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التغيـــر  االعـــالم دورا محوريـــا يف تحقيـــق  يلعـــب 

ــوال اىل  ــع وصـ ــرد و املجتمـ ــخصية الفـ ــوب يف شـ املطلـ

احـــداث التغـــرات االقتصاديـــة واالجتامعيـــة والثقافيـــة 

التـــي تســـتهدفها خطـــط التنميـــة الشـــاملة بكافـــة 

ـــالم  ـــائل اإلع ـــه وس ـــع ب ـــا تتمت ـــتوياتها، ومل ـــا ومس مجاالته

مـــن إمكانيـــات ممتـــازة لتعزيـــز قيـــم وســـلوكيات 

ـــرأي العـــام وكســـب  إيجابيـــة لـــدى االفـــراد وتأثرهـــا يف ال

التايـــد، وهـــذا مدعـــاه لوجـــود وســـائل اعـــالم فاعلـــة 

ومؤثـــرة داعمـــة لعمليـــة التنميـــة مـــن خـــالل اعـــامل 

ـــة مدروســـة تهـــدف اىل احـــداث  ـــة ورســـائل اتصالي اعالمي

تأثـــر يف قيـــم ومعتقـــدات واتجاهـــات افـــراد املجتمـــع 

بهـــدف خلـــق ســـلوك إيجـــايب ينســـجم مـــع معطيـــات 

التنميـــة وقضايـــا الســـكان والصحـــة اإلنجابيـــة ، وهـــذا 

ـــالم او  ـــائل األع ـــوي لوس ـــدور التنم ـــه )ال ـــق علي ـــا يطل م

االعـــالم التنمـــوي(، لكـــن الواقـــع يشـــر اىل انـــه غالبـــا 

ـــا  ـــة لقضاي ـــاء األولوي ـــالم يف إعط ـــائل اإلع ـــل وس ـــا تفش م

ـــة  ـــا بطريق ـــالغ عنه ـــة أو اإلب ـــية واإلنجابي ـــة الجنس الصح

دقيقـــة. حيـــث ال تتجـــّى متامـــاً قضايـــا التنميـــة والســـكان 

والصحـــة اإلنجابيـــة والجنســـية يف اإلعـــالم، لكـــون 

ــف  ــة وصحـ ــون واذاعـ ــن تلفزيـ ــة مـ ــائله التقليديـ وسـ

ـــة  ـــات الجاذب ـــج املنوع ـــاخنة وبرام ـــداث الس ـــّم باألح تهت

للجمهـــور بهـــدف تســـجيل اعـــى نســـبة مشـــاهد 

والحصـــول عـــى مزيـــد مـــن اإلعالنـــات.

إن معالجـــة قضايـــا الصحـــة الجنســـية واإلنجابيـــة، 

ــراف  ــا أطـ ــود يبذلهـ ــر جهـ ــن تضافـ ــأيت مـ ــت تـ ال زالـ

داخليـــون معنيـــون مبـــارشة، كمنظـــامت املجتمـــع 

املـــدين، وزارة الصحـــة واملجلـــس األعـــى للســـكان 

أو  املتحـــدة  األمـــم  منظـــامت  تطرحهـــا  وبرامـــج 

ــامت  ــاد األورويب أو املنظـ ــة او االتحـ ــامت العربيـ املنظـ

ـــا  ـــة، وغالب ـــة و العاملي ـــة املحلي ـــر الحكومي ـــة وغ الحكومي

ال تظهـــر يف اإلعـــالم وال يســـتفاد منهـــا، حتـــى اآلن، إالّ 

مـــن خـــالل حمـــالت إعالميـــة وطنيـــة مدفوعـــة وموجهـــة 

ـــة  ـــرات متقطع ـــأيت عـــى ف ـــه ت ملعالجـــة قضيـــة إرضاري

ــتمرة.   ــر مسـ غـ

ـــدا  ـــالم األردين ال زال بعي ـــظ ان اإلع ـــك نالح ـــوء ذل ويف ض

اىل حـــد كبـــر عـــن مواكبـــة وتتبـــع عمليـــات التنميـــة 

املختلفـــة التـــي تشـــهدها املجتمعـــات، ناهيـــك عـــن عـــدم 

ـــذ دوره  ـــة واخ ـــرة التنمي ـــع مس ـــي ودف ـــى تبن ـــه ع قدرت

الحقيقـــي الفاعـــل واملؤثـــر يف هـــذا املجـــال، حيـــث ال 

تعتـــر قضايـــا الســـكان والصحـــة الجنســـية واإلنجابيـــة 

واإلعالميـــن  اإلعالميـــة  املؤسســـات  لـــدى  أولويـــة 

ومنتجـــي الرامـــج العتبارهـــا مـــواد غـــر جاذبـــة. 

ــا  ــي أعدهـ ــكاين التـ ــالم السـ ــراتيجية االعـ ــدت اسـ وأكـ

)2018-2022( لألعـــوام  للســـكان  االعـــى  املجلـــس 

ــف يف  ــاك ضعـ ــان هنـ ــة بـ ــة اإلنجابيـ ــور الصحـ يف محـ

ـــة  ـــكان والصح ـــا الس ـــة بقضاي ـــة املتعلق ـــج اإلعالمي الرام

ـــة،  ـــة والحديث ـــتدامة واملتخصص ـــة املس ـــة الدوري اإلنجابي

ـــر  ـــق بتطوي ـــام يتعل ـــتثامر كايف في ـــود اس ـــدم وج ـــع ع م

وقلـــة  وضعـــف  فعالـــة  اتصـــال  وأدوات  منتجـــات 

ــة  ــق بالصحـ ــام يتعلـ ــال فيـ ــائل االتصـ ــات ووسـ املنصـ

ــة  ــوادر مدربـ ــود كـ ــة وجـ ــة، وقلـ ــية واالنجابيـ الجنسـ

ــية  ــة الجنسـ ــال الصحـ ــالم يف مجـ ــال واالعـ عـــى االتصـ

ـــال  ـــة يف مج ـــب كافي ـــج تدري ـــف برام ـــة، وضع واإلنجابي

االتصـــال فيـــام يتعلـــق بالصحـــة الجنســـية واالنجابيـــة.

وعليـــه تـــأيت هـــذه الورقـــة لتبـــن واقـــع االعـــالم األردين يف 

ـــا الصحـــة الجنســـية  ـــع الوعـــي بقضاي ـــد ورف كســـب التأيي

واالنجابيـــة

تـمهيـد:
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عـــرف املؤمتـــر الـــدويل للســـكان والتنميـــة لعـــام 1994 

الصحـــة اإلنجابيـــة عـــى انهـــا: حالـــة كاملـــة مـــن 

ــة. وليســـت  ــة واالجتامعيـ ــدية والعقليـ الســـالمة الجسـ

مجـــرد غيـــاب املـــرض أو العجـــز يف جميـــع األمـــور 

املتعلقـــة بالجهـــاز التناســـي ووظائفـــه وعملياتـــه، 

وبالتـــايل فـــإن الصحـــة الجنســـية واالنجابيـــة تعنـــي أن 

ـــية  ـــاة جنس ـــى حي ـــوا ع ـــى أن يحصل ـــادرون ع ـــاس ق الن

ــاب  ــى االنجـ ــدرة عـ ــم القـ ــة، وأن لديهـ ــة وآمنـ مرضيـ

وحريـــة تقريـــر متـــى يكـــون ذلـــك وكيـــف. وينطـــوي 

الـــرط األخـــر ضمنـــا عـــى حـــق الرجـــال والنســـاء يف 

ـــائل  ـــى وس ـــول ع ـــة الحص ـــة بكيفي ـــى دراي ـــوا ع أن يكون

ـــة  ـــة وفعال ـــة امن ـــا بطريق ـــي يختارونه ـــم االرسة الت تنظي

ــاليب  ــن األسـ ــالً عـ ــة، فضـ ــة ومقبولـ ــورة التكلفـ وميسـ

ــد النســـل، والحـــق يف الحصـــول عـــى  األخـــرى لتحديـ

خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة املناســـبة التـــي متكـــن 

ـــح  ـــن، وتتي ـــل ووالدة آمن ـــى حم ـــن الحصـــول ع ـــرأة م امل

لـــألزواج أفضـــل فرصـــة للحصـــول عـــل طفـــل ســـليم.

