امل�شكلة ال�سكانية ،وكذلك الفر�صة
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ال�سكانية و�أثر برامج ال�صحة االجنابية وتنظيم الأ�سرة على النمو ال�سكاين ,لي�شاركوا بالتوعية والتوجيه والت�أثري يف
اجلمهور.
قادة املجتمع املحلي :ي�شكل قادة الر�أي يف املجتمع �أحد �أهم الفئات امل�ستهدفة يف احلمالت الإعالمية املتعلقة
بالتوعية والتثقيف بق�ضايا ال�سكان والفر�صة ال�سكانية؛ �إذ البد من ت�صميم ر�سائل �إعالمية خا�صة لهم تتميز بالب�ساطة
والو�ضوح والدقة ليتمكنوا من نقلها �إلى بقية �أفراد املجتمع.
ان الهدف من خماطبة هذه الفئة يتمثل بكونهم فئة و�سيطة بني و�سائل الإعالم واملجتمع ما يخدم ا�سلوب االت�صال
والإعالم على مرحلتني؛ اي ان الر�سائل الإعالمية تنتقل يف املرحلة االولى من و�سائل الإعالم الى قادة الر�أي ومن
تنتقل من قادة الر�أي الى اجلمهور.
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م�صفوفة �أهداف الإعالم ال�سكاين والر�سائل الأ�سا�سية
ومزيج القنوات الإعالمية واجلمهور

الأهداف والر�سائل العامة
�أهداف الإعالم ال�سكاين ذات ال�صلة باملحتوى
1.1بناء قدرات �إعالمية مهنية متخ�ص�صة يف جمال التنمية وال�سكان.
2.2توفري معلومات �سكانية بجودة عالية ومتكني الإعالميني من الو�صول �إليها.
3.3تطوير دور الإعالم يف تهيئة بيئة �سيا�سية وت�شريعية داعمة للفر�صة ال�سكانية.
4.4تفعيل دور الإعالم يف زيادة الوعي لدى الفرد واملجتمع لتبني توجهات داعمة للق�ضايا ال�سكانية.
5.5تفعيل دور و�سائل الإعالم يف تغيري �سلوك الأفراد واملجتمع نحو الق�ضايا ال�سكانية.

الر�سائل الإعالمية العامة
�1.1أ�سرة �أردنية �صغرية �سعيدة ،تتقدم بامل�ساواة بني اجلن�سني.
2.2ال�صحة الإجنابية للجميع  -ال�صحة الإجنابية م�س�ؤولية اجلميع.
�3.3شباب �أردين م�شارك ومنتج وريادي ومبتكر.
4.4مفتاح تقدم املجتمع الأردين وازدهاره يكمن يف متكني الن�ساء �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا واجتماعي ًا.
5.5الالجئون والعمالة الوافدة هم جزء من ال�سكان لهم حقوق وعليهم واجبات.
�6.6أولوية الق�ضايا ال�سكانية يف التخطيط التنموي ويف ال�سيا�سات العامة.
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الأهداف

الر�سائل الإعالمية

القنوات والو�سائل الإعالمية
اال�سا�سية

�صناع ال�سيا�سات ومتخذو القرارات
▪▪ زيادة وعي و�إدراك �صناع ال�سيا�سات
ب���أول��وي��ة الق�ضايا والأب��ع��اد ال�سكانية
يف التخطيط التنموي وال�سيا�سات
ال�سكانية.
▪▪دف����ع ���ص��ن��اع ال�����س��ي��ا���س��ات وم��ت��خ��ذي
القرارات لتخ�صي�ص املزيد من املوارد
للق�ضايا ال�سكانية من �أج��ل التكيف
الإيجابي مع الفر�صة ال�سكانية.
▪▪تناول الأبعاد ال�سكانية ب�شمولية بعيدا
عن االنتقائية ،ومراعاة عدالة توزيع
املوارد التنموية.
▪▪�أخذ البعد ال�سكاين اخلا�ص بالالجئني
وال��ع��م��ال��ة ال��واف��دة باعتبارهما كتلة
�سكانية يف املديني القريب واملتو�سط.
▪▪االلتفات ملخاطر الرتكيز ال�سكاين يف
العا�صمة وحميطها
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▪▪التنمية هي ال�سكان.
▪▪ال�سيا�سيات التنموية الناجحة تبد�أ
بال�سكان وتنتهي بهم.
▪▪الفر�صة ال�سكانية تعني م�ستقبل الأردن.
▪▪الفر�صة ال�سكانية حت��ول تاريخي يف
الرتكيب العمري لل�سكان نحو جمتمع
املنتجني.
▪▪الفر�صة ال�سكانية ق��د تكون نعمة �أو
نقمة� ،صناع ال�سيا�سات هم من يحدد
ذلك
▪▪على اخل��ط��ط التنموية وال�سيا�سات
العامة �أن ت�أخذ واقع الالجئني والعمالة
الوافدة باعتبارها كتلة �سكانية.
▪▪ع��دال��ة ت��وزي��ع امل����وارد �أ���س��ا���س جن��اح
التنمية.
▪▪تركيز ال�سكان وامل���وارد يف العا�صمة
خطر وم�صدر تهديد.
▪▪�إن م�س�ؤولية ال�صحة الإجنابية تقع على
عاتق الأفراد ذكورا و�إناث ًا يف املراحل
العمرية كافة وعلى اﻤﻟﺠمتعات وعلى
ال�سيا�سات واحلكومات يف الوقت عينه.
▪▪هنالك ترابط وثيق بني التنمية وال�سكان
وال�صحة الإجنابية

▪▪الن�شرات االخبارية العامة
▪▪تقارير املعلومات
▪▪التقارير االخبارية
▪▪مقاالت الكتاب امل�ؤثرون
▪▪الربامج احلوارية
▪▪املقابالت ال�صحفية
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م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
▪▪رفع وعي ن�شطاء املجتمع املدين ب�أهمية
الق�ضايا ال�سكانية و�أولويتها.
▪▪و�ضع الق�ضايا ال�سكانية على �أجندة
املجتمع املدين الأردين وبراجمها.
▪▪جم��االت الفر�صة ال�سكانية �أولوية يف
برامج عمل م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
▪▪امل�����س��اه��م��ة يف تهيئة ب��ي��ئ��ة �سيا�سية
وت�شريعية داعمة للفر�صة ال�سكانية.

▪▪ال�سكان �أولوية تنموية.
▪▪تقارير اخبارية
▪▪�أول���وي���ات ج��دي��دة ل��ل��م��ر�أة الأردن���ي���ة ▪▪حتقيقات ا�ستق�صائية
(الإنتاجية ،امل�شاركة الفعلية� ،سوق ▪▪تقارير معمقة
العمل املنظم).
▪▪مقاالت الكتاب
▪▪م�ؤ�س�سات مدنية داعمة لق�ضايا الفر�صة ▪▪املقابالت ال�صحفية
ال�سكانية.
▪▪ك�سب ال��ت���أي��ي��د لل�سيا�سات الداعمة
للق�ضايا ال�سكانية
▪▪�إن م�س�ؤولية ال�صحة الإجنابية تقع على
عاتق الأفراد ذكورا و�إناث ًا يف املراحل
العمرية كافة وعلى اﻤﻟﺠمتعات وعلى
ال�سيا�سات واحلكومات يف الوقت عينه.
▪▪ال�صحة الإجن��اب��ي��ة للجميع ال�صحة
الإجنابية م�س�ؤوليةاجلميع فلنطالب بها
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املجتمع
▪▪رفع الوعي بالق�ضايا ال�سكانية وت�أثريها
على نوعية حياة الأردنيني.
▪▪زي��ادة الوعي وبناء اجتاهات �إيجابية
وتعديل ال�سلوك نحو ق�ضايا ال�صحة
الإجنابية وتنظيم الأ�سرة
▪▪زيادة الوعي ب�أهمية الأ�سرة ال�صغرية.
▪▪ت�صحيح املفاهيم اخلاطئة حول تنظيم
الأ�سرة واملباعدة بني الأحمال.
▪▪زيادة الوعي بامل�ساواة بني اجلن�سني.
▪▪�إ���ض��ف��اء امل��زي��د م��ن القيمة والتقدير
االجتماعي على التعليم والعمل املهني
لل�شباب.
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▪▪ال�صحة الإجن��اب��ي��ة ح��ق ك��ل �شخ�ص▪▪ ،الن�شرات االخبارية العامة
فهي الأ�سا�س لأطفال �أ�صحاء وعالقات ▪▪الدراما التلفزيونية
▪▪برامج احلوارات
حميمة �سليمة وعائالت �سعيدة
▪▪ال�صحة الإجنابية ال تقت�صر على �صحة ▪▪برامج وحمتوى اليف �ستايل lifestyle
content
املر�أة املتعلقة باحلمل والإجناب� ،إمنا
تتخطاها �إل���ى �صحة ال��رج��ل وامل���ر�أة ▪▪برامج اخلدمات االذاعية ال�صباحية.
مبفهومها ال�شمويل ل�ضمان ح��دوث ▪▪ Morning showال��ب�رام����ج
تكاثر �سليم و�إجن��اب �أطفال �سليمني ال�صباحية.
▪▪( vox popب���رام���ج ا���س��ت��ط�لاع��ات
وبالتايل بناء جمتمعات �سليمة
▪▪امل�����س��اواة وال��ع��دال��ة للرجال والن�ساء ،ال�شارع )
لتمكني الأف����راد م��ن ات��خ��اذ ق���رارات
حرة وواعية يف جميع جماالت احلياة
وخالية من التمييز القائم على النوع
الإجتماعي
▪▪�أ�سرة �صغرية �أ�سرة �سعيدة.
▪▪و�سائل تنظيم الأ���س��رة احلديثة �آمنة
وموثوقة وفعالة.
▪▪تباعد احل��م��ل ل��ث�لاث ���س��ن��وات حلياة
كرمية معافاة و�أطول و�أ�سرة مزدهرة.
▪▪البنت والولد يف ميزان واحد.
▪▪ال ميكن �أن يتقدم املجتمع بدون م�شاركة
املر�أة.
▪▪العمل املهني يعني ا�ستقرار و�أمان.
▪▪الريادة واالبتكار مفتاح امل�ستقبل
▪▪ابد�أ م�شروعك
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الأ�سرة
▪▪زيادة وعي الأ�سرة بالق�ضايا ال�سكانية
الأ�سا�سية.
▪▪زي��ادة الوعي وبناء اجتاهات �إيجابية
وتعديل ال�سلوك نحو ق�ضايا ال�صحة
الإجنابية وتنظيم الأ�سرة
▪▪دعم مفهوم الأ�سرة ال�صغرية ودورها
يف حت�سني نوعية احلياة.
▪▪ت�صحيح بع�ض املفاهيم االجتماعية
والثقافية اخلاطئة حول تنظيم الأ�سرة
والتف�ضيل ح�سب اجلن�س.
▪▪بناء اجت��اه��ات �إيجابية ح��ول ق�ضايا
الفر�صة ال�سكانية و�أه��م��ه��ا  :نوعية
التعليم والتدريب وقيمة العمل املهني.
والريادة والت�شغيل الذاتي

▪▪ال�صحة الإجنابية مكون رئي�سي لل�صحة
العامة ،يف جميع مراحل احلياة ،لكل
من الرجال والن�ساء.
▪▪ل��ل��ن�����س��اء وال���رج���ال احل���ق يف ات��خ��اذ
ال������ق������رارات امل���ت���ع���ل���ق���ة ب��ال�����ص��ح��ة
الإجنابية،مبا يف ذلك الإختيار الطوعي
يف الزواج وتكوين الأ�سرة وحتديد عدد
الأطفال وفرتة املباعدة بينهم واحلق
يف احل�صول على املعلومات والو�سائل
للقيام بذلك.
▪▪امل�����س��اواة وال��ع��دال��ة للرجال والن�ساء،
لتمكني الأف����راد م��ن ات��خ��اذ ق���رارات
حرة وواعية يف جميع جماالت احلياة
وخالية من التمييز القائم على النوع
الإجتماعي
▪▪�أ�سرة �صغرية �سعيدة تتقدم بامل�ساواة
بني اجلن�سني.
▪▪و�سائل تنظيم الأ���س��رة احلديثة �آمنة
وموثوقة وفعالة.
▪▪ مزيد من احل��وار داخ��ل الأ�سرة حول
م�ستقبل الأبناء والبنات.
▪▪تباعد الأح��م��ال لثالث �سنوات ،يعني
حياة كرمية ومعافاة وبدون علل.
▪▪البنت والولد هما الأغلى.
▪▪الفتاة عزوة و�سند.
▪▪الريادة يف االعمال ا�سا�س متني لبناء
ثروة اال�سرة
▪▪التعليم املهني والتقني فر�صة ثمينة
للأبناء

▪▪احللقات االذاعية والتلفزيونية امل�صغرة
Mini-episode
▪▪الدراما الطبية(:Medical Dram )٢٩
▪▪الدراما التلفزيونية
▪▪الربامج الدينية
▪▪الفيديوهات الق�صرية
▪▪التقارير ال�صحفية

(  )٢٩تقوم الدراما الطبية حول فريق من الأطباء الذين ي�ساعدون املر�ضى الذين تورطوا يف حوادث خطرية �أو غري ذلك .والأكرث �شيوعا هو وقوع حادث ي�ؤدي
�إلى ا�ستدعاء الأطباء مل�ساعدة امل�صابني .ومعظمها عادة ما يكون مقرها حول امل�ست�شفى
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الن�ساء والرجال يف �سن الإجناب
▪▪زي��ادة الوعي وبناء اجتاهات �إيجابية
وتعديل ال�سلوك نحو ق�ضايا ال�صحة
الإجنابية وتنظيم الأ�سرة
▪▪ت�صحيح املفاهيم اخلاطئة حول تنظيم
الأ�سرة واملباعدة بني الأحمال.
▪▪زيادة املعرفة بالو�سائل احلديثة لتنظيم
الأ�سرة.
▪▪ت�شجيع الأزواج على املزيد من احلوار
للتخطيط لأ�سرتهم.
▪▪تعزيز مفهوم الأ�سرة ال�صغرية.
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▪▪ال�صحة االجنابية ت�شمل �صحة املر�أة ▪▪احللقات االذاعية والتلفزيونية امل�صغرة
Mini-episode
والرجل على ال�سواء ،وتتناول حاجات
▪▪الدراما الطبية Medical Drama
كل منهما ودوره وم�س�ؤولياته
▪▪الدراما التلفزيونية
▪▪حتاورا من �أجل �أ�سرة �سعيدة.
▪▪و�سائل تنظيم الأ���س��رة احلديثة �آمنة ▪▪الربامج الدينية
▪▪التقارير ال�صحفية
وموثوقة وفعالة
▪▪اختارا مع ًا الو�سيلة املالئمة للمباعدة
بني الأحمال.
▪▪الفتاة عزوة و�سند.
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املر�أة
▪▪زي��ادة الوعي وبناء اجتاهات �إيجابية
وتعديل ال�سلوك نحو ق�ضايا ال�صحة
الإجنابية وتنظيم الأ�سرة.
▪▪متكني املر�أة اقت�صاديا وزيادة انخراطها
يف �سوق العمل.
▪▪زيادة م�شاركة املر�أة يف احلياة العامة.
▪▪االنتقال باملر�أة العاملة من القطاع الغري
املنظم �إلى القطاع املنظم.
▪▪مواجهة العنف �ضد املر�أة.

▪▪ال�صحة االجنابية حتافظ على �صحة
امل����ر�أة وعالقتها ال�سليمة ب�أ�سرتها
ودورها يف تنمية جمتمعها
▪▪للن�ساء احلق يف الو�صول �إلى خدمات
تنظيم الأ�سرة واختيار الو�سيلة التي
تنا�سبهم بناء على املعلومة الوافية.
▪▪العنف ب�أ�شكاله كافة �ضد املر�أة ق�ضية
�صحية جادة
▪▪املباعدة بني الأحمال يعني للمر�أة حياة
�أطول ومعافاة وبدون علل.
▪▪هنالك و�سائل عديدة لتنظيم اال�سرة
احلديثة اختاري منها ما ينا�سبك.
▪▪و�سائل تنظيم اال���س��رة احلديثة �آمنة
وموثوقة وفعالة
▪▪املر�أة املنتجة والعاملة �سند للأ�سرة.
▪▪امل���ر�أة ق���ادرة على �إح���داث ال��ف��رق يف
احلياة العامة.
▪▪ال تتنازيل عن حقك يف اال�شرتاك يف
ال�ضمان االجتماعي.
▪▪الإبالغ عن العنف املوجه �ضدك �سوف
ي�ساهم يف منع العنف �ضد بناتك يف
امل�ستقبل.