ــرة  ــة يف فـ ــة الصحـ ــة اإلنجابيـ ــي الصحـ وال تعنـ

اإلنجـــاب مـــن العمـــر فقـــط.  فهـــي تبـــدأ 

مـــن الطفولـــة مـــروراً بســـن املراهقـــة إىل ســـن 

ـــكال  ـــاب ل ـــنوات اإلنج ـــد س ـــا بع ـــم م ـــاب ث اإلنج

الجنســـية،  الصحـــة  اىل  باإلضافـــة  الجنســـن 

حيـــث ترتبـــط الصحـــة اإلنجابيـــة بالصحـــة 

الجنســـية ولكـــن قـــد يتـــم اغفـــال جوانـــب 

إدراجهـــا  عنـــد  الجنســـية  للصحـــة  مهمـــة 

ــام. ــع بينهـ ــة أو الجمـ ــة اإلنجابيـ ــن الصحـ ضمـ

ــية اإلعالم والتوعية الصحية  ــة الجنسـ ــاملة للصحـ وإلذكاء الوعـــي بالتدخـــالت الشـ

التـــي تهـــدف إىل ضـــامن حصـــول كل مـــن الصحـــة الجنســـية 

والصحـــة اإلنجابيـــة عـــى االهتـــامم الكامـــل عنـــد وضـــع 

برامـــج لهـــام )مبـــا يف ذلـــك توفـــر الخدمـــات الصحيـــة( 

وإجـــراء بحـــوث عليهـــام، وضعـــت منظمـــة الصحـــة 

العامليـــة إطـــارا عمليـــا  ١يـــرز عنـــارص الصحـــة الجنســـية 

وعنـــارص الصحـــة اإلنجابيـــة مـــع التأكيـــد عـــى الرابـــط 

ـــن  ـــة م ـــا حال ـــى انه ـــية ع ـــة الجنس ـــت الصح ـــام وعرف بينه

العافيـــة البدنيـــة واالنفعاليـــة والنفســـية واالجتامعيـــة 

ــرض  ــدام املـ ــرد انعـ ــية، ال مجـ ــاة الجنسـ ــة بالحيـ املتعلقـ

أو الخلـــل أو العجـــز. وتتطلـــب الصحـــة الجنســـية نهجـــا 

ـــية،  ـــات الجنس ـــية والعالق ـــاة الجنس ـــا للحي ـــا ومحرف إيجابي

باإلضافـــة إىل إمكانيـــة الحصـــول عـــى تجـــارب جنســـية 

ـــن أجـــل  ـــف، وم ـــز وعن ـــراه ومتيي ـــدون إك ـــة، ب ـــة وآمن ممتع

التمتـــع بالصحـــة الجنســـية والحفـــاظ عليهـــا، ينبغـــي احـــرام 

الحقـــوق الجنســـية لجميـــع األشـــخاص وحاميتهـــا وتحقيقهـــا.

ـــة  ـــق الصح ـــة تحق ـــة العاملي ـــة الصح ـــت منظم ـــد ربط لق

ــا  ــان وحاميتهـ ــية مبـــدى احـــرام حقـــوق اإلنسـ الجنسـ

ــة  ــة بالصحـ ــوق املرتبطـ ــت الحقـ ــام بينـ ــا، كـ وتحقيقهـ

ـــن  ـــية م ـــة الجنس ـــة بالصح ـــوق املرتبط ـــة والحق اإلنجابي

ـــارص  ـــية وعن ـــة الجنس ـــارص الصح ـــن عن ـــز ب ـــالل التميي خ

الصحـــة اإلنجابيـــة مـــع التأكيـــد عـــى الرابـــط بينهـــام؛

عنارص الصحة الجنسية: 

• التثقيف واملعلومات الشاملة.
• الوقايـــة مـــن فـــروس العـــوز املناعـــي البـــري 
ومكافحتهـــا. جنســـيًا  املنقولـــة  العـــدوى  وحـــاالت 

• الوقايـــة مـــن العنـــف القائـــم عـــى نـــوع الجنـــس 
ــة. ــم والرعايـ والدعـ

• الوظيفة الجنسية واملشورة النفسية الجنسية.

١منظمة الصحة العاملية، 2019، الصحة الجنسية وارتباطها بالصحة اإلنجابية: دليل عمي
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عنارص الصحة اإلنجابية:

• رعاية ما قبل الوالدة وأثناءها وبعدها
• تقديم املشورة وتوفر وسائل منع الحمل 

• رعاية الخصوبة 
• رعاية اإلجهاض اآلمن 

وإىل جانـــب الرؤيـــة الشـــمولية فقـــد أخـــذ التعريـــف 

ـــة  ـــاواة والكرام ـــوق واملس ـــم الحق ـــار مفاهي ـــن االعتب بع

واملســـؤولية يف العالقـــات، واالهتـــامم باملجموعـــات 

إمكانيـــة  مـــن  والتأكـــد  ضعًفـــا  األشـــد  الســـكانية 

الوصـــول إىل الخدمـــات، واســـتخدام منظـــور النـــوع 

ـــامن  ـــز وض ـــاب التميي ـــؤ وغي ـــامن التكاف ـــي وض االجتامع

عـــى  والحصـــول  الوصـــول  يف  والعدالـــة  املســـاواة 

الخدمـــات واملعلومـــات، واهميـــة مراجعـــة األطـــر 

املفاهيميـــة والتريعيـــة التـــي تنطـــوي عليهـــا بعـــض 

السياســـات العامـــة، مـــن أجـــل تأكيـــد الحقـــوق التـــي 

ــة  ــل اتفاقيـ ــة مثـ ــوك الدوليـ ــل يف الصكـ ــرت بالفعـ أقـ

ــرأة  ــد املـ ــز ضـ ــكال التمييـ ــع أشـ ــى جميـ ــاء عـ القضـ

1979 ، واتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل 1989، واتفاقيـــة 

حقـــوق األفـــراد ذوي اإلعاقـــة 2006. )االســـراتيجية 

ــية 2020-2030( ــة والجنسـ ــة اإلنجابيـ ــة للصحـ الوطنيـ

التنميـــة  أهـــداف  احتـــوت  ذلـــك  عـــى  وبنـــاء 

املســـتدامة الوصـــول الشـــامل إىل الصحـــة الجنســـية 

الجنســـية  الرعايـــة  منـــح  مـــن خـــالل  واإلنجابيـــة 

ــان 3.7  ــم؛ )الهدفـ ــم األرسة والتعليـ ــة، وتنظيـ واإلنجابيـ

و5.6(. والتـــي تتقاطـــع مـــع العديـــد مـــن أهـــداف 

التنميـــة املســـتدامة، كـــام اهتمـــت األهـــداف اإلمنائيـــة 

ومســـتهدفات   (  2015  –  2000( الثامنيـــة  لأللفيـــة 

الهـــدف الثالـــث مـــن أهـــداف التنميـــة املســـتدامة 

واإلنجابيـــة،  الجنســـية  بالصحـــة   )2030–  2016(

ـــة  ـــراتيجيات الدولي ـــتهدفات االس ـــن مس ـــت ضم وأصبح

واإلقليميـــة واملحليـــة كاالســـراتيجية األردنيـــة للصحـــة 

ــا  ــال لقضايـ ــراتيجية االتصـ ــية واسـ ــة والجنسـ اإلنجابيـ

ــال  ــراتيجية االتصـ ــة )اسـ ــية واإلنجابيـ ــة الجنسـ الصحـ

لقضايـــا الصحـــة الجنســـية واإلنجابيـــة 2022-2024(.

ــائل  ــى وسـ ــال عـ ــايس وفعـ ــع دور أسـ ــا يقـ ــن هنـ ومـ

التنميـــة  مفاهيـــم  نـــر  يف  املختلفـــة  اإلعـــالم 

ــا، ويف  ــة فيهـ ــاركة الفعالـ ــا واملشـ ــتدامة وتعميمهـ املسـ

معالجـــة القضايـــا واملشـــكالت املجتمعيـــة وكســـب 

التأييـــد لصنـــاع السياســـة ووضـــع قضايـــا الســـكان 

اهتـــامم  بـــؤرة  يف  واالنجابيـــة  الجنســـية  والصحـــة 

ــي. ــي املجتمعـ ــع الوعـ ــرار ورفـ ــذي القـ ــاع ومتخـ صنـ

 األعـــالم التنمـــوي هـــو األداة لرفـــع الوعـــي 

ــكان  ــا السـ ــف بقضايـ ــة والتثقيـ ــادة املعرفـ وزيـ

واالنجابيـــة.  الجنســـية  والصحـــة  والتنميـــة 

ــر  ــار وكـ ــه األنظـ ــه توجيـ ــن خاللـ ــن مـ وميكـ

حاجـــز الصمـــت وتكثيـــف الجهـــود صـــوب 

أهـــداف الحركـــة التنمويـــة يف املجـــاالت كافـــة، 

ـــراد  ـــكل أف ـــالً ل ـــاً أصي ـــة حق ـــة الصحي وألن التوعي

املجتمـــع هنـــاك دور كبـــر لوســـائل االعـــالم 

ـــب  ـــة وكس ـــف والتوعي ـــال التثقي ـــال يف مج واالتص

التأييـــد، خاصـــة يف مجـــال التثقيـــف الصحـــي او 

الطبـــي حيـــث يعـــد االعـــالم مدخـــالً فاعـــالً لتغيـــر 

ـــليمة. ـــة س ـــادات صحي ـــو ع ـــع نح ـــلوك املجتم س

ومـــن هنـــا يـــرز دور املؤسســـات اإلعالميـــة والصحيـــة 

واالجتامعيـــة املعنيـــة بالتوعيـــة الصحيـــة كمؤسســـة األرسة 

واملؤسســـة التعليميـــة واملؤسســـة الدينيـــة واملؤسســـة 

ـــات  ـــي، ومؤسس ـــل االجتامع ـــبكات التواص ـــة، وش اإلعالمي

املجتمـــع املـــدين. فالصحـــة اإلنجابيـــة والجنســـية لهـــا 

ـــس  ـــة. وتلم ـــان والتنمي ـــوق اإلنس ـــن حق ـــكل م ـــة ب عالق

ـــا  ـــاس ويحيطه ـــاة الن ـــية يف حي ـــديدة الحساس ـــب ش جوان

ـــون  ـــأيت دور الصحفي ـــا ي إطـــار مـــن الصمـــت الثقـــايف وهن

واالعالميـــون يف تقديـــم محتـــوى اتصـــايل، اعالمـــي، 
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صحفـــي، يتحـــى باملســـؤولية واملوضوعيـــة يف هـــذا 

الشـــأن، ليســـاهموا بتغيـــر اتجاهـــات افـــراد املجتمـــع 

ويكـــر حاجـــز الصمـــت املحيـــط بهـــذه القضايـــا.

ـــة  ـــه املؤسســـات اإلعالمي ـــوم ب ـــا تق وتجـــدر اإلشـــارة إىل م

ــة  ــة الصحيـ ــة التوعيـ ــم يف عمليـ ــل ومهـ ــن دور فاعـ مـ

ـــور  ـــي للجمه ـــي الصح ـــتوى الوع ـــع مس ـــق رف ـــن منطل م

ــا  ــف القضايـ ــو مختلـ ــة نحـ ــات إيجابيـ ــق اتجاهـ وخلـ

الصحيـــة حيـــث تقـــع عالقـــة املؤسســـة اإلعالميـــة 

والصحـــة  الصحـــة  مجـــال  يف  الصحيـــة  بالتوعيـــة 

اإلنجابيـــة والجنســـية مـــن ضمـــن موضوعـــات اإلعـــالم 

ــة  ــوم عالقـ ــذا تقـ ــى هـ ــاء عـ ــايئ، وبنـ ــي والوقـ الصحـ

اإلعـــالم باملؤسســـات الصحيـــة ضمـــن مســـتوين، هـــام: 

مســـتوى تعـــاوين حيـــث ينتـــج اإلعـــالم برامـــج وتنويهـــات 

صحيـــة بهـــدف التثقيـــف والتوعيـــة واملســـتوى الثـــاين: 

هـــو مســـتوى وظيفـــي يتعلـــق يف املؤسســـة الصحيـــة 

التـــي تتبنـــى مخططـــات التوعيـــة الصحيـــة، فالتوعيـــة 

الصحيـــة واجـــب أســـايس مشـــرك بـــن املؤسســـات 

الصحيـــة واملؤسســـات اإلعالميـــة لتنـــر املعلومـــة 

الصحيـــة بأســـلوب ســـهل وبســـيط يتناســـب مـــع 

طبيعـــة الجمهـــور املســـتهدف.) بـــن لبـــدة،2020(

واإلنجابيـــة  الجنســـية  الصحـــة  قضايـــا  وتعتـــر 

مـــن القضايـــا الصحيـــة الهامـــة املرتبطـــة باملســـألة 

الســـكانية التـــي يلعـــب اإلعـــالم دورا هامـــا ومســـانداً 

باملواضيـــع  والتثقيـــف  التوعيـــة  ونـــر  تناولهـــا  يف 

املتعلقـــة بهـــا التـــي مـــن شـــانها ان تؤثـــر ايجابـــا 

يف ســـلوك االفـــراد االنجـــايب ونظرتهـــم اىل العديـــد 

مـــن املتغـــرات الثقافيـــة واالجتامعيـــة واالقتصاديـــة 

التـــي تســـاهم يف حـــل املشـــكلة الســـكانية كقضايـــا:-

ــة، زواج  ــزواج، العنوسـ ــن الـ ــر سـ ــزواج: تأخـ • الـ
ــات. ــدد الزوجـ ــارب وتعـ ــال، زواج األقـ األطفـ

كالعقـــم،  والـــوالدة:  بالحمـــل  يتعلـــق  مـــا   •

القيرصيـــة العمليـــات 

• تنظيـــم األرسة، املباعـــدة بـــن املواليـــد، اســـتخدام 
ـــاة. وســـائل حديثـــة واالحتياجـــات غـــر امللب

ــبب  ــات بسـ ــات األمهـ ــات: وفيـ ــة األمهـ •  صحـ
مضاعفـــات الحمـــل والـــوالدة 

• اإلجهاض
• العـــدوى املنقولـــة جنســـيا ومتالزمـــة عـــوز 

املكتســـب/اإليدز. املناعـــة 

توعيتهـــم  واهميـــة  والشـــباب  املراهقـــون   •
واحتياجاتهـــم للمعلومـــات الصحيـــة الواضحـــة 

ــراض. ــن االمـ ــم مـ ــاهم بوقايتهـ ــي تسـ التـ

وتنقســـم املعلومـــات الصحيـــة التـــي تقدمهـــا وســـائل 

اإلعـــالم األردنيـــة اىل نوعـــن:

ـــج  ـــن الرام ـــدم ضم ـــة تق ـــة متخصص ـــات صحي • معلوم
ـــداد  ـــا إم ـــن خالله ـــد م ـــي يقص ـــة الت ـــة للتوعي الصحي