▪▪الن�شرات االخبارية العامة
▪▪احللقات االذاعية والتلفزيونية امل�صغرة
Mini-episode
▪▪الدراما الطبية Medical Drama
▪▪الدراما التلفزيونية
▪▪الربامج الدينية.
▪▪الفيديوهات الق�صرية
▪▪التقارير ال�صحفية
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الرجل
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▪▪�ضمان دع��م ال��رج��ل ملفهوم الأ���س��رة
ال�صغرية.
▪▪تعديل مفهوم الرجال نحو جن�س املولود
وتف�ضيل الذكور.
▪▪زيادة م�ساندة وت�أييد الرجال لق�ضايا
املر�أة وحقوقها.
▪▪زي��ادة الوعي وبناء اجتاهات �إيجابية
وتعديل ال�سلوك نحو ق�ضايا ال�صحة
الإجنابية وتنظيم الأ�سرة

▪▪ال���رج���ل ���ش��ري��ك ا���س��ا���س��ي وم��ه��م يف
ال��ق��رارات املتعلقة بق�ضايا ال�صحة
الإجنابية وتنظيم الأ�سرة.
▪▪ال�صحة االجنابية ت�شمل �صحة املر�أة
والرجل على ال�سواء ،وتتناول حاجات
كل منهما ودوره وم�س�ؤولياته
▪▪�أ���س��رة �صغرية ط��ري��ق مل�ستقبل زاه��ر
للأبناء والبنات.
▪▪البنت كما الولد عزوة وكرامة.
▪▪الثقة بقدرات املر�أة وامكانياتها
ال�شباب

▪▪الن�شرات االخبارية
▪▪احللقات االذاعية والتلفزيونية امل�صغرة
Mini-episode
▪▪الدراما الطبية Medical Drama
▪▪الدراما التلفزيونية
▪▪الربامج الدينية
▪▪التقارير ال�صحفية واملقابالت
▪▪برامج احلوارات التلفزيونية

▪▪زيادة وعي ال�شباب بالتحول من جمتمع
املوظفني �إلى جمتمع الرياديني.
▪▪حتفيز ال�شباب و�إ���ض��ف��اء امل��زي��د من
القيمة والتقدير االجتماعي على عمل
ال�شباب املهني والتقني.
▪▪زي���ادة �إدراك ال�شباب وممار�ستهم
للم�شاركة الفعالة يف احلياة العامة.
▪▪احل���د م���ن م��ظ��اه��ر ال��ع��ن��ف وت��ع��اط��ي
املخدرات والتطرف يف �أو�ساط ال�شباب.
▪▪زي��ادة الوعي وبناء اجتاهات �إيجابية
وتعديل ال�سلوك نحو ق�ضايا ال�صحة
الإجنابية وتنظيم الأ�سرة

▪▪لل�شباب احلق يف احل�صول على خدمات
ال�صحة االجنابية املنا�سبة و املعلومة
ال�صحية ال�سليمة.
▪▪كن ريادي ًا و�أبد ًا م�شروعك.
▪▪املبتكرون اجلدد �شباب عاديون يفكرون
خارج ال�صندوق.
▪▪ال��ت��ع��ل��ي��م امل��ه��ن��ي ي��ق��ود �إل����ى الأم����ان
واال�ستقرار.
▪▪�أ�سا�س املواطنة امل�شاركة.
▪▪�أب��ح��ث دوم��� ًا ع��ن و�سيلة �سلمية حلل
اخلالفات.
▪▪تبنى ا�سلوب احلوار يف حل امل�شكالت
▪▪خطط مل�ستقبلك لتحقق النجاح يف كافة
اجلوانب.
▪▪ا�سرة �صغرية �سعيدة

▪▪احللقات االذاعية والتلفزيونية امل�صغرة
Mini-episode
▪▪الدراما الطبية Medical Drama
▪▪الدراما التلفزيونية
▪▪الربامج والدراما الكوميدية.
▪▪التقارير ال�صحفية
▪▪اللقاءات احلوارية
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حديثو الزواج
▪▪زي��ادة الوعي وبناء اجتاهات �إيجابية
وتعديل ال�سلوك نحو ق�ضايا ال�صحة
الإجنابية وتنظيم الأ�سرة.
▪▪دعم فكرة ت�أخري الإجناب ملا بعد ال�سنة
الأولى من الزواج.
▪▪الإقبال على ا�ستخدام الو�سائل احلديثة
لتنظيم الأ�سرة.
▪▪دع��م امل��ب��اع��دة ب�ين الأح��م��ال ومفهوم
الأ�سرة ال�صغرية.
▪▪ت�شجيع احلوار بني الأزواج حول م�ستقبل
الأ���س��رة وخ��ي��ارات ال�صحة الإجنابية
وو�سائلها.

▪▪ال�صحة الإجنابية تت�ضمن حق الزوجني
يف ال��ت��م��ت��ع ب��ح��ي��اة جن�سية مر�ضية
وم�أمونة ،والقدرة على التنا�سل والتكاثر
وح��ري��ة تقرير موعد وع��دد الأط��ف��ال
املرغوب فيهم دون �إكراه.
▪▪�سنة �أولى زواج بدون �أطفال من �أجل
�أ�سرة �سعيدة.
▪▪حتاورا حول �أف�ضل طريقة للمباعدة بني
الأحمال.
▪▪ال��ن�����س��اء ال�����ص��غ�يرات �أك��ث��ر ح��اج��ة
ال�ست�شارة الأط��ب��اء واملخت�صني حول
خيارات ال�صحة الإجنابية.
▪▪و�سائل تنظيم الأ�سرة احليثة متعددة
اخليارات
▪▪و�سائل تنظيم اال���س��رة احلديثة �أمنة
وموثوقة وفعالة

▪▪برامج وحمتوى اليف �ستايل lifestyle
content

▪▪برامج اخلدمات االذاعية ال�صباحية.
▪▪ Morning showال��ب�رام����ج
ال�صباحية.
▪▪احللقات االذاعية والتلفزيونية امل�صغرة
Mini-episode
▪▪الدراما الطبية Medical Drama
▪▪الدراما التلفزيونية
▪▪الربامج الدينية

رجال الدين
▪▪ت��ع��زي��ز ا���س��ت��خ��دام امل��ح��ت��وى ال��دي��ن��ي
الإع�لام��ي ح��ول ال�صحة االجنابية و
تنظيم الأ�سرة واملباعدة يف الأحمال.
▪▪تعزيز ا�ستخدام املحتوى الديني الذي
يكرم املر�أة والإناث ب�شكل عام ،ويحد
من قوة التقاليد والثقافة التي تف�ضل
الذكور على الإناث.

▪▪الإ����س�ل�ام ي��دع��و �إل���ى تنظيم الأ���س��رة
وي�شجع عليه.
▪▪الإ�سالم يكرم املر�أة ،يرفع من مكانتها.
▪▪التمييز بني اجلن�سني يف املواليد حمرم
يف الإ�سالم.
▪▪�إن م�س�ؤولية ال�صحة الإجنابية تقع على
عاتق الأفراد ذكورا و�إناث ًا يف املراحل
العمرية كافة وعلى اﻤﻟﺠمتعات وعلى
ال�سيا�سات واحلكومات يف الوقت عينه.
▪▪ال�صحة الإجن��اب��ي��ة للجميع ال�صحة
الإجنابية م�س�ؤولية اجلميع فلنطالب
بها

▪▪تقارير املعلومات
▪▪الن�شرات االخبارية
▪▪برامج احلوارات
▪▪الربامج الدينية
▪▪مقاالت الكتاب
▪▪التقارير ال�صحفية
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الأهداف

الر�سائل الإعالمية

القنوات والو�سائل الإعالمية
اال�سا�سية

قادة الر�أي والقادة االجتماعيون
▪▪زيادة وعي الأ�سرة بالق�ضايا ال�سكانية
الأ�سا�سية.
▪▪زي���ادة وع��ي الأ���س��رة بفوائد ال�صحة
االجنابية و تنظيم الأ�سرة
▪▪دعم مفهوم الأ�سرة ال�صغرية ودورها
يف حت�سني نوعية احلياة.
▪▪زيادة م�ساندة وت�أييد الرجال لق�ضايا
املر�أة وحقوقها.
▪▪�إ���ض��ف��اء امل��زي��د م��ن القيمة والتقدير
االجتماعي على عمل ال�شباب املهني.
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▪▪�أ���س��رة �صغرية ط��ري��ق مل�ستقبل زاه��ر ▪▪تقارير املعلومات
▪▪الن�شرات االخبارية
للأبناء والبنات.
▪▪برامج احلوارات
▪▪البنت كما الولد عزوة وكرامة.
▪▪الربامج الدينية
▪▪الثقة بقدرات املر�أة وامكانياتها
▪▪مقاالت الكتاب
▪▪العمل املهني امان وا�ستقرار
▪▪�إن م�س�ؤولية ال�صحة الإجنابية تقع على ▪▪التقارير ال�صحفية
عاتق الأفراد ذكورا و�إناث ًا يف املراحل ▪▪واحلوارات التلفزيونية واالذاعية.
العمرية كافة وعلى اﻤﻟﺠمتعات وعلى
ال�سيا�سات واحلكومات يف الوقت عينه.
▪▪ال�صحة الإجن��اب��ي��ة للجميع ال�صحة
الإجنابية م�س�ؤوليةاجلميع فلنطالب بها
▪▪هنالك ترابط وثيق بني التنمية وال�سكان
وال�صحة الإجنابية

التوجهات والأولويات اال�سرتاتيجية الوطنية يف الإعالم ال�سكاين

التوجه اال�سرتاتيجي الأول :بناء قدرات �إعالمية متخ�ص�صة يف الإعالم ال�سكاين
الأولويات

املجاالت والو�سائل

1. 1ت��ك��وي��ن ك��ت��ل��ة �أ���س��ا���س��ي��ة م���ن ال�����ص��ح��اف��ي�ين والإع�لام��ي�ين 1.1تدريب وبناء قدرات جمموعة من ال�صحافيني والإعالميني.
املتخ�ص�صني يف الإع�ل�ام ال�سكاين تكون مهمتها قيادة 2.2االنت�شار يف التدريب وبناء ال��ق��درات يف جم��االت الإع�لام
املرئي وامل�سموع والرقمي.
التغيري.
2.2االنت�شار يف بناء القدرات الإعالمية املتخ�ص�صة يف الإعالم �3.3إ�صدار �أدلة متخ�ص�صة يف الق�ضايا ال�سكانية لل�صحافيني
والإعالميني.
ال�سكاين.
4.4تطور احل��وار بني �صناع ال�سيا�سات التنموية وال�سكانية
والإعالميني.

ال�شركاء التنفيذيون
▪▪و�سائل الإعالم.
▪▪املجل�س الأعلى لل�سكان.
▪▪معهد الإعالم الأردين.
▪▪املنظمات والربامج الدولية.

ال�شركاء امل�ساندون
▪▪هيئة الإعالم
▪▪نقابة ال�صحافيني الأردنيني.

التوجه اال�سرتاتيجي الثاين :معلومات �سكانية متوفرة وحمدثة ومتاحة للإعالميني
الأولويات
1.1معلومات �سكانية دقيقة وحمدثة و�سهولة الو�صول اليها

ال�شركاء التنفيذيون
▪▪املجل�س الأعلى لل�سكان.
▪▪دائرة االح�صاءات العامة
▪▪وزارة التخطيط

املجاالت والو�سائل
1.1تطوير قواعد بيانات �سكانية حمدثة وفاعلة
2.2توفري مواد اعالمية حمدثة حول املعلومات ال�سكانية

ال�شركاء امل�ساندون
▪▪معهد الإعالم الأردين.
▪▪املنظمات والربامج الدولية
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التوجه اال�سرتاتيجي الثالث :تطوير دور الإعالم يف ن�شر الوعي ال�سكاين
الأولويات

املجاالت والو�سائل

1.1م�ضاعفة حجم املحتوى الإع�لام��ي ال��ذي يتناول الق�ضايا املجاالت اال�سرتاتيجية لتطوير املحتوى:
ال�سكانية ح�سب املجاالت ال�سكانية امل�ستهدفة.
1.1ال�صحة االجنابية
2.2جعل جمموعة من الق�ضايا ال�سكانية تتحول �إلى ق�ضايا ر�أي ▪▪تعزيز مفهوم الأ�سرة ال�صغرية ال�سعيدة.
عام.
▪▪الزواج املبكر.
▪▪تو�سيع قاعدة امل�ستفيدين من خدمات ال�صحة الإجنابية.
▪▪تو�صيل خدمات ال�صحة الإجنابية للمراهقني وال�شباب.
▪▪متابعة م�ؤ�شرات ال�صحة الإجنابية.
2.2متكني ال�شباب:
ال�شركاء التنفيذيون
▪▪البطالة والت�شغيل.
▪▪و�سائل الإعالم
▪▪فر�ص التدريب املهني.
▪▪املجل�س الأعلى لل�سكان
▪▪امل�شاركة العامة.
▪▪نقابة ال�صحافيني الأردنيني.
▪▪نوعية التعليم.
▪▪هيئة الإعالم.
▪▪العنف واملخدرات.
▪▪املنظمات والهيئات والربامج الدولية.
3.3تعزيز امل�ساواة ومتكني املر�أة والفتاة:
▪▪وزارة التخطيط.
▪▪التمكني االقت�صادي للمر�أة.
▪▪وزارة العمل.
▪▪فر�ص التدريب وبناء القدرات للمر�أة.
▪▪املفو�ضية ال�سامية لالجئني.
▪▪انتقال عمل املر�أة من القطاع غري املنظم �إلى القطاع املنظم.
▪▪فر�ص جديدة لزيادة م�شاركة املر�أة يف �سوق العمل.
▪▪م�شاركة املر�أة يف احلياة العامة.
▪▪معاجلة العنف املوجه للمر�أة.
▪▪تعزيز ثقافة العدالة وع��دم التميز على �أ�سا�س اجلن�س يف
ال�شركاء امل�ساندون
املجتمع.
▪▪�إيالء �سيا�سة النوع االجتماعي مزيد من االهتمام يف ال�سيا�سات
▪▪رئا�سة الوزراء «مكتب املن�سق العام حلقوق الإن�سان».
العامة.
▪▪وزارة التخطيط.
4.4الهجرة الدولية والالجئني:
▪▪وزارة ال�صحة.
▪▪�أو�ضاع الالجئني ال�سوريون.
▪▪نقابة الأطباء.
▪▪هجرة العمالة �إلى الأردن.
▪▪وزارة ال�شباب.
▪▪�سيا�سات الإحالل.
▪▪املجل�س الوطني ل�ش�ؤون للأ�سرة.
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التوجه اال�سرتاتيجي الرابع :تطوير دور الإعالم يف خلق بيئة ت�شريعية و�سيا�سية
وم�ؤ�س�ساتية داعمة لق�ضايا ال�سكان
املجاالت والو�سائل
الأولويات
1.1تعزيز الإرادة ال�سيا�سية الوطنية ح��ول �أهمية الق�ضايا
ال�سكانية.
2.2زي��ادة فهم �صناع ال�سيا�سات للروابط الهامة بني ال�سكان
والتنمية.
3.3تعزيز انخراط جميع �أ�صحاب امل�صلحة على جميع امل�ستويات
م��ن �أج���ل تغيري ال�سيا�سات وامل��واق��ف وال�سلوك ل�صالح
الأولويات ال�سكانية.

�1.1إيجاد منابر وفر�ص متنوعة للحوار بني الإعالميني و�صناع
ال�سيا�سات ال�سكانية.
2.2ح�ضور الق�ضايا ال�سكانية يف م���واد ال���ر�أي والتحليالت
الإعالمية.
3.3جودة املعلومات ال�سكانية.
4.4الوظيفة الرقابية للإعالم يف الق�ضايا ال�سكانية.

ال�شركاء التنفيذيون

ال�شركاء امل�ساندون

▪▪و�سائل الإعالم.
▪▪رئا�سة الوزراء.
▪▪الربملان.
▪▪مراكز الدرا�سات وجمموعات التفكري.
▪▪الوزارات املعنية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
▪▪املجل�س االعلى لل�سكان.

▪▪املجل�س الوطني ل�ش�ؤون للأ�سرة.
▪▪املجل�س االقت�صادي االجتماعي.
▪▪املنظمات الدولية.

التوجه اال�سرتاتيجي اخلام�س :تفعيل دور و�سائل الإعالم يف تغيري �سلوك الأفراد واملجتمع نحو ق�ضايا ال�سكان
املجاالت والو�سائل
الأولويات
1.1تطوير جاذبية الر�سائل الإعالمية يف الق�ضايا ال�سكانية.
2.2م�ضمون �إعالمي يقود �إلى تغيري منط احلياة.
3.3م�ضمون �إعالمي يقود �إلى تغيري نوعية احلياة

ال�شركاء التنفيذيون
▪▪و�سائل الإعالم عامة
▪▪و�سائل الإعالم املرئي وامل�سموع.
▪▪الإذاعات املحلية يف املحافظات.
▪▪املواقع الإخبارية الإلكرتونية.
▪▪النا�شطون يف الإعالم االجتماعي.
▪▪هيئة الإعالم.
▪▪املجل�س الأعلى لل�سكان.

1.1التهيئة الإعالمية للر�سائل االت�صالية وجهود ك�سب الت�أييد
يف الق�ضايا ال�سكانية.
2.2احل�ضور يف الدراما التلفزيونية والإذاعية.
3.3الو�صول �إلى الإعالم املجتمعي يف املحافظات.
4.4االنت�شار يف الإعالم املرئي وامل�سموع.
5.5الو�صول �إلى الإعالم الرقمي واالجتماعي.

ال�شركاء امل�ساندون
▪▪رئا�سة الوزراء «مكتب املن�سق العام حلقوق الإن�سان».
▪▪وزارة التخطيط.
▪▪وزارة ال�صحة.
▪▪نقابة الأطباء.
▪▪وزارة ال�شباب.
▪▪املجل�س الوطني ل�ش�ؤون للأ�سرة.
▪▪املنظمات والهيئات الدولية.
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الإطار العام للإ�سرتاتيجية الوطنية للإعالم ال�سكاين
للأعوام 2022-2018

بناء �أجندة �إعالمية داعمة للجهود الوطنية الهادفة لبلوغ الفر�صة ال�سكانية وا�ستثمارها
النتيجة الأولى :قدرات �إعالمية متخ�ص�صة يف الإعالم ال�سكاين
املخرجات

املداخالت

1.1كتلة �أ�سا�سية من ال�صحافيني والإعالميني املتخ�ص�صني يف ▪▪تقييم الإحتياجات التدريبية ال�سكانية للإعالميني من خالل
الإعالم ال�سكاين تكون مهمتها قيادة التغيري.
جمموعات عمل مركزة
2.2التو�سع يف الربامج التدريبية يف جمال االع�لام ال�سكاين ▪▪ت�صميم حقيبة تدريبية لالعالميني حول الق�ضايا ال�سكانية
�أفقي ًا ( يف و�سائل االعالم املختلفة) وعمودي ٌا ( التخ�ص�صية تت�ضمن ادلة تدريبية
يف االعالم ال�سكاين).
▪▪تطوير وتنفيذ خطط وبرامج تدريبية وبناء قدرات جمموعة
من ال�صحافيني والإعالميني يف جمال االعالم ال�سكاين كقادة
للتغيري( الكتلة احلرجة).
▪▪تطوير وتنفيذ خطط وبرامج تدريبية لبناء قدرات االعالميني
يف جماالت الإعالم املرئي وامل�سموع وال�صحفي حول الق�ضايا
ال�سكانية
▪▪تطوير وتنفيذ خطط وبرامج تدريبية لبناء قدرات االعالميني
يف جماالت الإعالم الرقمي حول الق�ضايا ال�سكانية

38

النتيجة الثانية :معلومات �سكانية متوفرة وحمدثة ومتاحة للإعالميني
املخرجات
1.1قواعد بيانات �سكانية قطاعية حمدثة

املداخالت
▪▪تقييم الإحتياجات للمعلومات ال�سكانية للإعالميني من خالل
جمموعات عمل مركزة (�ضمن مدخل �.1أ)
▪▪حتديث قواعد البيانات ال�سكانية القطاعية لدى امل�ؤ�س�سات و
م�صادر العلومات ب�شكل م�ستمر
▪▪عقد اال��ل��ق��اءات ال��دوري��ة م��ع الإع�لام��ي�ين الطالعهم حول
م�ستجدات الق�ضايا وال�سيا�سات ال�سكانية وامل�ؤ�شرات

النتيجة الثالثة :دور �إعالمي فاعل يف ن�شر الوعي ال�سكاين
املخرجات

املداخالت

1.1زيادة حجم املحتوى الإعالمي الذي يتناول الق�ضايا ال�سكانية ▪▪ن�����ش��ر وب�����ث حم���ت���وى اع��ل�ام����ي م��ت��خ�����ص�����ص ب��ال��ف��ر���ص��ة
ال�سكانية،ال�صحة االجنابية وتنظيم الأ�سرة ،متكني ال�شباب،
ح�سب املجاالت ال�سكانية امل�ستهدفة.
النوع االجتماعي ومتكني امل���ر�أة وق�ضايا الهجرة الدولية
2.2بروز الق�ضايا ال�سكانية كق�ضايا ر�أي عام.
والالجئني

النتيجة الرابعة :دور �إعالمي فاعل يف خلق بيئة ت�شريعية و�سيا�سية وم�ؤ�س�ساتية داعمة لق�ضايا ال�سكان
املخرجات

املداخالت

▪▪�إيجاد منابر وفر�ص متنوعة ووا�سعة للحوار بني الإعالميني
1.1ارادة �سيا�سية وطنية داعمة للق�ضايا ال�سكانية.
2.2فهم �أعمق و�أو�سع لدى �صناع ال�سيا�سات للروابط الهامة بني و�صناع ال�سيا�سات ال�سكانية.
ال�سكان والتنمية.
▪▪�إدماج الق�ضايا ال�سكانية يف مواد الر�أي والتحليالت الإعالمية.
▪▪تفعيل الوظيفة الرقابية للإعالم يف الق�ضايا ال�سكانية.

39

النتيجة اخلام�سة :دور �إعالمي فاعل يف تغيري �سلوك الأفراد واملجتمع نحو ق�ضايا ال�سكان
املخرجات

املداخالت

1.1ر�سائل �إعالمية جاذبة و غري تقليدية يف الق�ضايا ال�سكانية▪▪ .التمهيد والدعم جلهود ك�سب الت�أييد يف الق�ضايا ال�سكانية.
2.2م�ضمون �إع�لام��ي م���ؤث��ر يف خلق التوجهات وال�سلوكيات من خالل جتزئة املفاهيم و ت�ضمينها �ضمن حمالت الإعالمية
موجهة
االيجابية نحو الق�ضايا ال�سكانية وتنظيم الأ�سرة
3.3االنت�شار يف تناول الق�ضايا ال�سكانية يف االعالم املجتمعي ▪▪ادماج الق�ضايا ال�سكانية وال�صحة االجنابية /تنظيم الأ�سرة
 .6 ،5 ,4االنت�شار يف تناول الق�ضايا ال�سكانية يف االع�لام يف الدراما التلفزيونية والإذاعية.
▪▪تفعيل الإع�لام املجتمعي يف املحافظات يف ط��رح الق�ضايا
واملرئي وامل�سموع و ال�صحفي والرقمي
ال�سكانية.
▪▪ادماج الق�ضايا ال�سكانية وال�صحة االجنابية  /تنظيم الأ�سرة
يف الإعالم املرئي وامل�سموع.
▪▪ادماج الق�ضايا ال�سكانية وال�صحة االجنابية  /تنظيم الأ�سرة
يف الإعالم اال�صحفي ( ال�صحافة املطبوعة)
▪▪تفعيل الإعالم االرقمي والإلكرتوين يف طرح الق�ضايا ال�سكانية
و ا�ستخدام مواقع التوا�صل الإجتماعي يف طرح الق�ضايا
ال�سكانية.
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امللحق (�أ)  :م�صفوفة النتائج واملخرجات واملداخالت وامل�ؤ�شرات
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امللحق (ب) :البطاقات املرجعية للم�ؤ�شرات
البطاقة املرجعية للم�ؤ�شر
مرجعية امل�ؤ�شر ورقمه

ا�سم امل�ؤ�شر

 1.1عدد الإعالميني امل�شاركني يف كتلة الدعم (الكتلة احلرجة)

م�ؤ�شر النتيجة ()1
ق��درات �إعالمية متخ�ص�صة
يف الإعالم ال�سكاين.

التعريف

ع��دد الإعالميني وال�صحفيني العاملني يف الإع�ل�ام املرئي وامل�سموع
وال�صحافة الورقية والإلكرتونية ون�شطاء مواقع التوا�صل االجتماعي
الذين ح�صلوا على تدريب و �سي�شكلون الكتلة احلرجة مهمتهم تقدمي
الدعم وامل�ساندة لق�ضايا ال�سكان والتنمية

وحدة القيا�س

ع��دد الإع�لام��ي�ين امل�شاركني يف كتلة ال��دع��م م��ع الأخ���ذ بعني الإعتبار
تخ�ص�صاتهم الوظيفية من مذيع  -معد برامج  -كاتب ن�ص � -صحفي
الخ

املخرجات:
1.1ك���ت���ل���ة �أ�����س����ا�����س����ي����ة م��ن
م�صدر البيانات
ال�صحافيني والإعالميني
املتخ�ص�صني يف الإع�لام
ال�����س��ك��اين ت��ك��ون مهمتها اجل � �ه� ��ة /اجل �ه ��ات
ق����ي����ادة ال���ت���غ���ي�ي�ر (ك��ت��ل��ة امل�س�ؤولة
حرجة)
دورية القيا�س
نوع امل�ؤ�شر

كمي
املجل�س الأعلى لل�سكان ومعهد الإعالم الأردين من خالل ك�شوفات �أ�سماء
املتدربني
املجل�س الأعلى لل�سكان ،معهد االعالم االردين
�سنوي ًا

ال �ق �ي �م ��ة احل ��ال �ي ��ة � 4أع�ضاء �ضمن اللجنة االعالمية التابعة للمجل�س الأعلى لل�سكان
()2017
القيمة امل�ستهدفة

2018
10

2019

2020

2021

2022

 10اع�ضاء  10اع�ضاء  10اع�ضاء  10اع�ضاء
جدد �سنويا جدد �سنويا جدد �سنويا جدد �سنويا
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البطاقة املرجعية للم�ؤ�شر
مرجعية امل�ؤ�شر ورقمه

ا�سم امل�ؤ�شر

 1.2ع��دد الإعالميني الذين ح�صلوا على تدريب يف جم��ال الق�ضايا
ال�سكانية

م�ؤ�شر النتيجة ()1
ق��درات �إعالمية متخ�ص�صة
يف الإعالم ال�سكاين.

التعريف

ع��دد الإعالميني وال�صحفيني العاملني يف الإع�ل�ام املرئي وامل�سموع
وال�صحافة الورقية والإلكرتونية ون�شطاء مواقع التوا�صل االجتماعي
الذين ح�صلوا على تدريب يف جمال الق�ضايا ال�سكانية

وحدة القيا�س

عدد الإعالميني

املخرجات:
2.2ال���ت���و����س���ع يف ال��ب�رام����ج
م�صدر البيانات
التدريبية يف جمال االعالم
ال�سكاين �أفقي ًا (يف و�سائل
االعالم املختلفة) وعمودي ٌا اجل � �ه� ��ة /اجل �ه ��ات
(التخ�ص�صية يف االعالم امل�س�ؤولة
ال�سكاين).
دورية القيا�س
نوع امل�ؤ�شر

كمي
املجل�س الأعلى لل�سكان ومعهد الإعالم الأردين من خالل عدد الدورات و
ك�شوفات �أ�سماء املتدربني
املجل�س الأعلى لل�سكان ،معهد االع�لام االردين وامل�ؤ�س�سات التدريبية
االعالمية
�سنوي ًا

ال �ق �ي �م ��ة احل ��ال �ي ��ة  48اعالميا مت تدريبهم من قبل املجل�س االعلى لل�سكان �سابقا
()2017
القيمة امل�ستهدفة
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2018

2019

2020

2021

2022

0

 20متدرب
جديد
�سنويا

 20متدرب
جديد
�سنويا

 20متدرب
جديد
�سنويا

20متدرب
جديد
�سنويا

البطاقة املرجعية للم�ؤ�شر
مرجعية امل�ؤ�شر ورقمه

ا�سم امل�ؤ�شر

�.1أ تقرير بالإحتياجات التدريبية ال�سكانية للأعالميني

م�ؤ�شر النتيجة ()1
ق��درات �إعالمية متخ�ص�صة
يف الإعالم ال�سكاين.

التعريف

تقرير ب�إحتياجات التدريبية ال�سكانية للإعالميني و التي حت��دد من
خالل عقد جمموعات عمل مركزة مع عينة من الإعالميني وال�صحفيني
العاملني يف الإع�لام املرئي وامل�سموع وال�صحافة الورقية والإلكرتونية
ون�شطاء مواقع التوا�صل االجتماعي

وحدة القيا�س

عدد تقارير الإحيتاجات التدريبية ال�سكانية للإعالميني

نوع امل�ؤ�شر

كمي

دورية القيا�س

مرة واحدة خالل عام 2018

املدخالت
�أ)ت���ق���ي���ي���م االح����ت����ي����اج����ات
املجل�س الأعلى لل�سكان من خالل جمموعات العمل املركزة
ال���ت���دري���ب���ي���ة ال�����س��ك��ان��ي��ة م�صدر البيانات
ل�ل�اع�ل�ام���ي�ي�ن م����ن خ�ل�ال
جمموعات عمل مركزة .اجل � �ه� ��ة /اجل �ه ��ات املجل�س الأعلى لل�سكان ومعهد االعالم االردين و نقابة ال�صحفيني
امل�س�ؤولة

ال �ق �ي �م ��ة احل ��ال �ي ��ة ال يوجد
()2017
القيمة امل�ستهدفة

2018

2019

2020

2021

2022

1

0

0

0

0
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البطاقة املرجعية للم�ؤ�شر
مرجعية امل�ؤ�شر ورقمه

ا�سم امل�ؤ�شر

.1ب احلقيبة التدريبية يف الإعالم ال�سكاين

م�ؤ�شر النتيجة ()1
ق��درات �إعالمية متخ�ص�صة
يف الإعالم ال�سكاين.

التعريف

احلقيبة التدريبية التي حتتوي على الدليل التدريبي املخت�ص بالق�ضايا
ال�سكانية والذي يت�ضمن معلومات عن اهم امل�ؤ�شرات ال�سكانية و املتغريات
االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية امل�ؤثرة بالفر�صة ال�سكانية وامثلة
على كيفية تناولها اعالميا بطريقة ابداعية

وحدة القيا�س

عدد احلقائب التدريبية التي مت اعدادها

املدخالت:
ب)ت�صميم حقيبة تدريبية
م�صدر البيانات
تت�ضمن ادلة تدريبية.
نوع امل�ؤ�شر

كمي
احلقائب التدريبية التي مت انتاجها

اجل � �ه� ��ة /اجل �ه ��ات املجل�س الأعلى لل�سكان ومعهد االعالم االردين
امل�س�ؤولة
دورية القيا�س

�سنوي ُا

ال �ق �ي �م ��ة احل ��ال �ي ��ة احلقيبة التدريبية االعالمية لدى املجل�س الأعلى لل�سكان
()2017
القيمة امل�ستهدفة

2018
( 1حتديث احلقيبة احلالية لدى
املجل�س االعلى لل�سكان وتطويرها)
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2019

2020

2021

2022

البطاقة املرجعية للم�ؤ�شر
م��رج �ع �ي��ة امل ��ؤ� �ش ��ر ا�سم امل�ؤ�شر
ورقمه

.1ج عدد الربامج والدورات التدريبية للإعالميني امل�شاركني يف الكتلة احلرجة

م�ؤ�شر النتيجة ( )1التعريف
ق�����درات �إع�لام��ي��ة
م��ت��خ�����ص�����ص��ة يف
الإعالم ال�سكاين.