األفـــراد باملعلومـــات الطبيـــة والنصائـــح املتعلقـــة 

ـــة  ـــرض امثل ـــالل ع ـــن خ ـــة م ـــر صحي ـــات الغ باملامرس

ـــل  ـــة التعام ــم بكيفي ــاهم يف توعيتهـ ــارب تسـ وتجـ

ــوع  ــذا النـ ــر هـ ــة و يتوفـ ــكالتهم الصحيـ ــع مشـ مـ

مـــن الرامـــج أو املحتـــوى الصحفـــي املكتـــوب يف 

ــة  ــة أو اإلذاعـ ــة يف الصحافـ ــالم األردنيـ ــائل االعـ وسـ

ــا الـــذي  ــل برنامـــج صحتـــك بالدنيـ والتلفزيـــون مثـ

ينتجـــه ويبثـــه التلفزيـــون األردين وبرنامـــج األطبـــاء 

الســـبعة الـــذي انتـــج منـــه نســـختن واحـــدة تبـــث 

ـــى  ـــث ع ـــة تب ـــون األردين والثاني ـــة التلفزي ـــى شاش ع

قنـــاة رؤيـــا وغرهـــم مـــن الرامـــج الصحيـــة التـــي 

ــة،  ــنوات املاضيـ ــا يف السـ ــم بثهـ ــبق وانتجـــت وتـ سـ

ومـــن خـــالل مقـــاالت صحفيـــة واخبـــار وتحقيقـــات 

صحيـــة تنـــر بشـــكل يومـــي اســـبوعي يف مالحـــق 

الصحـــف اليوميـــة.
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• معلومـــات الصحيـــة التـــي تقـــدم يف وســـائل اإلعـــالم 
املرئيـــة واملســـموعة يف ثنايـــا الرامـــج املنوعـــة مـــن 

برامـــج صباحيـــة او مســـائية او برامـــج موجهـــه 

ـــون  ـــد، التلفزي ـــوم جدي ـــج ي ـــرأة او الشـــباب كرنام للم

ــج  ــا، و برنامـ ــاة رؤيـ ــا، قنـ ــا دنيـ ــا يـ األردين ، و دنيـ

كرفـــان ، قنـــاة رؤيـــا وهـــو برنامـــج موجهـــه لفئـــة 

ـــة  ـــة يف املعلوم ـــر متخصص ـــج غ ـــي برام ـــباب وه الش

ـــم  ـــة ته ـــا صحي ـــاحة لقضاي ـــرد مس ـــا تف ـــة لكنه الطبي

ـــذه  ـــج ويف ه ـــرات الرنام ـــن فق ـــرة ضم ـــاهد كفق املش

ــة  ــن التغذيـ ــة عـ ــات صحيـ ــدم معلومـ ــج تقـ الرامـ

وحـــول بعـــض االمـــراض الشـــائعة يف املجتمـــع وكيفيـــة 

ـــدث  ـــول أح ـــا وح ـــش معه ـــل والتعاي ـــة والتعام الوقاي

اإلنجـــازات واملستشـــفيات الطبيـــة يف األردن وبعـــض 

الحمـــالت اإلعالميـــة التـــي تتنـــاول قضايـــا صحيـــة، 

وبرنامـــج إذاعـــي نفـــذه املجلـــس األعـــى للســـكان 

ـــة  ـــث الفرص ـــمه حدي ـــد اس ـــو البل ـــع رادي ـــاون م بالتع

الســـكانية تنـــاول أربـــع حلقـــات حـــول الصحـــة 

ـــة  ـــة إذاعي ـــة اىل ومسلســـالت درامي ـــة، باإلضاف اإلنجابي

ـــس  ـــه املجل ـــذي انتج ـــوت ارسار ال ـــل البي ـــل مسلس مث

األعـــى للســـكان وتـــم بثـــه عـــى اإلذاعـــة األردنيـــة 

ــم  ــن تنظيـ ــات عـ ــن حلقـ ــث تضمـ ــام 2008 حيـ عـ

االرسة والصحـــة اإلنجابيـــة والـــزواج املبكـــر.

واالتصـــال يف كســـب  اإلعـــالم  دور 
بقضايـــا  الوعـــي  ورفـــع  التأييـــد 
ــي  ــة قـ ــية واإلنجابيـ ــة الجنسـ الصحـ

الســـابقة الدراســـات 

وللوقـــوف عـــى دور االعـــالم واالتصـــال يف كســـب 

التأييـــد ورفـــع الوعـــي بقضايـــا الصحـــة الجنســـية 

ـــد  ـــة العدي ـــم مراجع ـــة ت ـــة املجتمعي ـــة والتعبئ واالنجابي

مـــن الدراســـات التـــي تناولـــت واقـــع االعـــالم واالتصـــال يف 

ـــة  ـــا الصحـــة الجنســـية واإلنجابي ـــة وقضاي ـــة الصحي التوعي

ـــاول  ـــالم يف تن ـــع دور االع ـــرت تراج ـــي أظه يف األردن والت

قضايـــا الســـكان والصحـــة الجنســـية واالنجابيـــة، والعديـــد 

ـــة اىل  منهـــا صـــدر عـــن املجلـــس األعـــى للســـكان باإلضاف

ـــا نشـــر اىل بعـــض مـــن  ـــة وهن أبحـــاث واطروحـــات علمي

ـــي كـــام يـــي:  ـــات واالســـراتيجيات وه هـــذه الدراس

ــائل اإلعـــالم  ــا الســـكان والتنميـــة يف وسـ • دراســـة قضايـ
األردنيـــة املقـــروءة واملســـموعة واملرئيـــة لعـــام 2019”، 

ــام 2020 التـــي هدفـــت  ــا املجلـــس العـ والتـــي أطلقهـ

التعـــرف عـــى مســـتوى اهتـــامم وســـائل اإلعـــالم 

بقضايـــا  واملرئيـــة  واملســـموعة  املقـــروءة  األردنيـــة 

والصحـــة  الســـكانية  والفرصـــة  والتنميـــة  الســـكان 

منظـــور  ومـــن   2019 لعـــام  واإلنجابيـــة  الجنســـية 

النـــوع االجتامعـــي، وتوصلـــت الدراســـة اىل مجموعـــة 

ــالم  ــائل االعـ ــامم وسـ ــدى اهتـ ــت مـ ــج بينـ ــن النتائـ مـ

األردنيـــة املرئيـــة واملســـموعة واملقـــروءة  بقضايـــا 

ــة  ــة اإلنجابيـ ــد احتلـــت الصحـ ــة، فقـ ــكان والتنميـ السـ

ــة  ــية املرتبـ ــة الجنسـ ــات، والصحـ ــة األوىل باإلذاعـ املرتبـ

األوىل  بالفضائيـــات. اال انهـــا أظهـــرت أيضـــا ان هنـــاك 

تراجـــع بـــدور االعـــالم هـــو حـــول القضايـــا الســـكانية 

والتنمويـــة بشـــكل عـــام، مبـــا يف ذلـــك قضايـــا الصحـــة 

ـــة  ـــف املرتب ـــت الصح ـــث احتل ـــة حي ـــية واالنجابي الجنس

ـــبة )51.5  ـــة بنس ـــكان والتنمي ـــا الس ـــرح قضاي األوىل يف ط

%( تلتهـــا الفضائيـــات األردنيـــة بنســـبة بلغـــت )27.7 

%( ثـــم اإلذاعـــات بنســـبة بلغـــت )20.8 %(. فيـــام 

يتعلـــق بقضايـــا “الصحـــة اإلنجابيـــة” بينـــت الدراســـة 

ــت  ــبة بلغـ ــة األوىل بنسـ ــت يف املرتبـ ــات كانـ ان اإلذاعـ

ـــت  ـــة “الصحـــة الجنســـية” كان ـــا حـــول قضي )20.4 %( ام

املرتبـــة األوىل للفضائيـــات االردنيـــة بنســـبة بلغـــت )20.4 

%(، بينـــام كانـــت املرتبـــة األوىل للصحـــف األردنيـــة يف 

ــبة بلغـــت )21.9 %(.  ــكانية” بنسـ ــة السـ ــاول “السياسـ تنـ
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واوصـــت الدراســـة بزيـــادة دور املجلـــس األعـــى للســـكان 