الدورات والربامج التدريبية املوجهة الع�ضاء الكتلة احلرجة من االعالميني و املخت�صه
بالق�ضايا ال�سكانية والتي تت�ضمن معلومات عن اهم امل�ؤ�شرات ال�سكانية و املتغريات
االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية امل�ؤثرة بالفر�صة ال�سكانية وامثلة على كيفية تناولها
اعالميا

املدخالت
ج)تطوير وتنفيذ
خطط وب��رام��ج
ت������دري������ب������ي������ة
وب���ن���اء ق����درات
جم���م���وع���ة م��ن
ال�����ص��ح��اف��ي�ين
والإعالميني يف
جم��ال االع�لام
ال�سكاين كقادة
للتغيري.

وحدة القيا�س

عدد الربامج والدورات التدريبية للإعالميني امل�شاركني يف الكتلة احلرجة

نوع امل�ؤ�شر

كمي

م � � � � � �� � � � � � �ص� � � � � ��در املجل�س الأعلى لل�سكان ومعهد االعالم االردين
البيانات
اجل � � � � � � � �ه� � � � � � � ��ة /املجل�س الأعلى لل�سكان ومعهد االعالم االردين
اجل � � � � � � � �ه� � � � � � � ��ات
امل�س�ؤولة
دورية القيا�س �سنوي ًا
القيمة احلالية غري معروفه
()2017
2019

2020

2021

2022

ال� � � � �ق� � � � �ي� � � � �م � � � ��ة 2018
امل�ستهدفة
 )1( 1دورة واحدة ( )1دورة واحدة ( )1دورة واحدة ( )1دورة واحدة
لالع�ضاء اجلدد لالع�ضاء اجلدد لالع�ضاء اجلدد لالع�ضاء اجلدد
و( )4لقاءات
و( )4لقاءات
و( )4لقاءات
و( )4لقاءات
دورية /لقاء
دورية /لقاء
دورية /لقاء
دورية /لقاء
كل � 4أ�شهر مع كل � 4أ�شهر مع كل � 4أ�شهر مع كل � 4أ�شهر مع
الكتلة احلرجة الكتلة احلرجة الكتلة احلرجة الكتلة احلرجة
امل�ؤ�س�سة �ساب ًقا امل�ؤ�س�سة �ساب ًقا امل�ؤ�س�سة �ساب ًقا امل�ؤ�س�سة �ساب ًقا

47

البطاقة املرجعية للم�ؤ�شر
مرجعية امل�ؤ�شر ورقمه

ا�سم امل�ؤ�شر

.1د .ع��دد ال ��دورات و ال�برام��ج التدريبية املتخ�ص�صة يف بناء ق��درات
�إلإع�لام �ي�ين يف جم ��ال امل��رئ��ي وامل���س�م��وع وال�صحفي ح ��ول الق�ضايا
ال�سكانية

م�ؤ�شر النتيجة ()1
ق��درات �إعالمية متخ�ص�صة
يف الإعالم ال�سكاين.

التعريف

ال����دورات وال�برام��ج التدريبية يف جم��االت االع�ل�ام امل��رئ��ي وامل�سموع
وال�صحفي حول الق�ضايا ال�سكانية والتي تت�ضمن معلومات عن اهم
امل�ؤ�شرات ال�سكانية و املتغريات االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية
امل�ؤثرة بالفر�صة ال�سكانية وامثلة على كيفية تناولها اعالميا

وحدة القيا�س

عدد الربامج والدورات التدريبية للإعالميني يف جمال االعالم املرئي
وامل�سموع وال�صحفي حول الق�ضايا ال�سكانية

نوع امل�ؤ�شر

كمي

دورية القيا�س

كل �سنه

املدخالت
د) ت��ط��وي��ر وت��ن��ف��ي��ذ خطط
تقارير الدورات وك�شوفات ا�سماء اللإعالميني الذين خ�ضعوا للتدريب
وبرامج تدريبية لبناء قدرات م�صدر البيانات
الإع��ل��ام�����ي��ي��ن يف جم�����االت
االعالم املرئي وامل�سموع حول اجل � �ه� ��ة /اجل �ه ��ات املجل�س الأعلى لل�سكان ومعهد االعالم االردين دوائر ومراكز التدريب يف
امل�ؤ�س�سات الإعالمية
امل�س�ؤولة
الق�ضايا ال�سكانية.

ال �ق �ي �م ��ة احل ��ال �ي ��ة ( )3ثالث دورات تدريبية من خالل املجل�س االعلى لل�سكان (/)2عام
 2014و (/)1عام 2015
()2017
القيمة امل�ستهدفة
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2018

2019

2020

2021

2022

0

2

2

2

2

البطاقة املرجعية للم�ؤ�شر
مرجعية امل�ؤ�شر ورقمه

ا�سم امل�ؤ�شر

.1ه �ـ .ع��دد ال ��دورات و ال�برام��ج التدريبية املتخ�ص�صة يف بناء ق��درات
�إلإعالميني يف جمال االعالم الرقمي حول الق�ضايا ال�سكانية

م�ؤ�شر النتيجة ()1
ق��درات �إعالمية متخ�ص�صة
يف الإعالم ال�سكاين.

التعريف

الدورات والربامج التدريبية يف جماالت االعالم الرقمي حول الق�ضايا
ال�سكانية والتي تت�ضمن معلومات عن اهم امل�ؤ�شرات ال�سكانية و املتغريات
االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية امل�ؤثرة بالفر�صة ال�سكانية وامثلة
على كيفية تناولها اعالميا

وحدة القيا�س

عدد الربامج والدورات التدريبية للإعالميني يف جمال االعالم الرقمي
حول الق�ضايا ال�سكانية

نوع امل�ؤ�شر

كمي

دورية القيا�س

�سنويا

املدخالت
ه���ـ) ت��ط��وي��ر وت��ن��ف��ي��ذ خطط
تقارير الدورات وك�شوفات ا�سماء اللإعالميني الذين خ�ضعوا للتدريب
وبرامج تدريبية لبناء قدرات م�صدر البيانات
الإعالميني يف جمال االعالم
ال���رق���م���ي ح�����ول ال��ق�����ض��اي��ا اجل � �ه� ��ة /اجل �ه ��ات املجل�س الأعلى لل�سكان ومعهد االعالم االردين دوائر ومراكز التدريب يف
امل�ؤ�س�سات الإعالمية
امل�س�ؤولة
ال�سكانية

ال �ق �ي �م ��ة احل ��ال �ي ��ة عدد االعالميني من جماالت االعالم الرقمي الذين مت تدريبهم من قبل
املجل�س االعلى لل�سكان �سابقا
()2017
القيمة امل�ستهدفة

2018

2019

2020

2021

2022

0

2

2

2

2
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البطاقة املرجعية للم�ؤ�شر
مرجعية امل�ؤ�شر ورقمه

ا�سم امل�ؤ�شر

م�ؤ�شر النتيجة ()2
م��ع��ل��وم��ات ���س��ك��ان��ي��ة م��ت��وف��رة
وحم��دث��ة ومتكني الإعالميني
وحدة القيا�س
من الو�صول �إليها.
التعريف

املدخالت
،1ب) حتديث قواعد بيانات
م�صدر البيانات
قطاعية موجهة للإعالميني
نوع امل�ؤ�شر

،1(.2ب)ع � ��دد ق��واع��د البيانات القطاعية ال�ت��ي مت جتهيزها لتزويد
الإعالميني باملعلومات ال�سكانية املحدثة
ا�صدارات اعالمية قطاعية حول الق�ضايا ال�سكانية تت�ضمن معلومات
وبيانات �سكانية دقيقة و حديثة
عدد قواعد البيانات ال�سكانية القطاعية
كمي
املجل�س الأعلى لل�سكان  -دائرة الإح�صاءات العامة ،م�ؤ�س�سة ال�ضمان
الإجتماعي  -وزارة ال�صحة  -وزارة الرتبية والتعليم  -وزارة العمل -
وزارة التخطيط ،اللجنة الوطنية للمراة-وزارة العمل-وزارة ال�شباب

اجل � �ه� ��ة /اجل �ه ��ات املجل�س الأعلى لل�سكان
امل�س�ؤولة
دورية القيا�س

�سنويا

ال �ق �ي �م ��ة احل ��ال �ي ��ة ( / )2قاعدة امل�ؤ�شرات ال�سكانية  +قاعدة االبحاث ال�سكانية لدى املجل�س
االعلى لل�سكان
()2017
القيمة امل�ستهدفة

2018
( / )2حتديث قاعدة
امل�ؤ�شرات ال�سكانية  +قاعدة
االبحاث ال�سكانية
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2019

2020

2021

2022

حتديث حتديث حتديث حتديث

البطاقة املرجعية للم�ؤ�شر
مرجعية امل�ؤ�شر ورقمه

ا�سم امل�ؤ�شر

�.2أ .تقرير بالإحتياجات ال�سكانية للإعالميني مبا يتعلق باملعلومات
ال�سكانية

م�ؤ�شر النتيجة ()2
م��ع��ل��وم��ات ���س��ك��ان��ي��ة م��ت��وف��رة
وحم��دث��ة ومتكني الإعالميني
من الو�صول �إليها.

التعريف

تقرير ب�إحتياجات املعلومات ال�سكانية للإعالميني و التي حت��دد من
خالل عقد جمموعات عمل مركزة مع عينة من الإعالميني وال�صحفيني
العاملني يف الإع�لام املرئي وامل�سموع وال�صحافة الورقية والإلكرتونية
ون�شطاء مواقع التوا�صل االجتماعي

وحدة القيا�س

عدد تقارير الإحيتاجات املعلوماتية ال�سكانية للإعالميني

نوع امل�ؤ�شر

كمي

دورية القيا�س

مرة واحدة خالل عام �( 2018ضمن ن�شاط ا�.أ)

املدخالت
�أ)ت���ق���ي���ي���م الإح����ت����ي����اج����ات
املجل�س الأعلى لل�سكان من خالل جمموعات العمل املركزة
ل��ل��م��ع��ل��وم��ات ال�����س��ك��ان��ي��ة م�صدر البيانات
ل�ل��إع�ل�ام���ي�ي�ن م���ن خ�لال
اجل � �ه� ��ة /اجل �ه ��ات املجل�س الأعلى لل�سكان ومعهد االعالم االردين و نقابة ال�صحفيني
جم��م��وع��ات ع��م��ل م��رك��زة
امل�س�ؤولة
(�ضمن ن�شاط (�،1أ)).
ال �ق �ي �م ��ة احل ��ال �ي ��ة غري معروفه
()2017
القيمة امل�ستهدفة

2018

2019

2020

2021

2022

1

0

0

0

0
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البطاقة املرجعية للم�ؤ�شر
مرجعية امل�ؤ�شر ورقمه

ا�سم امل�ؤ�شر

م�ؤ�شر النتيجة ()2
م��ع��ل��وم��ات ���س��ك��ان��ي��ة م��ت��وف��رة
وحم��دث��ة ومتكني الإعالميني
وحدة القيا�س
من الو�صول �إليها.
التعريف

املدخالت
ج) عقد لقاءات مع الإعالميني
لإط�لاع��ه��م ح��ول م�ستجدات م�صدر البيانات
الق�ضايا ال�سكانية و امل�ؤ�شرات
نوع امل�ؤ�شر

.2ج.عدد اللقاءات مع الإعالميني لإطالعهم حول م�ستجدات الق�ضايا
ال�سكانية و امل�ؤ�شرات
عقد لقاءات مع الإعالميني لإطالعهم حول م�ستجدات الق�ضايا ال�سكانية
و امل�ؤ�شرات
عدد اللقاءات مع الإعالميني
كمي
املجل�س الأعلى لل�سكان من خ�لال تقاريراللقاءات وك�شوفات ا�سماء
اللإعالميني الذين ح�ضروا اللقاء

اجل � �ه� ��ة /اجل �ه ��ات املجل�س الأعلى لل�سكان
امل�س�ؤولة
دورية القيا�س

�سنويا

ال �ق �ي �م ��ة احل ��ال �ي ��ة ال يوجد
()2017
القيمة امل�ستهدفة
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2018

2019

2020

2021

2022

1

2

2

2

2

البطاقة املرجعية للم�ؤ�شر
مرجعية امل�ؤ�شر ورقمه

ا�سم امل�ؤ�شر

 3.1ن�سبة ال��زي��ادة يف حجم املحتوى �إالع�لام��ي ال��ذي يتناول ق�ضايا
ال�سكان والتنمية يف و�سائل الإعالم املختلفة

م�ؤ�شر النتيجة ()3
دور �إع�لام��ي ف��اع��ل يف ن�شر
الوعي ال�سكاين

التعريف

حجم كبري من املحتوى الإعالمي الذي يتناول ق�ضايا ال�سكان والتنمية
لدى و�سائل الإع�لام املختلفة مقارنة مع ال�سنوات التي �سبقت �إطالق
اال�سرتاتيجية الوطنية للإعالم ال�سكاين

وحدة القيا�س

ن�سبة الزيادة يف املحتوى �إالعالمي الذي يتناول ق�ضايا ال�سكان والتنمية
من حيث:
 .1امل�ساحة املخ�ص�صة للمحتوي
 .2الزمن املخ�ص�ص للمحتوى
 .3نوعية الق�ضايا التي تناولها املحتوى

نوع امل�ؤ�شر

كمي ونوعي

املخرجات
)1زي�������ادة ح���ج���م امل��ح��ت��وى
م�صدر البيانات
درا�سة حتليل املحتوى مرة �سنوي ًا
الإع�ل�ام���ي ال����ذي ي��ت��ن��اول
الق�ضايا ال�سكانية ح�سب اجل � �ه� ��ة /اجل �ه ��ات املجل�س الأعلى لل�سكان ،معهد الإعالم الأردين ،مراكز درا�سات
امل�����ج�����االت ال�����س��ك��ان��ي��ة امل�س�ؤولة
امل�ستهدفة
�سنويا
دورية القيا�س
ال �ق �ي �م ��ة احل ��ال �ي ��ة غري معروفه
()2017
القيمة امل�ستهدفة

2018

2019

2020

2021

2022

baseline

 %5زيادة
�سنوية

 %5زيادة
�سنوية

 %5زيادة
�سنوية

 %5زيادة
�سنوية
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مرجعية امل�ؤ�شر ورقمه

ا�سم امل�ؤ�شر

 3.2ادراك اجلمهور لق�ضايا ال�سكان والتنمية وفق م�ستويات خمتلفة
تن�سجم مع اجندة و�سائل الإعالم وما يوجه من ر�سائل توعية

م�ؤ�شر النتيجة ()3
دور �إع�لام��ي ف��اع��ل يف ن�شر
الوعي ال�سكاين

التعريف

مدى جناح و�سائل الإعالم يف �صناعة وتوجية الر�أي العام نحو ق�ضايا
ال�سكان والتنمية وبروز ذلك يف الربامج التفاعلية التي ت�ساهم يف حتفيز
اجلمهور نحو تبني افكارا ايجابية مبا يتعلق بال�سكان والتنمية والفر�صة
ال�سكانية

وحدة القيا�س

الن�سبة املئوية يف التح�سن يف االجتاهات لدى اجلمهور امل�ستهدف نحو
ق�ضايا ال�سكان والتنمية من خالل درا�سة �سنوية على عينة ممثلة جلميع
فئات اجلمهور امل�ستهدف لقيا�س التح�سن يف اجتاهاتهم نحو ق�ضايا
ال�سكان والتنمية

املخرجات
)2ب��روز الق�ضايا ال�سكانية م�صدر البيانات
كق�ضايا ر�أي عام
نوع امل�ؤ�شر

كمي ونوعي
�إجراء درا�سة م�سحية للجمهور امل�ستهدف تقي�س درجة الراي حول ق�ضايا
ال�سكان والتنمية