ـــات الخاصـــة  ـــر املوضوع ـــق بن ـــام يتعل ـــة في ـــوة فاعل كق

بقضايـــا الســـكان والتنميـــة وإيجـــاد فريـــق إعالمـــي داعـــم 

ـــة  ـــات الصحفي ـــة املؤسس ـــن كاف ـــال، م ـــذا املج ـــه يف ه ل

وزيـــادة  الهاشـــمية،  األردنيـــة  اململكـــة  واإلعالميـــة 

ـــا  ـــة قضاي ـــة يف تغطي ـــة والفضائي ـــوات اإلذاعي ـــة القن فاعلي

الســـكان والتنميـــة، وإيـــالء عنايـــة خاصـــة بالصحافـــة 

ـــوع يف  ـــة وشـــبكات التواصـــل االجتامعـــي، والتن اإللكروني

ـــى  ـــز ع ـــة الركي ـــع أهمي ـــة م ـــة اإلعالمي ـــاليب التغطي أس

)التحقيـــق االســـتقصايئ التحقيـــق الصحـــايف القصـــة 

ـــة  ـــر(، باإلضاف ـــاري الكاريكات ـــر االخب ـــة أو التقري اإلخباري

ــائل  ــد وسـ ــكان بتزويـ ــى للسـ ــس األعـ ــام املجلـ إىل قيـ

اإلعـــالم األردنيـــة بالبيانـــات واملعلومـــات والحقائـــق 

ــم  ــكل منتظـ ــة بشـ ــكان والتنميـ ــا السـ ــة بقضايـ الخاصـ

ـــدى  ـــة ل ـــم اإليجابي ـــا يســـاهم يف عكـــس القي ومســـتمر مب

ــة  ــا املتعلقـ ــى القضايـ ــز عـ ــادة الركيـ ــور، وزيـ الجمهـ

بالتدريـــب املهنـــي والتقنـــي ونـــر التوعيـــة بهـــا عـــر 

ـــق  ـــا يف تحقي ـــك ألهميته ـــة وذل ـــال املختلف ـــائل االتص وس

الفرصـــة الســـكانية.

• دراســـة املعايطـــة، 2014 ، دور التلفزيـــون األردين يف 
التثقيـــف الصحـــي، دراســـة يف برنامـــج “صحتـــك بالدنيـــا 

رســـالة ماجســـتر ، جامعـــة الـــرق األوســـط والتـــي 

هدفـــت إىل التعـــرف عـــى دور التلفزيـــون األردين يف 

ــة مـــن  ــة عينـ التثقيـــف الصحـــي مـــن خـــالل دراسـ

الجمهـــور األردين املتابـــع لرنامـــج )صحتـــك بالدنيـــا( 

حيـــث بينـــت الدراســـة أن )72.64 %( مـــن عينـــة 

ــات  ــا لغايـ ــك بالدنيـ ــج صحتـ ــع برنامـ ــة يتابـ الدراسـ

ـــم  ـــا ته ـــج يناقـــش قضاي ـــف الصحـــي، وألن الرنام التثقي

املجتمـــع األردين و أن )76.71 %( مـــن الجمهـــور األردين 

مـــن عينـــة الدراســـة يســـتفيدون مـــن برنامـــج )صحتـــك 

ــن  ــاء مختصـ ــتضيف أطبـ ــج يسـ ــا(، ألن الرنامـ بالدنيـ

ـــى  ـــن ع ـــجع املواطن ـــام يش ـــها م ـــي يناقش ـــا الت بالقضاي

ـــاء.  أن  ـــن خـــرات هـــؤالء األطب االتصـــال واالســـتفادة م

ـــة الدراســـة  ـــن عين ـــور األردين م ـــن الجمه )93.73 %( م

ــا يف  ــك بالدنيـ ــج صحتـ ــر لرنامـ ــاك أثـ ــرون أن هنـ يـ

ــراد  ــدى أفـ ــي لـ ــي الصحـ ــتوى الوعـ ــف ومسـ التثقيـ

املجتمـــع األردين، كـــام أن )%6.72( مـــن الجمهـــور 

ـــك  ـــج صحت ـــرون أن برنام ـــة ي ـــة الدراس ـــن عين األردين م

التثقيـــف  بالدنيـــا يلعـــب دورا مهـــامً يف عمليـــة 

ـــع األردين، وان )38.73%(  ـــراد املجتم ـــدى أف ـــي ل الصح

ـــون يف  ـــة يثق ـــة الدراس ـــن عين ـــور األردين م ـــن الجمه م

ـــرح  ـــي تط ـــة الت ـــات الصحي ـــة املعلوم ـــتوى مصداقي مس

يف برنامـــج صحتـــك بالدنيـــا.

واوصـــت الدراســـة باستشـــارة الجمهـــور األردين يف القضايـــا 

ــالل  ــن خـ ــج مـ ــها الرنامـ ــون يف أن يناقشـ ــي يرغبـ التـ

ـــة  ـــا معين ـــراح قضاي ـــه اق ـــن خالل ـــم م ـــتفتاء يت ـــرح اس ط

ملناقشـــتها ومـــن ثـــم اختيـــار القضيـــة التـــي يصـــوت 

ـــادة  عليهـــا الجمهـــور أكـــر مـــن غرهـــا، والعمـــل عـــى زي

مســـاحة مشـــاركة املواطنـــن عـــر طـــرق اتصـــال مختلفـــة 

ـــروين يف  ـــد االلك ـــة والري ـــائل النصي ـــف والرس ـــل الهات مث

ــج  ــبع الرنامـ ــم ليشـ ــاراتهم واقراحاتهـ ــم استفسـ تقديـ

حاجـــات املشـــاهدين ويلبـــي رغباتهـــم. 

• دراســـة الكســـواين،2009،  دور الصحافـــة األردنيـــة 
اليوميـــة يف التوعيـــة الصحيـــة دراســـة يف تحليـــل 

املضمـــون، ، رســـالة ماجســـتر، جامعـــة الـــرق 

ــرأي  ــة )الـ ــة اليوميـ ــف األردنيـ ــط، دور الصحـ األوسـ

والغـــد والدســـتور( يف التوعيـــة الصحيـــة، وفيـــام 

الصحـــف  أولويـــات هـــذه  مـــن ضمـــن  كان  إذا 

ــق  ــة تتعلـ ــة وهادفـ ــة واضحـ ــدة إعالميـ ــع أجنـ وضـ

باملوضوعـــات الصحيـــة لعينـــة مكونـــة مـــن 69 

ـــدرت  ـــي ص ـــالث الت ـــة الث ـــف اليومي ـــن الصح ـــدًدا م ع

عـــام 2007، وتوصلـــت الدراســـة إىل أن االهتـــامم 
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باملواضيـــع الصحيـــة يف الصحـــف اليوميـــة األردنيـــة 