اجل � �ه� ��ة /اجل �ه ��ات املجل�س الأعلى لل�سكان ،معهد الإعالم الأردين ،مراكز درا�سات
امل�س�ؤولة
دورية القيا�س

�سنويا

ال �ق �ي �م ��ة احل ��ال �ي ��ة غري معروفه
()2017
القيمة امل�ستهدفة

2018

2019

 %5 baselineحت�سن
�سنويا يف
توجهات
اجلمهور
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2020

2021

2022

 %5حت�سن
�سنويا يف
توجهات
اجلمهور

 %5حت�سن
�سنويا يف
توجهات
اجلمهور

 %5حت�سن
�سنويا يف
توجهات
اجلمهور

البطاقة املرجعية للم�ؤ�شر
مرجعية امل�ؤ�شر ورقمه

ا�سم امل�ؤ�شر

�.3أ عدد الربامج االعالمية املتخ�ص�ص بالفر�صة ال�سكانية،ال�صحة
االجنابية وتنظيم الأ�سرة ،متكني ال�شباب ،النوع االجتماعي ومتكني
املر�أة وق�ضايا الهجرة الدولية والالجئني

م�ؤ�شر النتيجة ()3
دور �إع�لام��ي ف��اع��ل يف ن�شر
الوعي ال�سكاين

التعريف

حجم كبري من املحتوى الإعالمي ااملتخ�ص�ص بالفر�صة ال�سكانية،ال�صحة
االجنابية وتنظيم الأ���س��رة ،متكني ال�شباب ،النوع االجتماعي ومتكني
املر�أة وق�ضايا الهجرة الدولية والالجئني

وحدة القيا�س

عدد الربامج االعالمية املتخ�ص�ص بالفر�صة ال�سكانية،ال�صحة االجنابية
وتنظيم الأ�سرة ،متكني ال�شباب ،النوع االجتماعي ومتكني املر�أة وق�ضايا
الهجرة الدولية والالجئني

نوع امل�ؤ�شر

كمي ونوعي

م�صدر البيانات

تقارير ايب�سو�س  -امل�ؤ�س�سات الإعالمية  -الإعالميني انف�سهم -درا�سة
حتليل املحتوى االعالمي

املدخالت
�أ)بث ون�شر حمتوى اعالمي
م��ت��خ�����ص�����ص ب��ال��ف��ر���ص��ة
ال�������س���ك���ان���ي���ة،ال�������ص���ح���ة
االجنابية وتنظيم الأ�سرة،
مت��ك�ين ال�������ش���ب���اب ،ال��ن��وع
االجتماعي ومتكني امل��ر�أة
وق�ضايا الهجرة الدولية
والالجئني

اجل � �ه� ��ة /اجل �ه ��ات املجل�س الأعلى لل�سكان  -معهد االعالم الأردين-امل�ؤ�س�سات الإعالمية،
مراكز درا�سات
امل�س�ؤولة
دورية القيا�س

�سنويا

ال �ق �ي �م ��ة احل ��ال �ي ��ة غري معروفه
()2017
القيمة امل�ستهدفة

2018

2019

2020

2021

2022

0

جمموع
م�ؤ�شرات
النتيجة
()5

جمموع
م�ؤ�شرات
النتيجة
()5

جمموع
م�ؤ�شرات
النتيجة
()5

جمموع
م�ؤ�شرات
النتيجة
()5
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البطاقة املرجعية للم�ؤ�شر
مرجعية امل�ؤ�شر ورقمه

ا�سم امل�ؤ�شر

 4.1ع��دد ت�شريعات وق��وان�ين ت�ساند ق�ضايا ال�سكان والتنمية وتدعم
توجهات الفر�صة ال�سكانية

م�ؤ�شر نتيجة ()4
دور �إعالمي فاعل يف خلق بيئة
ت�شريعية و�سيا�سية وم�ؤ�س�ساتية
داعمة لق�ضايا ال�سكان.

التعريف

�إرادة �سيا�سية تعنى بق�ضايا ال�سكان والتنمية من خالل �إ�صدار القرارات
وامل�صادقة على القوانني الداعمة لها مما ي�ساهم يف خلق توجهات ايجابية
لدى اجلمهور ت�ؤيد التغيري من اجل حتقيق اجن��ازات تتعلق بالفر�صة
ال�سكانية

وحدة القيا�س

عدد الت�شريعات والقوانني امل�ساندة لق�ضايا ال�سكان والتنمية والتي كان
للإعالم ال�سكاين م�ساهمة يف ا�ستحداثها

املخرجات
)1ارادة ���س��ي��ا���س��ي��ة وط��ن��ي��ة
داعمة للق�ضايا ال�سكانية م�صدر البيانات
نوع امل�ؤ�شر

كمي ونوعي
مراجعه دورية �سنوية لوثائق ال�سيا�سات العامة  /اجلريدة الر�سمية -
املجل�س الأعلى لل�سكان  -اللجان املعنية بحقوق املر�أة والإن�سان

اجل � �ه� ��ة /اجل �ه ��ات املجل�س الأعلى لل�سكان
امل�س�ؤولة
دورية القيا�س

�سنوي ًا

ال �ق �ي �م ��ة احل ��ال �ي ��ة � ٢سيا�سة �ضمن �أجندة املجل�س الأعلى لل�سكان
()2017
القيمة امل�ستهدفة

2018
� 3-2سيا�سات على مدى
مدة تنفيذ اال�سرتاتيجية
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2019

2020

2021

2022

البطاقة املرجعية للم�ؤ�شر
مرجعية امل�ؤ�شر ورقمه

ا�سم امل�ؤ�شر

م�ؤ�شر نتيجة ()4
دور �إعالمي فاعل يف خلق بيئة
ت�شريعية و�سيا�سية وم�ؤ�س�ساتية وحدة القيا�س
داعمة لق�ضايا ال�سكان.
التعريف

 4.2التح�سن يف االجت��اه��ات ل��دى �صناع ال�ق��رار نحو ق�ضايا ال�سكان
والتنمية
مدى جناح و�سائل الإعالم يف توجيه �صناع القرار لتبني ق�ضايا ال�سكان
والتنمية
الن�سبة املئوية يف التح�سن (تراكميا ) يف االجتاهات لدى �صناع القرار
نحو ق�ضايا ال�سكان والتنمية من خالل درا�سة �سنوية على عينة ممثلة
لل�سلطة الت�شريعية والتفيذية ملعرفة اجتاهاتهم نحو ق�ضايا ال�سكان
والتنمية
كمي ونوعي

املخرجات
درا�سة حتليل االجتاهات لدى �صناع القرار حول الق�ضايا ال�سكانية
)2ف��ه��م �أع��م��ق و�أو����س���ع ل��دى م�صدر البيانات
�صناع ال�سيا�سات للروابط
ال���ه���ام���ة ب��ي�ن ال�����س��ك��ان اجل � �ه� ��ة /اجل �ه ��ات املجل�س الأعلى لل�سكان  -معهد الإعالم الأردين
امل�س�ؤولة
والتنمية.
�سنويا
دورية القيا�س
نوع امل�ؤ�شر

ال �ق �ي �م ��ة احل ��ال �ي ��ة غري معروفه
()2017
القيمة امل�ستهدفة

2018

2019

2020

2021

2022

%70
%60
%50
%35
baseline
حت�سن يف حت�سن يف حت�سن يف حت�سن يف
التوجهات التوجهات التوجهات التوجهات
لدى �صناع لدى �صناع لدى �صناع لدى �صناع
القرار نحو القرار نحو القرار نحو القرار نحو
الق�ضايا
الق�ضايا
الق�ضايا
الق�ضايا
ال�سكانية ال�سكانية ال�سكانية ال�سكانية
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مرجعية امل�ؤ�شر ورقمه

ا�سم امل�ؤ�شر

م�ؤ�شر نتيجة ()4
دور �إعالمي فاعل يف خلق
بيئة ت�شريعية و�سيا�سية
وم�ؤ�س�ساتية داعمة لق�ضايا وحدة القيا�س
ال�سكان.
التعريف

�.4أ امل�ق��اب�لات والتغطيات الإع�لام�ي��ة ال�ت��ي ا�ست�ضافت �صناع ال�سيا�سات
ال�سكانية
توا�صل الإع�لام��ي�ين م��ع �صناع ال�سيا�سات ال�سكانية م��ن خ�لال املقابالت
التلفزيونية والإذاعية والتغطيات الإخبارية وال�صحفية وتخ�صي�ص م�ساحة
لهم يف املحتوى الإعالمي بكافة ا�شكالة
عدد املقابالت والتغطيات الإعالمية التي ا�ست�ضافت �صناع ال�سيا�سات ال�سكانية

املدخالت
�أ)�إي���ج���اد م��ن��اب��ر وف��ر���ص م�صدر البيانات ايب�سو�س  -امل�ؤ�س�سات الإعالمية  -الإعالميني انف�سهم
متنوعة ووا�سعة للحوار
بني الإعالميني و�صناع اجلهة /اجلهات املجل�س الأعلى لل�سكان  -امل�ؤ�س�سات الإعالمية
ال�سيا�سات ال�سكانية .امل�س�ؤولة
دورية القيا�س ربع �سنوي
نوع امل�ؤ�شر

كمي ونوعي

القيمة احلالية غري معروفه
()2017
2018

ال � � � � �ق � � � � �ي � � � � �م� � � � ��ة
امل�ستهدفة
يف امل���ن���ا����س���ب���ات
الر�سمية املرتبطة
مب��و���ض��وع ال�سكان
والتنمية مثل يوم
امل����ر�أة ال��ع��امل��ي يوم
ال�سكان العاملي
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2019

2020

2021

2022

ف��ق��رة تلفزيونية و م�������������رة م�������������رة م�������������رة
 4ف��ق��رات �إذاع��ي��ة ا�سبوعي ًا ا�سبوعي ًا ا�سبوعي ًا
و ف������ق������رة ع���ل���ى
م���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل
الإجتماعية ومقالة
يف ال���������ص����ح����ف
ال��ي��وم��ي��ة ك��ل �شهر
ويف امل���ن���ا����س���ب���ات
الر�سمية املرتبطة
مب��و���ض��وع ال�سكان
والتنمية مثل يوم
امل����ر�أة ال��ع��امل��ي يوم
ال�سكان العاملي

البطاقة املرجعية للم�ؤ�شر
مرجعية امل�ؤ�شر ورقمه ا�سم امل�ؤ�شر

.4ب مواد الر�أي والتحليالت االعالمية والتي تناولت البعد ال�سكاين ب�إهتمام
وا�سندت اليه الأ�سباب والنتائج

م�ؤ�شر نتيجة ()4
دور �إع�لام��ي فاعل يف
خ��ل��ق ب��ي��ئ��ة ت�شريعية
و�سيا�سية وم�ؤ�س�ساتية وحدة القيا�س
داعمة لق�ضايا ال�سكان.

التعامل مع متغري ال�سكان والتنمية كمتغري و�سيط ي�ؤثر يف معظم مناحي احلياة
وذلك عند تناول املحتوى الإعالمي لق�ضايا واحداث خمتلفة وحماولة ت�أطري
الفكرة مبا يخدم الق�ضية ال�سكانية

التعريف

عدد مواد الر�أي والتحليالت االعالمية والتي تناولت البعد ال�سكاين ب�إهتمام
وا�سندت اليه الأ�سباب والنتائج

املدخالت
ايب�سو�س  -امل�ؤ�س�سات الإعالمية  -الإعالميني انف�سهم
ب)�إدم������اج ال��ق�����ض��اي��ا م�صدر البيانات
ال�سكانية يف مواد
ال��ر�أي والتحليالت اجل � �ه� ��ة /اجل �ه ��ات املجل�س الأعلى لل�سكان  -امل�ؤ�س�سات الإعالمية
امل�س�ؤولة
الإعالمية.
ربع �سنوي
دورية القيا�س
نوع امل�ؤ�شر

كمي ونوعي

ال �ق �ي �م ��ة احل ��ال �ي ��ة غري معروفه
()2017
القيمة امل�ستهدفة

2018
يف امل���ن���ا����س���ب���ات
الر�سمية املرتبطة
مب��و���ض��وع ال�����س��ك��ان
وال��ت��ن��م��ي��ة م��ث��ل ي��وم
امل����ر�أة ال��ع��امل��ي ي��وم
ال�سكان العاملي

2019

2020

2021

2022

ف��ق��رة تلفزيونية و م�������������رة م�������������رة م�������������رة
 4ف���ق���رات �إذاع���ي���ة ا�سبوعي ًا ا�سبوعي ًا ا�سبوعي ًا
و فقرة على مواقع
التوا�صل الإجتماعية
و مقالة يف ال�صحف
اليومية كل �شهر ويف
املنا�سبات الر�سمية
امل��رت��ب��ط��ة مبو�ضوع
ال�����س��ك��ان والتنمية
م���ث���ل ي�����وم امل�������ر�أة
العاملي يوم ال�سكان
العاملي
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البطاقة املرجعية للم�ؤ�شر
مرجعية امل�ؤ�شر ورقمه ا�سم امل�ؤ�شر

.4ج املقابالت والتغطيات الإعالمية التي مار�ست دور رقابي و تناولت البعد
ال�سكاين ب�إهتمام

م�ؤ�شر نتيجة ()4
دور �إع�لام��ي ف��اع��ل يف
خ��ل��ق ب��ي��ئ��ة ت�����ش��ري��ع��ي��ة وحدة القيا�س
و�سيا�سية وم�ؤ�س�ساتية
داعمة لق�ضايا ال�سكان.

ممار�سة الإعالم دورة ك�سلطة رابعة يف املراقبة وال�ضغط على �صناع ال�سيا�سات
التنموية من خالل انتاج برامج و�أخبار و حتقيقات �صحفية ناقدة

التعريف

عدد املقابالت والتغطيات الإعالمية التي مار�ست دور رقابي و تناولت البعد
ال�سكاين ب�إهتمام

املدخالت
امل�ؤ�س�سات الإعالمية  -الإعالميني انف�سهم
ج)ت��ف��ع��ي��ل ال��وظ��ي��ف��ة م�صدر البيانات
ال��رق��اب��ي��ة ل�ل�إع�لام
يف ال����ق���������ض����اي����ا اجل � �ه� ��ة /اجل �ه ��ات املجل�س الأعلى لل�سكان  -امل�ؤ�س�سات الإعالمية
امل�س�ؤولة
ال�سكانية.
ربع �سنوي
دورية القيا�س
نوع امل�ؤ�شر

كمي ونوعي

ال �ق �ي �م ��ة احل ��ال �ي ��ة غري معروفه
()2017
القيمة امل�ستهدفة

2018
يف امل���ن���ا����س���ب���ات
الر�سمية املرتبطة
مب��و���ض��وع ال�سكان
والتنمية م��ث��ل ي��وم
امل����ر�أة ال��ع��امل��ي يوم
ال�سكان العاملي
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2019

2020

2021

2022

ف��ق��رة تلفزيونية و م��������������رة م��������������رة م��������������رة
 4ف��ق��رات �إذاع��ي��ة ا�سبوعي ًا ا�سبوعي ًا ا�سبوعي ًا
و ف������ق������رة ع���ل���ى
م���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل
الإجتماعية و مقالة
يف ال�صحف اليومية
ك�������ل �����ش����ه����ر ويف
املنا�سبات الر�سمية
املرتبطة مبو�ضوع
ال�����س��ك��ان والتنمية
م���ث���ل ي�����وم امل������ر�أة
العاملي يوم ال�سكان
العاملي

البطاقة املرجعية للم�ؤ�شر
مرجعية امل�ؤ�شر ورقمه

ا�سم امل�ؤ�شر

 5.1عدد امل�شاهدات والتفاعالت للمحتوى الإعالمي املتعلق بق�ضايا
ال�سكان ح�سب نوع الو�سيلة الإعالمية

م�ؤ�شر النتيجة ()5
دور �إع�لام��ي فاعل يف تغيري
�سلوك الأف��راد واملجتمع نحو
ق�ضايا ال�سكان.

التعريف

ان تتميز الربامج الإعالمية واملحتوى ال�صحفي ال��ذي يقدم ر�سائل
�إعالمية تتعلق بق�ضايا بال�سكان والتنمية بالإبداع والتجديد بالفكرة
وال�صورة با�ستخدام تقنيات اخراجية ع�صرية جديدة جاذبة للجمهور

وحدة القيا�س

 .1ع��������دد امل�����������ش�����اه�����دات ل���ل���م���ح���ت���وى الإع����ل���ام��������ي امل���ت���ع���ل���ق
ب���ق�������ض���اي���ا ال���������س����ك����ان ح�������س���ب ن�������وع ال����و�����س����ي����ل����ة الإع��ل�ام����ي����ة
 .2عدد التفاعالت للمحتوى الإعالمي املتعلق بق�ضايا ال�سكان ح�سب نوع
الو�سيلة الإعالمي

نوع امل�ؤ�شر

كمي

دورية القيا�س

�سنويا

املخرجات
)1ر�سائل �إعالمية جاذبة و
درا�سة حتليل املحتوى
م�صدر البيانات
غري تقليدية يف الق�ضايا
ال�سكانية.
اجل � �ه� ��ة /اجل �ه ��ات املجل�س الأعلى لل�سكان  -معهد االعالم االردين ،امل�ؤ�س�سات االعالمية،
مراكز درا�سات
امل�س�ؤولة
ال �ق �ي �م ��ة احل ��ال �ي ��ة غري معروفه
()2017
القيمة امل�ستهدفة

2018

2019

2020

2021

2022

baseline

 %5زيادة
�سنويا

 %10زيادة
�سنويا

 %15زيادة
�سنويا

 %20زيادة
�سنويا
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البطاقة املرجعية للم�ؤ�شر
مرجعية امل�ؤ�شر ورقمه

ا�سم امل�ؤ�شر

م�ؤ�شر النتيجة ()5
دور �إع�لام��ي فاعل يف تغيري
�سلوك الأف��راد واملجتمع نحو
ق�ضايا ال�سكان.
وحدة القيا�س
التعريف

املخرجات
 )2م�ضمون �إعالمي م�ؤثر يف م�صدر البيانات
خلق التوجهات وال�سلوكيات
االي���ج���اب���ي���ة ن��ح��و ال��ق�����ض��اي��ا
ال�سكانية وتنظيم الأ�سرة..
نوع امل�ؤ�شر

 5.2ن�سبة التح�سن يف التوجهات وال�سلوكيات االيجابية لدى اجلمهور
امل�ستهدف نحو الق�ضايا ال�سكانية وال�صحة االجنابية وتنظيم الأ�سرة.
م��دى جن��اح و�سائل الإع�لام يف �صياغة وانتاج حمتوى اعالمي تناول
الق�ضايا ال�سكانية بطريقة جاذبة ت�سهم يف خلق توجهات و�سلوكيات
ايجابية نحو ق�ضايا بال�سكان وال�صحة االجنابية وتنظيم الأ�سرة
ن�سبة التح�سن ( تراكميا) يف التوجهات وال�سلوكيات االيجابية لدى
اجلمهور امل�ستهدف نحو الق�ضايا ال�سكانية وتنظيم الأ�سرة.
كمي ونوعي
الدرا�سة امل�سحية الجتاهات اجلمهور امل�ستهدف نحو ق�ضايا ال�سكان
وال�صحة االجنابية للتعرف على التح�سن يف �سلوكياتهم واجتهاتهم
(قبلية وبعدية) يقوم بها املجل�س الأعلى لل�سكان  -معهد الإعالم الأردين
او مراكز درا�سات

اجل � �ه� ��ة /اجل �ه ��ات املجل�س الأعلى لل�سكان  -معهد الإعالم الأردين ،مراكز درا�سات
امل�س�ؤولة
دورية القيا�س

�سنويا

ال �ق �ي �م ��ة احل ��ال �ي ��ة غري معروفه
()2017
القيمة امل�ستهدفة

2018

2019

 %5 baselineحت�سن
�سنويا يف
توجهات
اجلمهور
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2020

2021

2022

 %5حت�سن
�سنويا يف
توجهات
اجلمهور

 %5حت�سن
�سنويا يف
توجهات
اجلمهور

 %5حت�سن
�سنويا يف
توجهات
اجلمهور

البطاقة املرجعية للم�ؤ�شر
مرجعية امل�ؤ�شر ورقمه

ا�سم امل�ؤ�شر

�.5أ عدد امل��واد االعالمية وال�صحفية وااللكرتونية التي تناولت ق�ضايا
ال�سكان والتنمية وامل�صاحبة حلمالت ك�سب الت�أييد

م�ؤ�شر النتيجة ()5
دور �إعالمي فاعل يف تغيري
�سلوك الأف����راد واملجتمع
نحو ق�ضايا ال�سكان.

التعريف

امل�ساحة التي يحتلها املحتوى الذي يتناول ق�ضايا ال�سكان والتنمية من جمموع
�ساعات البث او �صفحات اجلرائد او املواقع الإلكرتونية و�صفحات التوا�صل
الإجتماعي وامل�صاحبة جلهود ك�سب الت�أييد لق�ضايا ال�سكان والتنمية من
�أجل خلق بيئة داعمة لها

وحدة القيا�س

عدد املواد االعالمية وال�صحفية وااللكرتونية التي تناولت ق�ضايا ال�سكان
والتنمية وامل�صاحبة حلمالت ك�سب الت�أييد

املدخالت
�أ)ال���ت���م���ه���ي���د وال�����دع�����م م�صدر البيانات
جلهود ك�سب الت�أييد يف
الق�ضايا ال�سكانية
اجل � �ه� ��ة /اجل �ه ��ات
امل�س�ؤولة
نوع امل�ؤ�شر

دورية القيا�س

كمي
ايب�سو�س  -امل�ؤ�س�سات الإعالمية  -الإعالميني انف�سهم ،درا�سة املحتوى
االعالمي
املجل�س الأعلى لل�سكان معهد الإعالم الأردين امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،مراكز
درا�سات
ربع �سنوي

ال �ق �ي �م ��ة احل ��ال �ي ��ة غري معروفه
()2017
القيمة امل�ستهدفة

2018
0

2019

2020

2021

2022

مادة اعالمية
م�����ت�����ن�����وع�����ة
يومية داعمة
الهداف حملة
ك�سب الت�أييد
ت��ن��ف��ذ ط����وال
ف���ت��رة ح��م��ل��ة
ك�سب التاييد

مادة اعالمية
م�����ت�����ن�����وع�����ة
يومية داعمة
الهداف حملة
ك�سب الت�أييد
ت��ن��ف��ذ ط����وال
ف���ت��رة ح��م��ل��ة
ك�سب التاييد

مادة اعالمية
م�����ت�����ن�����وع�����ة
يومية داعمة
الهداف حملة
ك�سب الت�أييد
ت��ن��ف��ذ ط����وال
ف���ت��رة ح��م��ل��ة
ك�سب التاييد

مادة اعالمية
م�����ت�����ن�����وع�����ة
يومية داعمة
الهداف حملة
ك�سب الت�أييد
ت��ن��ف��ذ ط����وال
ف���ت��رة ح��م��ل��ة
ك�سب التاييد
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البطاقة املرجعية للم�ؤ�شر
مرجعية امل�ؤ�شر ورقمه

ا�سم امل�ؤ�شر

م�ؤ�شر النتيجة ()5
دور �إع�لام��ي ف��اع��ل يف تغيري
�سلوك الأف���راد واملجتمع نحو
وحدة القيا�س
ق�ضايا ال�سكان.
التعريف

املدخالت
ب)�إدم��اج الق�ضايا ال�سكانية
م�صدر البيانات
وال�������ص���ح���ة االجن���اب���ي���ة/
تنظيم الأ�سرة يف الدراما
اجل� � �ه � ��ة /اجل� �ه ��ات
التلفزيونية والإذاعية.
امل�س�ؤولة
نوع امل�ؤ�شر

دورية القيا�س

.5ب حجم الدراما التلفزيونية والإذاعية التي تتناول ق�ضايا ال�سكان
والتنمية
حجم الإنتاج الدرامي الذي يتناول مفاهيم ق�ضايا ال�سكان والتنمية
ب�شكل منفرد او مدمج من خالل م�شاهد او �سكت�شات
 .1ع��دد امل�سل�سالت اوال�سكت�شات ال��درام��ي��ة ال���ذي تتناول ق�ضايا
ال�����س��ك��ان وال��ت��ن��م��ي��ة يف ال�����دورة ال�براجم��ي��ة اوا���س��ب��وع��ي��ا او يوميا
 .2عدد الر�سائل داخل املحتوى
كمي ونوعي
ايب�سو�س  -امل�ؤ�س�سات الإعالمية  -الإعالميني انف�سهم ،درا�سة املحتوى
االعالمي
املجل�س الأعلى لل�سكان  -معهد الإعالم الأردين  -امل�ؤ�س�سات الإعالمية،
مراكز درا�سات
ريع �سنوي

ال �ق �ي �م ��ة احل ��ال �ي ��ة غري معروفه
()2017
2018

القيمة امل�ستهدفة
0
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2019

2020

2021

2022

درام������������������ا
واح����������������دة
اذاع��������ي��������ة
ودارام�������������ا
واح����������������دة
ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة
�سنويا

درام������������������ا
واح����������������دة
اذاع��������ي��������ة
ودارام�������������ا
واح����������������دة
ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة
�سنويا

درام������������������ا
واح����������������دة
اذاع��������ي��������ة
ودارام�������������ا
واح����������������دة
ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة
�سنويا

دراما واحدة
اذاع��������ي��������ة
ودارام��������������ا
واح����������������دة
ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة
�سنويا

البطاقة املرجعية للم�ؤ�شر
م��رج �ع �ي��ة امل ��ؤ� �ش ��ر ا�سم امل�ؤ�شر
ورقمه

 .3(.5ج) ع��دد ال�برام��ج و التنويهات وف�ترة البث للمحتوى الإع�لام��ي ال��ذي
يتناول ق�ضايا ال�سكان والتنمية من خالل و�سائل االعالم املجتمعي (االذاع��ات
املجتمعية)

م�ؤ�شر النتيجة ( )5التعريف
دور �إع�لام��ي فاعل
يف ت��غ��ي�ير ���س��ل��وك
الأف�����راد واملجتمع
ن�����ح�����و ق���������ض����اي����ا
ال�سكان.

حجم ما تبثه و�سائل الإعالم املجتمعية من اخبار ومعلومات حول ق�ضايا ال�سكان
والتنمية من مواقع الكرتونية و�صفحات على مواقع التوا�صل الإجتماعي متثل
املحافظات والإذاع���ات املجتمعية اخلا�صة باملحافظات على �سبيل املثال �إذاع��ة
جامعة الطفيلة و�صوت العقبة وغريها من الإذاعات املجتمعية من خالل تنويهات
توعوية وبرامج حوارية وفقرات خا�صة �ضمن برامج يومية قائمة باملحطة ا�ضافة
الى الدراما الإذاعية التي تتناول ق�ضايا �سكانية

املدخالت
ج)تفعيل الإع�لام
امل��ج��ت��م��ع��ي يف
امل��ح��اف��ظ��ات يف
ط��رح الق�ضايا
ال�سكانية.

وحدة القيا�س

عدد الربامج و التنويهات وف�ترة البث للمحتوى الإعالمي ال��ذي يتناول ق�ضايا
ال�سكان والتنمية من خالل و�سائل االعالم املجتمعي (االذاعات املجتمعية)

نوع امل�ؤ�شر

كمي و نوعي

م�صدر البيانات

ايب�سو�س  -امل�ؤ�س�سات الإعالمية  -الإعالميني انف�سهم ،درا�سة املحتوى االعالمي

اجل � �ه� ��ة /اجل �ه ��ات املجل�س الأعلى لل�سكان  -معهد الإعالم الأردين  -امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،مراكز
درا�سات
امل�س�ؤولة
دورية القيا�س

كل اربع �شهور

ال �ق �ي �م ��ة احل ��ال �ي ��ة غري معروفه
()2017

املخرجات
)3االن���ت�������ش���ار يف
القيمة امل�ستهدفة
تناول الق�ضايا
ال�������س���ك���ان���ي���ة
يف االع����ل����ام
املجتمعي

2018
0

2019

2020

2021

2022

تنويهات يومية
وفقرة ا�سبوعيا
�ضمن برنامج
يومي وبرنامج
ا������س�����ب�����وع�����ي
م���ت���خ�������ص�������ص
يف اك���ث���ر م��ن
اذاعة جمتمعية
م���ت���خ�������ص�������ص
بق�ضايا ال�سكان
والتنمية

تنويهات يومية
وفقرة ا�سبوعيا
�ضمن برنامج
يومي وبرنامج
ا������س�����ب�����وع�����ي
م���ت���خ�������ص�������ص
يف اك���ث���ر م��ن
اذاعة جمتمعية
م���ت���خ�������ص�������ص
بق�ضايا ال�سكان
والتنمية

تنويهات يومية
وفقرة ا�سبوعيا
�ضمن برنامج
يومي وبرنامج
ا������س�����ب�����وع�����ي
م���ت���خ�������ص�������ص
يف اك���ث���ر م��ن
اذاعة جمتمعية
م���ت���خ�������ص�������ص
بق�ضايا ال�سكان
والتنمية

تنويهات يومية
وفقرة ا�سبوعيا
�ضمن برنامج
يومي وبرنامج
ا������س�����ب�����وع�����ي
م���ت���خ�������ص�������ص
يف اك���ث���ر م��ن
اذاعة جمتمعية
م���ت���خ�������ص�������ص
بق�ضايا ال�سكان
والتنمية
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البطاقة املرجعية للم�ؤ�شر
مرجعية امل�ؤ�شر ورقمه

ا�سم امل�ؤ�شر

.4( .5د) حجم الإع �ل�ام امل��رئ��ي وامل�سموع ال ��ذي ت�ن��اول ق�ضايا ال�سكان
والتنمية والفر�صة ال�سكانية ب�شكل عام

م�ؤ�شر النتيجة ()5
دور �إعالمي فاعل يف تغيري
�سلوك الأف����راد واملجتمع
نحو ق�ضايا ال�سكان.