ــالت  ــدء حمـ ــد بـ ــوظ بعـ ــكل ملحـ ــد بشـ ــد تزايـ قـ

ـــر  ـــارية وغ ـــراض الس ـــة األم ـــة مبكافح ـــة الخاص التوعي

الســـارية، إىل جانـــب زيـــادة االهتـــامم مبوضوعـــات 

ـــذاء  ـــل والغ ـــرأة والطف ـــة امل ـــة وصح ـــة اإلنجابي الصح

والـــدواء. لكـــن هنـــاك ضعـــف عـــام واضـــح لـــدى 

الصحـــف اليوميـــة األردنيـــة يف تغطيـــة املوضوعـــات 

ـــة  ـــة الوقائي ـــات الصحي ـــأن املوضوع ـــام ب ـــة، عل الصحي

بـــن  تغطيـــة  معـــدالت  أعـــى  عـــى  حصلـــت 

املوضوعـــات األخـــرى. كـــام بينـــت الدراســـة تراجـــع 

ـــار  ـــدر لألخب ـــرا( كمص ـــة )ب ـــاء األردني ـــة األنب دور وكال

واملعلومـــات املســـتخدمة يف التوعيـــة الصحيـــة يعتمـــد 

ـــد  ـــت ق ـــا كان ـــع م ـــة م ـــة مقارن ـــة الصحـــف اليومي علي

ـــوص، يف  ـــذا الخص ـــابقة به ـــات س ـــه دراس ـــت إلي خلص

ـــة  ـــاء العاملي ـــه وكاالت األنب ـــت في ـــذي احتل ـــت ال الوق

)العربيـــة واألجنبيـــة( املرتبـــة األوىل يف مصـــادر األخبـــار 

ـــالل  ـــة خ ـــة الصحي ـــتخدمة يف التوعي ـــات املس واملعلوم

ـــا  ـــى زميالته ـــد ع ـــدة الغ ـــدم جري ـــة.  تق ـــنة الدراس س

نـــر  األخريـــات، وذلـــك جـــراء حرصهـــا عـــى 

ــق  ــة يف ملحـ ــات الصحيـ ــة للموضوعـ ــة يوميـ صفحـ

حياتنـــا. وأوصـــت الدراســـة بدعـــوة الصحـــف إىل 

إيـــالء املوضوعـــات الصحيـــة أهميـــة وأولويـــة أكـــر 

ضمـــن أجندتهـــا إىل جانـــب املوضوعـــات السياســـية 

ـــل الصفحـــات األوىل، ويف ذات  ـــي تحت ـــة الت واالقتصادي

ـــة  ـــة واضح ـــائل إعالمي ـــن رس ـــت بتضم ـــت، أوص الوق

ومدروســـة يف املـــواد الصحفيـــة بهـــدف ترويـــج 

ســـلوكيات صحيـــة ســـليمة وخلـــق وعـــي صحـــي.

• دراســـة تقييــــم الـوضــــع الـحـالــــي لرامــــج التوعيــــة 
ـــوق  ـــة والحقـ ـــة الجنســـية واإلنجابيـ ـــال الصحـ يف مجـ

اإلنجابيــــة للمراهقيــــن والـشبــــاب يف األردن،2020، 

ــكان، قدمـــت  ــادرة عـــن املجلـــس األعـــى للسـ الصـ

هـــذه الدراســـة مجموعـــة مـــن النتائـــج أهمهـــا 

افتقـــار األردن لرنامـــج وطنــــي متخصـــص وموحــــد 

وذو استمرارية ومدمــــج ضمــــن الخطــــط اإلسراتيجية 

والرامجيــــة للمؤسســـات يعنـــي بتقديـــم برامـــج 

توعويـــة متخصصـــة يف مجـــال الصحـــة الجنســـية 

واإلنجابيـــة والحقـــوق اإلنجابيـــة للمراهقـــن والشـــباب. 

التوعويـــة  واألنشـــطة  الرامـــج  شـــمولية  وعـــدم 

ـــر  ـــة وغ ـــة الحكومي ـــات الوطني ـــن املؤسس ـــذة م املنف

ــة  ــة يف التوعيـ ــع متخصصـ ــى مواضيـ ــة عـ الحكوميـ

ـــن  ـــة املراهق ـــة لفئ ـــية واإلنجابي ـــة الجنس ـــول الصح ح

ـــة  ـــج التوعيـ ـــع برام ـــرص مواضي ـــث تنح ـــباب. حي والش

ـــة  ـــة باألمومـ ـــع املتعلق ـــة باملواضي ـــية واإلنجابي الجنس

ـــر  ـــة جنســـياً وتفتق ـــراض املنقول ـــوغ واألم ـــة والبل اآلمنـ

ـــة  ـــية واإلنجابي ـــة الجنس ـــا الصح ـــق يف قضاي إىل التعم

واىل الربــــط مــــع الحقــــوق اإلنجابيـــة. كـــام أن فئـــات 

املراهقـــن والشـــباب املســـتهدفة يف برامـــج التوعيـــة 

ـــة والحقـــوق اإلنجابيـــة  يف الصحـــة الجنســـية واإلنجابيـ

ـــن 12 اىل 24  ـــة مـ ـــات العمريـ ـــب الفئ ـــون يف الغال تك

ســـنة مـــن الذكـــور واإلنـــاث عـــى حـــد ســـواء دون 

التمييـــز يف الطـــرح - حســـب الفئـــة العمريـــة الفرعيـــة 

واألخــــذ بعـــن االعتبـــار خصوصيتهـــا. واعتـــامد الرامـــج 

ـــد  ـــذ يح ـــاق التنفي ـــدة ونط ـــدد امل ـــل املح ـــى التموي ع

مـــن قــــدرة هـــذه الرامـــج عـــى تحقيـــق أهدافهـــا 

برامـــج  غالبيـــة  وافتقـــار  اســـتمراريتها  وضـــامن 

ـــية  ـــة الجنس ـــال الصح ـــاً يف مج ـــذة حالي ـــة املنف التوعي

واإلنجابيـــة والحقـــوق اإلنجابيـــة للمراهقـــن والشـــباب 

إىل نظـــام للمتابعـــة والتقييـــم أو تحديـــد مـــؤرشات 

ـــن  ـــة عـــى املســـتهدفن م ـــج املتحقق ـــر والنتائ أداء لألث

تنفيـــذ هـــذه الرامـــج، والتـــي غالبـــا تنفـــذ عـــى نطـــاق 

وطنـــي يف جميع محافظات اململكة مــــن خــــالل عقــــد 

الــــراكات الفاعلـــة مـــع املؤسســـات والرامـــج العامليـــة 

والجهـــات املانحـــة أو مـــع مؤسســـات املجتمـــع املـــدين 
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واللجـــان املجتمعيـــة املبـــارشة باململكـــة، أو املراكـــز 

الشـــبابية واملـــدارس والجامعـــات واملراكـــز الصحيـــة. اال 

انهـــا ضعيفـــة يف اســـتهداف املناطـــق النائيـــة والبعيــــدة 

ـــز  ـــتمرار والركي ـــا باس ـــول إليهـ ـــة الوصـ ـــبب صعوب بس

ـــات. ـــية يف املحافظ ـــدن الرئيس ـــى املـ ـــايس ع ـــكل أس بش

املتعلقـــة  التحديـــات  أبـــرز  الدراســـة  بينـــت  كـــام 

باالتصـــال واالعـــالم التـــي تواجـــه املؤسســـات والرامـــج 

العامليـــة والجهـــات املانحـــة يف تنفيـــذ برامـــج التوعيـــة 

حـــول الصحـــة الجنســـية واإلنجابيـــة والحقـــوق اإلنجابيـــة 

للمراهقـــن والشـــباب، واهمهـــا فيـــام مـــا يـــي:

ـــات  ـــة فئ ـــتهدف كاف ـــة تس ـــالت إعالمي ـــذ حم ـــدم تنفي • ع
ـــة. ـــة املجتمعي ـــار الخصوصي ـــن االعتب ـــذ بع ـــع وتأخ املجتم

ــة  ــب الحداثـ ــج لتواكـ ــث الرامـ ــر وتحديـ ــدم تطويـ • عـ
والتكنولوجيـــا واالنرنـــت ووســـائل التواصـــل االجتامعـــي.

•  صعوبـــة متابعــــة تدريـــب الكـــوادر املؤهلــــة والقـــادرة 
عـــى تقديـــم الرامـــج للشـــباب عامــــة ويف قضايـــا 

ملواكبـــة  خاصـــة  واإلنجابيـــة  الجنســـية  الصحـــة 

املســـتجدات بهـــذا املجــــال.

• عـــدم وجــــود دليــــل وطنــــي معتمــــد وموحــــد شـــامل يف 
ــة  ــية واإلنجابيـ ــة الجنسـ ــا الصحـ ــة قضايـ ــة كافــ تغطيـ

والحقـــوق اإلنجابيــــة للمراهقـــن والشــــباب. يتناســـب 

ـــر  ـــن توف ـــم م ـــع األردين بالرغ ـــايف للمجتم ـــياق الثق والس

بعــــض هــــذه األدلــــة التـــي تراعـــي الثقافـــة املحليـــة 

والتعاليـــم الدينيـــة اإلســـالمية مــــن خـــالل االستشـــهاد 

ـــر  ـــن تطوي ـــم م ـــة. وبالرغ ـــث نبوي ـــه وأحادي ـــات قراني بآي

ــادية  ــة تدريبية/إرشـ ــج أدلـ ــات والرامـ ــض املؤسسـ بعـ

خاصـــة بشـــكل حـــرصي يف برامجهـــا املنفـــذة حاليـــا اال 

ان هـــذا ال ينفـــي الحاجـــة لدليـــل وطنـــي موحـــد.

ــراءات  ــط وإجـ ــادي إىل خطــ ــل االرشـ ــار الدليـ • افتقـ

ـــي  ـــه والتـ ـــة ب ـــج املرتبط ـــم والرامـ ـــث والتقيي التحدي

مــــن شــــأنها االرتقاء بهذه األدلــــة مــــن خــــالل القياس 

ـــات  ـــى الفئ ـــا عـ ـــج تنفيذهـ ـــا ونتائ ـــي لفاعليته الزمن

املســـتهدفة، حيـــث متتــــم تغطيــــة رشيحـــة واســـعة من 

ـــوى  ـــنة( باملحتـ ـــة للشـــباب ) -10 30 س ـــة العمري الفئ

ـــة. ـــة الفرعيـ ـــات العمري ـــاة الفئ دون مراع

•   تحديـــات تواجـــه الشـــباب فيـــام يتعلـــق بالحصـــول 
عـــى معلومـــات حـــول صحتهـــم الجنســـية واإلنجابيـــة 

وكان بسبب رفض األهــــل ومامنعتهــــم لحصــــول أبنائهــــم 

ـــة  ـــية واإلنجابي ـــة الجنس ـــق بالصح ـــات تتعل ـــى معلوم عـ

ـــة  ـــر ثقاف ـــث تنت ـــزواج حي ـــل ال ـــة وقبـ ـــر املراهق يف عم

العيـــب والخجـــل مـــن إثـــارة الفئـــة الشـــابة لهـــذا 

املوضـــوع ســـواء مـــع األهـــل أو يف املدرســـة.

ـــة  ـــة متخصص ـــج توعوي ـــود برام ـــة لوجـ ـــة امللح • الحاج
ــة  ــية واإلنجابيـ ــة الجنسـ ــع الصحـ ــباب مبواضيـ للشـ

ــوغ  ــة البلـ ــالل مرحلـ ــد خـ ــة الجسـ ــة بصحـ املتعلقـ

ـــة  ـــاط الصحيـ ـــات واألمن ـــة باملامرس ـــات املتعلق املعلوم

البدنيـــة  النشـــاطات  مامرســـة  مثــــل:  الســـليمة 

ــة عــــى  ــة واملحافظــ ــة املتوازنـ ــة، التغذيــ والرياضــ

ـــل التدخـــن  ـــرة مـثـ ـــايل، املامرســـات الخطـ ـــوزن املث الـ

ــرة. ــية الخطــ ــات الجنسـ ــدرات واملامرسـ واملخـ

ـــة  ــا الدراس ــت لهـ ــي توصلـ ـــج التـ ـــم النتائ ـــن اه وم

ـــة  ـــج التوعيـ ـــاح برام ـــالم ان نج ـــال واالع ـــة باالتص املتعلق

حــــول الصحـــة الجنســـية واإلنجابيـــة املقــــدم للفئــــة 

الشــــابة يعتمـــد أساســـاً عـــى اســـتخدام أســـاليب االتصـــال 

التفاعليــــة غر التقليدية والجاذبــــة لهــــذه الفئـة العمرية 

ــهم  ــباب أنفسـ ــاريك وإرشاك الشـ ــل التشـ ــى التفاعـ وعـ

بإعـــداد وتنفيـــذ األنشـــطة التوعويـــة، كـــام ويعتمــــد عــــى 

ـــن. ـــراء متمرس ـــد خ ـــى ي ـــج ع ـــذه الرام ـــم ه تقديـ

ـــن  ـــات م ـــن التوصي ـــة م ـــة مبجموع ـــت الدراس ـــد خرج لق
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ــال  ــالم واالتصـ ــور االعـ ــة مبحـ ــات خاصـ ــا توصيـ ضمنهـ

ـــداد اســـراتيجيات التواصـــل  ـــث اوصـــت الدراســـة بإع حي

ـــة  ـــية واإلنجابي ـــة الجنس ـــة بالصح ـــو التوعي ـــال نح واالتص

للشـــباب تهـــدف اىل تغيـــر الســـلوك االجتامعـــي يف مجـــال 

الصحـــة الجنســـية واإلنجابيــــة مــــع الركيـــز عـــى محــــاور 

ـــة  ـــائل التوعوي ـــرز الرس ـــا ألب ـــة بالشـــباب وتضمينهـ خاصـ

ــات  ــة وتطبيقـ ــع الكرونيـ ــر مواقـ ــة، وتطويـ املجتمعيــ

ذكيـــة متخصصـــة وموثوقــــة تقــــدم املعلومـــات وتتقبــــل 

االستفســـارات حــــول الصحــــة الجنســـية واإلنجابيــــة مــــع 

املحافظـــة عـــى الريـــة والخصوصيـــة للمســـتخدم.

الفيســـبوك يف  عـــي، 2021، دور شـــبكة  دراســـة   •
تعزيـــز التوعيـــة الصحيـــة لـــدى الجمهـــور )دراســـة 

مســـحية مـــن وجهـــة نظـــر املختصـــن يف وزارة 

ـــة الدراســـة يف معرفـــة  ـــة( متثلـــت أهمي الصحـــة األردني

أهـــم املوضوعـــات الصحيـــة املنشـــورة عـــى شـــبكة 

ـــبكة  ـــي الش ـــى متصفح ـــا ع ـــدى تأثره ـــبوك وم الفيس

يف تعزيـــز وعيهـــم الصحـــي. باإلضافـــة لذلـــك ميكـــن 

ـــار  ـــل الختي ـــل عم ـــة كدلي ـــذه الدراس ـــج ه ـــار نتائ اعتب

ــن  ــة مـ ــة الصحيـ ــال املعلومـ ــرق إليصـ ــل الطـ أفضـ

خـــالل الفيســـبوك.

ـــا البحـــث هـــي  ـــي توصـــل إليه ـــج الت ـــت أهـــم النتائ وكان

ـــي يف  ـــالم الصح ـــات اإلع ـــه موضوع ـــم ب ـــا تتس ـــر م ان اك

ـــر  ـــث ظه ـــوع “ حي ـــزة” التن ـــي مي ـــبوك ه ـــبكة الفيس ش

ــاقة  ــن الرشـ ــث عـ ــوزن والبحـ ــف الـ ــألة تخفيـ أن مسـ

وطـــرق الحميـــة الغذائيـــة مـــن أكـــر املوضوعـــات 

ـــن  ـــامم م ـــاك اهت ـــام أن هن ـــث ك ـــا البح ـــرج به ـــي خ الت

قبـــل منشـــورات الشـــبكة مبوضوعـــات تتصـــل بفوائـــد 

ـــة العامـــة،  الغـــذاء، و الطـــب التجميـــي، والثقافـــة الصحي

ــب  ــن الطـ ــال عـ ــة ,فضـ ــة الحديثـ ــافات الطبيـ واالكتشـ

العـــريب وان شـــبكة الفيســـبوك تســـاهم  يف زيـــادة الوعـــي 

ـــادة  ـــة، زي ـــة الصحي ـــادة الثقاف ـــالل  زي ـــن خ ـــي م الصح

االهتـــامم بالنظافـــة الشـــخصية، اكتســـاب العـــادات 

ـــف  ـــر, التثقي ـــدوري املبك ـــص ال ـــليمة، الفح ـــة الس الصحي

ـــة،  ـــارات يف اإلســـعافات األولي ـــة، امله الجراحـــات التجميلي

ترســـيخ العـــادات الغذائيـــة املنتظمـــة، التوقـــف عـــن 

مامرســـة العـــادات الصحيـــة الســـيئة.