التعريف

حجم ما تبثه و�سائل الإع�لام املرئي وامل�سموع من اخبار ومعلومات حول
ق�ضايا ال�سكان والتنمية من خالل تنويهات توعوية وبرامج حوارية وفقرات
خا�صة �ضمن برامج يومية قائمة باملحطة ا�ضافة الى الدراما الإذاعية التي
تتناول ق�ضايا �سكانية

وحدة القيا�س

عدد الربامج و التنويهات وفرتة البث للمحتوى الإعالمي الذي يتناول ق�ضايا
ال�سكان والتنمية يف االعالم املرئي وامل�سموع

املدخالت
د) ادم����������اج ال���ق�������ض���اي���ا
م�صدر البيانات
ال�����س��ك��ان��ي��ة وال�����ص��ح��ة
االجن���اب���ي���ة  /تنظيم
الأ�����س����رة يف الإع��ل��ام اجل � �ه� ��ة /اجل �ه ��ات
امل�س�ؤولة
املرئي وامل�سموع.
نوع امل�ؤ�شر

دورية القيا�س

كمي ونوعي
ايب�سو�س  -امل�ؤ�س�سات الإعالمية  -الإعالميني انف�سهم ،درا�سة املحتوى
االعالمي
املجل�س الأعلى لل�سكان  -معهد الإعالم الأردين  -امل�ؤ�س�سات الإعالمية،
مراكز درا�سات
ربع �سنوي

املخرجات
)4االن���ت�������ش���ار يف ت���ن���اول ال �ق �ي �م ��ة احل ��ال �ي ��ة غري معروفه
ال��ق�����ض��اي��ا ال�����س��ك��ان��ي��ة ()2017
2019
يف االع����ل���ام امل���رئ���ي القيمة امل�ستهدفة 2018
وامل�سموع
ت����ن����وي����ه����ات
0
ي������وم������ي������ة،
ب������رن������ام������ج
ا�����س����ب����وع����ي
م��ت��خ�����ص�����ص
يف ق�����ض��اي��ا
ال���������س����ك����ان
وال���ت���ن���م���ي���ة
وح�����ل�����ق�����ات
م����ن ب���رام���ج
حوارية
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2020

2021

2022

ت����ن����وي����ه����ات
ي������وم������ي������ة،
ب������رن������ام������ج
ا�����س����ب����وع����ي
م��ت��خ�����ص�����ص
يف ق�����ض��اي��ا
ال���������س����ك����ان
وال���ت���ن���م���ي���ة
وح�����ل�����ق�����ات
م����ن ب���رام���ج
حوارية

ت����ن����وي����ه����ات
ي������وم������ي������ة،
ب������رن������ام������ج
ا�����س����ب����وع����ي
م��ت��خ�����ص�����ص
يف ق�����ض��اي��ا
ال���������س����ك����ان
وال���ت���ن���م���ي���ة
وح�����ل�����ق�����ات
م����ن ب���رام���ج
حوارية

ت����ن����وي����ه����ات
ي������وم������ي������ة،
ب������رن������ام������ج
ا�����س����ب����وع����ي
م��ت��خ�����ص�����ص
يف ق�����ض��اي��ا
ال���������س����ك����ان
وال���ت���ن���م���ي���ة
وح�����ل�����ق�����ات
م����ن ب���رام���ج
حوارية

البطاقة املرجعية للم�ؤ�شر
مرجعية امل�ؤ�شر ورقمه

ا�سم امل�ؤ�شر

م�ؤ�شر النتيجة ()5
دور �إع�لام��ي فاعل يف تغيري
�سلوك الأف��راد واملجتمع نحو
ق�ضايا ال�سكان.
وحدة القيا�س
التعريف

املدخالت
هـ)ادماج الق�ضايا ال�سكانية م�صدر البيانات
وال�����ص��ح��ة االجن��اب��ي��ة /
تنظيم الأ�سرة يف الإعالم
ال�����ص��ح��ف��ي (ال�����ص��ح��اف��ة اجل � �ه� ��ة /اجل �ه ��ات
امل�س�ؤولة
املطبوعة).
دورية القيا�س
املخرجات
ال �ق �ي �م ��ة احل ��ال �ي ��ة
)5االنت�شار يف تناول الق�ضايا ()2017
ال�����س��ك��ان��ي��ة يف االع��ل�ام
القيمة امل�ستهدفة
ال�����ص��ح��ف��ي (ال�����ص��ح��اف��ة
املطبوعة)
نوع امل�ؤ�شر

.5( .5هـ) عدد املواد االعالمية ال�صحفية املطبوعة التي تناول ق�ضايا
ال�سكان والتنمية
حجم ما تبثه و�سائل الإعالم ال�صحفي ( ال�صحافة املطبوعة) من اخبار
ومعلومات حول ق�ضايا ال�سكان والتنمية من خالل مقاالت وحتقيقات
�صحفية
عدد امل��واد االعالمية ال�صحفية املطبوعة التي تناول ق�ضايا ال�سكان
والتنمية
كمي ونوعي
ايب�سو�س  -امل�ؤ�س�سات الإعالمية  -الإعالميني انف�سهم ،درا�سة املحتوى
االعالمي
املجل�س الأعلى لل�سكان  -معهد الإعالم الأردين  -امل�ؤ�س�سات الإعالمية،
مراكز درا�سات
ربع �سنوي
غري معروفه
2018

2019

2020

2021

2022

0

حتقيق
�صحفي كل
ثالثة �شهور
ومقال
ا�سبوعي

حتقيق
�صحفي
�شهري
ومقال
ا�سبوعي

حتقيق
�صحفي
�شهري
ومقال
ا�سبوعي

حتقيق
�صحفي
�شهري
ومقال
ا�سبوعي
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البطاقة املرجعية للم�ؤ�شر
مرجعية امل�ؤ�شر ورقمه

ا�سم امل�ؤ�شر

 ،6( .5و) حجم املحتوى االعالمي الرقمي ال��ذي يتناول ق�ضايا
ال�سكان والتنمية والفر�صة ال�سكانية ب�شكل عام

م�ؤ�شر النتيجة ()5
دور �إع�لام��ي فاعل يف تغيري
�سلوك الأف��راد واملجتمع نحو
ق�ضايا ال�سكان.

التعريف

حجم ما تبثه و�سائل الإعالم الرقمي من اخبار ومعلومات حول ق�ضايا
ال�سكان والتنمية من خالل املدونات و املواقع الإلكرتونية الإخبارية
او ا�ستحداث مواقع الكرتونية متخ�ص�صة يف تناول ق�ضايا ال�سكان
والتنمية ومن خالل الت�شبيك مع ن�شطاء مواقع التوا�صل الإجتماعي
من اجل تبني ق�ضايا �سكانية تخ�ص�ص لها م�ساحة لطرح والنقا�ش

وحدة القيا�س

 .1ع��دد التنويهات وامل��ق��االت واالخ��ب��ار اليومية والفيديوهات يف
الإع�لام��ي الرقمي ( مواقع الكرتونية وم��دون��ات وم��واق��ع للتوا�صل
الإجتماعي ) التي تتناول ق�ضايا ال�سكان والتنمية.
 .2عدد املتابعني لها.

املدخالت:
و) تفعيل الإعالم الرقمي يف م�صدر البيانات
طرح الق�ضايا ال�سكانية.
نوع امل�ؤ�شر

كمي ونوعي
ايب�سو�س  -امل�ؤ�س�سات الإعالمية  -الإعالميني انف�سهم  ،درا�سة
املحتوى االعالمي

اجل � �ه� ��ة /اجل �ه ��ات املجل�س الأعلى لل�سكان  -معهد الإعالم الأردين  -امل�ؤ�س�سات الإعالمية
املخرجات
 ،مراكز درا�سات
 )6االنت�شار يف تناول الق�ضايا امل�س�ؤولة
ربع �سنوي
ال�����س��ك��ان��ي��ة يف االع��ل�ام دورية القيا�س
الرقمي
ال �ق �ي �م ��ة احل ��ال �ي ��ة غري معروفه
()2017
القيمة امل�ستهدفة

2018
0
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2019

2020

2021

2022

 .1تنويهات ومقاالت واخبار ا�سبوعية تن�شر على �صفحات
املواقع الإلكرتوية.
 .2تبني ن�شطاء التوا�صل الإجتماعي ق�ضايا ال�سكان
والتنمية.

امللحق (ج) :االت�صال والإعالم ال�سكاين :املفاهيم الأ�سا�سية
واملمار�سات اجليدة
يقوم االت�صال بدور �أ�سا�سي يف العمليات االجتماعية والنف�سية والثقافية املرتبطة بحياة الإن�سان اليومية ،وما تقوم
به اجلماعات واملجتمعات �أي�ض ًا ،وقد �أُ�ستثمر االت�صال ب�شكل فاعل يف الدول النامية ،حيث ُينظر �إليه بجدية؛ باعتباره
�أحد الو�سائل الكفيلة بتحقيق الت�سارع التنموي يف االنتقال من املجتمع التقليدي � Traditional Societyإلى املجتمع
(((
االنتقايل  Transitional Societyثم املجتمع احلديث  Modern Societyعن طريق الت�أثري يف معتقدات الأفراد
وتغيري �سلوكهم ،وميكن �إح��داث هذا التغيري يف كافة نواحي احلياة �سواء ال�صحة ،والتعليم ،والإنتاج ،والزراعة،
والعمل.(((...
و ُيعد االت�صال ال�سكاين �أحد مناذج االت�صال التنموي الذي يهدف �إلى تغيري �سلوك الأفراد ،وبالتايل �إحداث تغيري
اجتماعي ،عرب العديد من الأن�شطة والو�سائل� ،أهمها :و�سائل االت�صال والإعالم املعا�صرة(((.
ولقد ُنظر �إلى االت�صال ال�سكاين نظرة وا�سعة ت�ضم الكثري من الأن�شطة ذات ال�صلة بالق�ضايا ال�سكانية .ويذهب
بع�ض الباحثني �إلى التمييز بني االت�صال ال�سكاين  Population Communicationواالت�صال ال�صحي Health
 Communicationمن ناحية التخ�ص�ص الدقيق لالت�صال ال�صحي باعتباره يركز على ق�ضية واحدة من الق�ضايا
ال�سكانية.
وعلى كل الأح��وال ،فاالت�صال التنموي واالت�صال ال�سكاين واالت�صال ال�صحي جميعها تهدف �إلى �إحداث تغيري
اجتماعي يخدم نوعية حياة الإن�سان ،وجميعها ت�ستخدم �أدوات مت�شابهة(((.
ويعد الإعالم ال�سكاين �أحد �أ�شكال االت�صال ال�سكاين ،مبعنى �أن املفهوم الأخري �أو�سع و�أعم� ،أما الإعالم ال�سكاين
فهو ن�شاط ات�صايل متخ�ص�ص يرتبط بو�سائل الإعالم اجلماهريي ،وما تقدمه من ر�سائل ومعلومات يف جمال ال�سكان
و�ضمن �أهداف الإعالم يف الإخبار والتعليم والرتفيه.
وفق هذا الت�صور ف�إن الإعالم ال�سكاين يركز على املعلومات ويعني �إنتاج وتوزيع وتبادل املعلومات ال�سكانية على
نطاق وا�سع من اجلماهري ،وبالتايل ف�إن وظائف الإعالم ال�سكاين ترتبط مبا يلي:
▪توفري قناة حرة وم�ستقلة لتدفق املعلومات والأخبار حول �ش�ؤون ال�سكان.
▪توفري منرب للنقا�ش العام حول الق�ضايا ال�سكانية.
▪القيام بالوظيفة الرقابية حول الأداء العام للق�ضايا ال�سكانية.
(1) Daniel Lerner (1958) The Passing Traditional Society Modernizing The Middle East, New York, Free Press.

((( بدران ،بدران و�آخرون ،مدخل �إلى االت�صال ال�سكاين ،جامعة الريموك.1990 ،
((( بدران ،املرجع ال�سابق.
((( بدران ،املرجع ال�سابق.
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لقد ارتبطت ن�ش�أة االت�صال والإعالم ال�سكاين بن�ش�أة امل�شكلة ال�سكانية وبداية �إدراك بع�ض الدول لآثار هذه امل�شكلة
وحتديد ًا بعد احلرب العاملية الثانية ،وكان الرتكيز يف املراحل الأولى على توفري املعلومات حول الق�ضايا ال�سكانية
الأ�سا�سية وال�صحة الإجنابية(((.
لقد تغريت خدمات االت�صال والإعالم ال�سكاين خالل ن�صف القرن املا�ضي ،وميكن التمييز بني �أربع مراحل مرت
بها؛ هي :مرحلة العيادة التي تتطلب الو�صول �إلى العيادات الطبية؛ �أي �أن التوعية مرتبطة بالطبيب من خالل الن�صائح
التي يقدمها يف العيادة ،ثم مرحلة امليدان �أي النهج الذي يركز على التوعية والو�صول �إلى النا�س يف جمتمعاتهم،
وتقدمي خدمات املعلومات والتعليم واالت�صال  ،IECومرحلة الت�سويق االجتماعي الذي يركز على مفهوم امل�ستهلكني
والعر�ض والطلب على اخلدمات ال�صحية الإجنابية ،و�أخري ًا مرحلة ا�سرتاتيجيات االت�صال والإعالم من �أجل تغيري
ال�سلوك؛ حيث يتم الرتكيز على �ضرورة الت�أثري على الأع��راف االجتماعية والتقاليد الثقافية والبيئات ال�سيا�سية
بوا�سطة و�سائل االت�صال والإعالم لإحداث تغري اجتماعي وثقايف(((.
هناك �أدلة عديدة ومن �أنحاء خمتلفة من العامل ت�ؤكد دور االت�صال والإعالم ال�سكاين يف �إحداث تغيري اجتماعي
وثقايف �إيجابي يف ال�سلوك ل�صالح ال�صحة ونوعية احلياة� ،أهمها(((:
1.1التو�سع الكبري يف و�سائل االت�صال والإعالم واال�ستهالك الهائل للمعلومات من ِقبل الأفراد.
2.2قوة ت�أثري و�سائل االت�صال وخ�صو�ص ًا التلفزيون وال�صورة و�أخري ًا الإعالم الرقمي والإعالم االجتماعي.
3.3دور االت�صال والإع�لام يف تعزيز مكانة املر�أة يف املجتمعات وخلق ثقافة العدالة اجلندرية .وازدي��اد تركيز
و�سائل الإعالم على ال�صحة العامة والأمرا�ض ال�سارية والطفولة.
4.4لقد انتقل تركيز االت�صال ال�سكاين من مفهوم «املعلومات والتعليم واالت�صال» � IECإلى مفهوم «االت�صال من
�أجل تعديل ال�سلوك»  ،BCC: Behavior Change Communicationهذا املنظور اجلديد انتقل من تقدمي
املعلومات واالختيار الفردي� ،إلى الرتكيز على مفاهيم التغري االجتماعي ،وحتريك القواعد االجتماعية
وال�شعبية  ،Grassroots Mobilizationومن الرتويج والت�سويق �إلى متكني الأفراد واجلماعات وبناء الكفاءة
الذاتية ،ومن التعليم التقليدي �إلى الرتفيه والتعليم ،والتعليم من خالل الرتفيه.
هناك العديد من التجارب واخلربات من دول العامل النامية يف جمال التخطيط اال�سرتاتيجي لالت�صال والإعالم
ال�سكاين ،حيث ميكن اال�ستفادة من الدرو�س ومن هذه اخلربات والتجارب حيث عمدت العديد من الدول �إلى �إ�صدار
ا�سرتاتيجيات وطنية لالت�صال والإعالم ال�سكاين منذ مطلع الت�سعينيات ،مثل� :سريالنكا والباك�ستان وكوريا وفيتنام
والهند وم�صر ومالوي ،وغريها من الدول.
(5) UNESCO, population communication, (Research, Mass media and Instructional materials) Bangkok, 1993.
(6) Phyllis Tilson Piotrow, Rimon//Alice Payne Merritt, Gary Saffit, advancing Health communication the pcs Experience in
the field.
(7) Phyllis Tilson Piotrow, Rimon//Alice Payne Merritt, Gary Saffit, advancing Health communication the pcs Experience in
the field.
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ومن �أبرز التجارب الإقليمية يف ا�ستخدام الإعالم ال�سكاين يف خدمة التنمية ،التجربة امل�صرية ،التي تعود �إلى فرتة
ال�ستينيات وتطورت فيما بعد ،حيث التفتت ال�سيا�سات ال�سكانية يف هذا البلد الذي يعاين من زيادة �سكانية مفرطة
�إلى دور الإعالم يف التوعية بال�صحة االجنابية و تنظيم الأ�سرة وال�صحة الإجنابية ،ومعا�صر ًا يتولى اجلهاز املركزي
للمعلومات �إدارة ع�شرات املراكز املحلية املنت�شرة يف املحافظات واملتخ�ص�صة يف الإعالم ال�سكاين ،وتندرج التجربة
الهندية يف ا�ستخدام الإعالم ال�سكاين بني التجارب الناجحة ،وتعود �أول اال�سرتاتيجيات الوطنية الهندية لالت�صال
والإعالم ال�سكاين �إلى عام  ،1966ويف التقييم الذي �أُجري لهذه اخلطة عام  1973تبني جناح االت�صال اجلماهريي
اجلريء يف خلق وعي عام عري�ض حول احلاجة للأ�سرة ال�صغرية.
ويف �آ�سيا �أي�ض ًا ي�شار �إلى جتربة الفلبني يف التخطيط اال�سرتاتيجي للإعالم واالت�صال ال�سكاين حيث ركزت اخلطط
التي ُنفذت يف الثمانينيات والت�سعينيات على خم�س فئات م�ستهدفة ،هي :الن�ساء ،الأزواج ،الفئات اله�شة ،مزودو
املعلومات ،وال�شباب القا�صرون غري املتزوجني ،كما مت حتديد ثالثة مو�ضوعات رئي�سية ور�سائل يف اال�سرتاتيجية،
وهي :الأمومة الآمنة ،حياة الطفل ،ونوعية احلياة(((.
ومن اال�سرتاتيجيات احلديثة يف االت�صال والإعالم ال�سكاين :جتربة مالوي « »2016 -2012وهو بلد مهدد بزيادة
�سكانية �إذا ا�ستمر النمو ال�سكاين فيه بهذه الوترية ،حيث تركز اال�سرتاتيجية على �ضمان �إرادة �سيا�سية لدعم برامج
ال�سكان((( .حيث تعد ماالوي هي واحدة من الدول الإفريقية ذات الأعداد املتزايدة يف ال�سكان والتي حققت منو ًا
اقت�صادي ًا م�ستدام ًا خالل العقد املا�ضي .وقد منا االقت�صاد مبعدل متو�سط يبلغ � % 6.5سنوي ًا بني عامي  2003و 2014
والناجت املحلي الإجمايل من  7.3مليار دوالر �أمريكي يف عام � 2003إلى  13.1مليار دوالر �أمريكي يف عام .2014
وعلى الرغم من النمو االقت�صادي املطرد يف البالد على مدى العقد املا�ضي ،ف�إن االقت�صاد مل يتمكن من توليد فر�ص
عمل الئقة كافية لل�سكان ،وبقيت الدولة ت�صنف �أنها من الدول ذات الدخل الفردي املنخف�ض ،وتالحظ �سيا�سة مالوي
ال�سكانية لعام � 2012أن العبء املرتفع على �إعالة الأطفال يف هذا املجال هو �أحد االختناقات الرئي�سية لتحقيق التنمية
االجتماعية واالقت�صادية امل�ستدامة فيها.
واحدة من �أجنح االبتكارات التي ت�ضمنتها ان�شطة االت�صال ال�سكاين يف مالوي يف ال�سنوات االخرية نظمت من
قبل «جمموعة امل�ستقبل «املتمثل يف تطوير موارد للتوعية بالآثار ال�سكانية على التنمية  .RAPIDوهي و�سائل م�صممة
لتبيان الآثار االجتماعية واالقت�صادية املرتتبة على ارتفاع معدالت اخل�صوبة والنمو ال�سكاين ال�سريع يف قطاعات مثل
القوى العاملة والتعليم وال�صحة والتح�ضر والبيئة والزراعة ،ووجهت هذه املوارد والر�سائل �إلى م�ستويات متعددة من
�صناع ال�سيا�سات ومنفذيها ،كما �ساهم الربنامج املدعوم من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يف تكثيف الر�سائل
االت�صالية والإعالمية يف عطلة نهاية الأ�سبوع وتفعيل دور القادة الدينيني يف �شرح هذه الر�سائل وتو�ضيحها.
كما �ساهمت خطط االت�صال والإعالم ال�سكاين يف جتارب الدول التي ا�ستفادت من مرحلة الفر�صة ال�سكانية ،مثل:
كوريا اجلنوبية وماليزيا.
(8) UNESCO(1994) , population Communication : Communication Theories , Development strategies.
(9) The Ministry of Economic Planning and Development of Malawi, National Communication and Advocacy Strategy for
Population and Development 2012–2016
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امللحق (د) :تطور االت�صال والإعالم ال�سكاين يف الأردن

التطور التاريخي:
يتمتع البث الإعالمي للخدمة العامة يف الأردن بخربة تاريخية يف ممار�سة الإعالم للدور التنموي� ،إال �أن هذه
اخلربة مل ت�شهد تطور ًا نوعي ًا يف العقدين الآخرين لأ�سباب متعددة .لقد التفتت الدولة الأردنية �إلى امل�شكلة ال�سكانية
يف منت�صف ال�سبعينيات من القرن املا�ضي ،وظهرت مالمح �سيا�سات �سكانية �أولية يف مطلع الثمانينيات ،ف�إلى ذلك
الوقت مل تكن الأو�ضاع ال�سكانية ت�شكل خطر ًا حقيقي ًا وجدي ًا على موارد الدولة املختلفة.
وا�ضح ومتكامل� ،إال �أن اجلهود التي ربطت بني
وعلى الرغم من �أن ال�سيا�سات ال�سكانية قد ت�أخر ظهورها ب�شكل
ٍ
الإعالم والق�ضايا التنموية تعود �إلى مرحلة مبكرة قبل تبلور ال�سيا�سات ال�سكانية ب�شكل م�ؤ�س�سي وا�ضح ،و�إن ركزت
تلك اجلهود على جوانب التوعية والت�سويق االجتماعي لأفكار ال�صحة االجنابية و تنظيم الأ�سرة والطفولة الآمنة ومل
تلتفت �إلى الق�ضايا ال�سكانية الأخرى.
أبعاد خمتلفة
مناح و� ٍ
�إن اجلهود الإعالمية �إزاء امل�شكلة ال�سكانية تطورت وت�ضاعفت منذ ال�سبعينيات ،و�أخذت ٍ
تتنا�سب والتعقيدات التي طر�أت على امل�شكلة نف�سها عرب ال�سنوات الالحقة؛ ومع ذلك مل تكن هذه اجلهود ت�ستند �إلى
ر�ؤية وا�ضحة وحمددة �إزاء هذه امل�شكلة يف معظم املراحل تتنا�سب وطبيعة امل�شكلة والتعقيدات التي حلقت بها.
وتق�سم املراحل التي مر بها الإعالم ال�سكاين واجلهود الإعالمية التي ُبذلت يف التعامل مع امل�شكلة ال�سكانية منذ
منت�صف ال�سبعينيات حتى الوقت احلايل ،على النحو الآتي:

�أ .مرحلة الن�ش�أة واالهتمام بامل�شكلة «:»1985 - 1976
اهتم الإع�لام الر�سمي بالق�ضايا التنموية منذ ن�ش�أته املتمثلة بال�صحافة اليومية وم�ؤ�س�سات البث الإذاع��ي
والتلفزيوين ،ومنذ مطلع ال�سبعينيات� ،أخذت املفاهيم ال�سكانية الأولية تدخل يف املحتوى الإذاعي والتلفزيوين ،وكانت
الق�ضايا ال�سكانية مدجمة ب�شكل عام مع الق�ضايا التنموية العامة.
تعود م�ساهمة الإذاعة يف ق�ضايا التنمية �إلى مرحلة مبكرة من ن�ش�أة الإذاعة يف اخلم�سينيات من القرن املا�ضي،
وقد �أ�شار  Daniel Lernerيف كتابه «جتاوز املجتمع التقليدي» �إلى طبيعة النظام االت�صايل ال�سائد يف الأردن ودوره يف
التنمية املحلية( ((1يف ذلك الوقت ،وحتديد ًا الربامج الإذاعية يف جمال حمو الأمية والتعليم.
�إن احلدث البارز يف هذه املرحلة هو �إن�شاء «مديرية التدريب والإع�لام التنموي» عام � 1976ضمن هيكل وزارة
الإعالم .و�أنيطت بها مهام �أ�سا�سية� ،أبرزها :تدريب الكوادر الإعالمية مبا�شرة ،و�إعالم اجلمهور ب�صورة م�ستمرة عن
تطور التنمية االقت�صادية واالجتماعية والثقافية �ضمن خطط التنمية الوطنية(.((1
(10) Daniel Lerner (1958) the passing of traditional society modernizing the Middle East, New York, free press.

( ((1الطوي�سي ،با�سم ( .)2015درا�سة تقييم وحدة الإنتاج ،واالت�صال ال�سكاين .عمان
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ورغم �أنه مل يظهر يف وثائق املديرية �أو يف نظام وزارة الإعالم� ،أي �إ�شارة �إلى دور هذه املديرية يف االت�صال ال�سكاين
غري �أن معظم انتاجها كان يف الواقع يف هذا املجال .وعليه ،ف�إن الدور الذي قامت به يف جمال الإعالم ال�سكاين ال
ميكن جتاوزه �أو التقليل من �ش�أنه؛ حيث نفذت برامج تدريبية عديدة يف جماالت الإعالم والتنمية تناولت فيها ق�ضايا
ال�سكان والتنمية.
وبقيت هذه املديرية تقوم بدور فاعل يف جمال االت�صال ال�سكاين حتى مت الغا�ؤها و�إنهاء دورها من م�ؤ�س�سة الإذاعة
والتلفزيون عام .2004
ويف جمال االت�صال ال�سكاين؛ �شهدت هذه املرحلة �إن�شاء وحدة التثقيف ال�صحي يف وزارة ال�صحة عام ،1978
و�إن�شاء وحدة الثقافة ال�سكانية يف وزارة العمل عام 1979؛ كما �شهدت بدايات م�شاريع اخلدمات ال�سكانية بني احلكومة
الأردنية و�صندوق الأمم املتحدة  ،UNFPAوالتي ا�ستمرت من عام  .1986 - 1976ومن اجلهود القيمة التي �شهدتها
هذه املرحلة هو م�سوح اخل�صوبة املرافقة للتعداد ال�سكاين منذ عام .1979

ب -مرحلة االنطالق «:»2004 -1986
ُتعد هذه املرحلة بداية اجلهود الر�سمية املنظمة للتعامل مع امل�شكلة ال�سكانية؛ حيث �أدرك��ت اجلهات الر�سمية
خطورة امل�شكلة وتداعياتها ب�سبب التغريات العديدة التي �أ�صابت الرتكيبة الدميوغرافية للمجتمع الأردين نتيجة
لتداعيات �أزمة اخلليج الأولى والثانية  1991و 2003؛ فقد بد�أت تتبلور �سيا�سات �سكانية وا�ضحة ،و�شهدت هذه املرحلة
جهود ًا كثيفة للتعامل مع هذه امل�شكلة وتداعياتها ،ويعد م�شروع االت�صال ال�سكاين/جامعة الريموك ،من �أبرز هذه
الن�شاطات �أواخر الثمانينيات؛ و�شملت هذه املرحلة تنفيذ ثالثة م�شاريع يف االت�صال ال�سكاين بالتعاون مع مديرية
الإعالم التنموي و�صندوق االمم املتحدة لل�سكان يف الفرتة ما بني .1999 -1990
وخالل هذه املرحلة مت �إن�شاء «املجل�س الأعلى للإعالم» عام 2002؛ �إذ مت تكليف هذا املجل�س ومبوجب اال�سرتاتيجية
الوطنية لل�صحة االجنابية « »2007 - 2003ر�سم ال�سيا�سة الإعالمية للم�ؤ�س�سات الإعالمية الر�سمية يف جمال ال�سكان.
وبقي هذا املجل�س يقوم بدوره يف جمال التدريب وبناء القدرات والتن�سيق يف جمال الإعالم ال�سكاين ب�صفته ممثل
الإعالم الر�سمي حتى عام 2008؛ حيث مت الغا�ؤه يف تلك ال�سنة( .((1ورغم الدور الكبري الذي قام به هذا املجل�س يف
ق�ضايا ال�سكان غري �أنه مل يتمكن من ر�سم �سيا�سة �إعالمية حمددة يف جمال ال�سكان.

ج  -مرحلة تعدد الفاعلني يف االت�صال والإعالم ال�سكاين «:»2016 -2004
ال�سمة الوا�ضحة لهذه املرحلة تبدو يف تعدد اجلهات التي قدمت خدمات ات�صالية يف جمال ال�سكان ،والتعدد والتنوع
الكبري الذي �شهدته و�سائل الإعالم الأردنية وغياب الإطار امل�ؤ�س�سي التقليدي الذي �أطر �أن�شطة الإعالم ال�سكاين على
مدى ثالثة عقود وهي مديرية الإعالم التنموي.
( ((1الطوي�سي ،با�سم ،درا�سة تقييم وحدة الإنتاج واالت�صال ال�سكاين يف م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.2016 ،
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فقد �أ�سهمت الن�شاطات واجلهود التي بذلها الإعالم واجلهات الر�سمية واملنظمات املحلية والدولية املختلفة يف
بلورة وعي الر�أي العام الأردين بالق�ضايا ال�سكانية وبخا�صة يف جمال ال�صحة االجنابية و تنظيم الأ�سرة وق�ضايا
ال�شباب واملر�أة والعمل.
مرت حالة ال�سكان يف الأردن يف هذه املرحلة بتحوالت جوهرية وبع�ضها متناق�ضة ،منها :انخفا�ض معدالت الوفيات،
وتراجع حجم الأ�سرة ،وتفاوت وعدم ا�ستقرار يف النمو ال�سكاين ب�سبب اللجوء والهجرات ال�سكانية الق�سرية من الدول
العربية املجاورة من �سورية وقبلها من العراق .ومت خالل هذه املرحلة تنفيذ تعدادين عامني لل�سكان  2004و 2015
كما بد�أت تظهر �سيا�سات الفر�صة ال�سكانية واملرجعات الدورية لها و خطة العمل الوطنية لل�صحة االجنابية و تنظيم
الأ�سرة للأعوام  2012 -2008واال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة «.»2017 -2013
�سبق هذه التطورات �صدور قانون املرئي وامل�سموع لعام  ،2003الذي فتح املجال �أمام القطاع اخلا�ص واملجتمع
لإن�شاء حمطات الإذاعة والتلفزيون ،وبد�أت تظهر هذه الو�سائل الإعالمية بعد عام  ،2004و�أدخلت العديد من هذه
(((1
الو�سائل الق�ضايا ال�سكانية يف حمتواها الإعالمي ،وحتديد ًا الإذاعات املجتمعية( ((1والإذاعات املحلية يف املحافظات
وم�ؤخر ًا بع�ض حمطات التلفزيون ،كما ازدهرت �صناعة الإعالم الرقمي وت�صاعدت بقوة قدرة الأردنيني يف الو�صول
�إلى الإنرتنت التي جتاوزت  %83مطلع  ،2017وازداد ا�ستخدام مواقع الإعالم والتوا�صل االجتماعي.
ويف جمال االت�صال ال�سكاين وك�سب الت�أييد لل�سيا�سات ال�سكانية ،تعددت الأن�شطة الر�سمية التي نفذها املجل�س
الأعلى لل�سكان وتنوعت خالل هذه املرحلة ،وبرز العديد من الفاعلني يف دعم وتنفيذ �أن�شطة االت�صال ال�سكاين ،ويف
مقدمتها برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDو�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان ) )UNFPAكما برزت
�أدوار متعددة مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
ومت �إن�شاء وحدة االنتاج واالت�صال ال�سكاين يف م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون عام  2014مببادرة من املجل�س الأعلى
لل�سكان ،و�ضمن مكون الإعالم املرئي وامل�سموع يف �سيا�سات املجل�س ،ونتيجة العتقاد ال�شركاء الأ�سا�سيني مل�ؤ�س�سة
الإذاعة والتلفزيون ب�ضرورة وجود �إطار م�ؤ�س�سي فرعي داخل هذه امل�ؤ�س�سة يعنى بتقدمي الدعم الإعالمي ل�سيا�سات
ال�سكانية ،و�إلى هذا الوقت مل ت�أخذ هذه الوحدة الدور املطلوب منها.
وحديثا ،اخذ الإعالم واالت�صال ال�سكاين ي�ستفيد اكرث من �شبكات االعالم االجتماعي ،وحتديدا يف �ضوء االنت�شار
الوا�سع لهذه ال�شبكات يف او�ساط ال�شباب واال�سر الأردنية حيث و�صلت ن�سبة و�صول االردنيني الى االنرتنت يف عام
 2017نحو  ،% 83كما يوجد يف نف�س العام نحو  4.8مليون اردين لديهم ح�سابات على الفي�سبوك ،وتذهب م�سوحات
حديثةالى ان ال�شباب الأردين يف �سن � 29 -12سنة يق�ضون ما بني � -4ساعات يوميا على ال�شا�شات وحتديدا �شا�شة
احلا�سوب او التلفون الذكي.
( ((1ظهرت العديد من الإذاعات املجتمعية يف الأردن التي ركزت على ق�ضايا �سكانية ،مثل� :إذاعة «فرح النا�س» التي اهتمت كثري ًا بق�ضايا ال�شباب.
(  ((1يوجد حالي ًا «� »2017سبع « »7حمطات �إذاعية يف املحافظات ،وعلى �سبيل املثال اهتمت �إذاعة «�صوت اجلنوب» يف معان ،بق�ضايا املر�أة وال�صحة
الإجنابية والتخطيط للأ�سرة وبثت �سل�سل ًة من الربامج يف هذا املجالUNESCO, Net-med youth, Jordan youth media perception .
2015(,29 -18 survey ages
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