ــا؛   ــات منهـ ــن التوصيـ ــة مـ ــة مبجموعـ ــت الدراسـ خرجـ

ــة أكـــر  رضورة العمـــل عـــى تصميـــم مواضيـــع صحيـ

ـــل الجمهـــور  ـــة لضـــامن املتابعـــة املســـتمرة مـــن قب جاذبي

عـــى شـــبكة الفيســـبوك، والركيـــز عـــى عـــرض املشـــكالت 

ـــة  ـــن دق ـــد م ـــع والتأك ـــيوعا يف املجتم ـــر ش ـــة األك الصحي

ـــا  ـــتمرار بتحديثه ـــة واالس ـــات الصحي ـــة املعلوم ومصداقي

مـــام يـــؤدي إىل زيـــادة ثقـــة الجمهـــور بالشـــبكة و 

ـــامم  ـــن االهت ـــد م ـــة املزي ـــة الصحي ـــالء موضـــوع التوعي إي

ووضعهـــا كأولويـــة و ابتـــكار أســـاليب جديـــدة يف 

ــا وعـــدم  طـــرح املواضيـــع الصحيـــة وتنويـــع مضامينهـ

ـــة يف  ـــة والعاملي ـــالت الحكومي ـــع الحم ـــى تتب ـــار ع االقتص

ـــة شـــاملة  ـــة صحي ـــر تغطي مجـــاالت األمـــراض بحيـــث توف

ـــر  ـــة، ون ـــا الصحي ـــف القضاي ـــة ملختل ـــة ومتوازن ومتكامل

ثقافـــة االعتـــامد عـــى شـــبكات التواصـــل االجتامعـــي 

مـــن ضمنهـــا الفيســـبوك للحصـــول عـــى املعلومـــة 

ـــع  ـــادة الوعـــي الصحـــي والتواصـــل م ـــة لغـــرض زي الصحي

الجهـــات الطبيـــة الطبيـــة املختصـــة.  

يف ظـــل مـــا تقـــدم مـــن نتائـــج وتوصيـــات لدراســـات 

ـــال  ـــالم واالتص ـــاول االع ـــع تن ـــت واق ـــة تناول علمي

لقضايـــا الســـكان والتنميـــة و الصحـــة الجنســـية 

واالنجابيـــة نـــرى ان هنـــاك فجـــوه متحـــورت 

حـــول عـــدم وجـــود رؤيـــة اســـراتيجية وطنيـــة 

ـــة  ـــات خاص ـــداف وسياس ـــددة األه ـــة ومح واضح

باالتصـــال واالعـــالم الخـــاص بقضايـــا الســـكان و 

الصحـــة الجنســـية واالنجابيـــة وضعـــف الرامـــج 
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املســـتدامة واملتخصصـــة  الدوريـــة  اإلعالميـــة 

والحديثـــة، بســـبب عـــدم وجـــود توجـــه لـــدى 

للقضايـــا  تغطيتهـــا  يف  اإلعالميـــة  املؤسســـات 

ـــا  ـــل معه ـــى التعام ـــرصت ع ـــي اقت ـــكانية، الت الس

ــداث  ــول األحـ ــر حـ ــار وتقاريـ ــكل أخبـ عـــى شـ

االلتـــزام  دون  وأحيانًـــا  الســـكانية،  والوقائـــع 

ــة.  ــة اإلعالميـ باملعايـــر املهنيـ

ــراتيجيات  ــداد اسـ ــة اىل اعـ ــاءت الحاجـ ــا جـ ــن هنـ مـ

متخصصـــة يف االعـــالم الســـكاين واالتصـــال بقضايـــا الصحـــة 

الجنســـية واالنجابيـــة، واســـتجابة لذلـــك قـــام املجلـــس 

األعـــى للســـكان بإعـــداد االســـراتيجيات الوطنيـــة التاليـــة: 

• االســـراتيجية الوطنيـــة لإلعـــالم الســـكاين لألعـــوام 
أجنـــدة  بنـــاء  اىل  هدفـــت  التـــي   )2018-2022(

إعالميـــة داعمـــة للجهـــود الوطنيـــة الهادفـــة لبلـــوغ 

ــاء  ــالل بنـ ــن خـ ــتثامرها مـ ــكانية واسـ ــة السـ الفرصـ

قـــدرات إعالميـــة مهنيـــة متخصصـــة يف مجـــال التنميـــة 

ـــة  ـــودة عالي ـــكانية بج ـــات س ـــر معلوم ـــكان وتوف والس

ــر  ــا، وتطويـ ــول إليهـ ــن الوصـ ــن مـ ــن اإلعالميـ ومتكـ

ــاتية  ــية ومؤسسـ ــة سياسـ ــة بيئـ ــالم يف تهيئـ دور اإلعـ

ـــل دور  ـــكانية، وتفعي ـــة الس ـــة للفرص ـــة داعم وتريعي

ــع  ــرد واملجتمـ ــدى الفـ ــي لـ ــادة الوعـ ــالم يف زيـ االعـ

ـــر  ـــكانية، وتغي ـــا الس ـــة للقضاي ـــات داعم ـــي توجه لتبن

ســـلوك االفـــراد واملجتمـــع نحـــو قضايـــا الســـكان.  

• اســـراتيجية االتصـــال الخاصـــة بقضايـــا الصحـــة الجنســـية 
ـــة  ـــة للصح ـــت األردن )منصـــة املعرف ـــر ن ـــة ش واالنجابي

 ،)2024  –  2022( لألعـــوام  واإلنجابيـــة(  الجنســـية 

والتـــي تهـــدف اىل تســـهيل توفـــر ونـــر ومشـــاركة 

املعـــارف الخاصـــة بالصحـــة الجنســـية واالنجابيـــة 

ـــرار وراســـمي  ـــاع الق ـــة وصن ـــات البحثي ـــن والجه للباحث

السياســـات واالعـــالم ومعـــدي الرامـــج ومقدمـــي 

الخدمـــات مبـــا يدعـــم ويوجـــه عمليـــة صناعـــة 

ــة. ــية واالنجابيـ ــة الجنسـ ــة بالصحـ ــرارات الخاصـ القـ

األردين  واالتصـــال  اإلعـــالم  واقـــع 
ـــة ـــية واإلنجابي ـــة الجنس ـــق بالصح املتعل

الدراســـات واالســـراتيجيات  ومـــن خـــالل مراجعـــة 

الوطنيـــة لإلعـــالم الســـكاين والصحـــة الجنســـية واالنجابيـــة 

تتضـــح لنـــا مالمـــح واقـــع االعـــالم واالتصـــال األردين 

ـــي: ـــة وهـــي كـــام ي ـــق بالصحـــة الجنســـية واإلنجابي املتعل

1- تراجـــع اهتـــامم املؤسســـات اإلعالميـــة باإلعـــالم 

الســـكاين بشـــكل عـــام وغيـــاب األطـــر املؤسســـية اإلعالميـــة 

ــة  ــدات إداريـ ــاء وحـ ــك بإلغـ ــح ذلـ ــة ، واتضـ املتخصصـ

مـــن الهيكلـــة األداريـــة ملؤسســـة اإلذاعـــة والتلفزيـــون 

ـــات  ـــج والوثائقي ـــات والرام ـــاج التنويه ـــى بإنت األردين، تعن

ـــة  ـــة اإلنجابي ـــة والصح ـــكان والتنمي ـــا الس ـــة بقضاي املعني

ـــت  ـــي كان ـــوي الت ـــالم التنم ـــرة اإلع ـــم األرسة، ، كدائ وتنظي

ـــم املتحـــدة للســـكان  ـــدوق االم ـــع صن ـــاون م ـــل بالتع تعم

ــا اىل  ــم تحويلهـ ــث تـ ــكان، حيـ ــى للسـ ــس األعـ واملجلـ

قســـم لإلنتـــاج واالتصـــال الســـكاين ولألســـف مل يكتـــب 

ـــه اىل  ـــق موظفي ـــي والتح ـــث الغ ـــور حي ـــرى الن ـــه ان ي ل

دائـــرة الرامـــج مـــام اضعـــف االهتـــامم بإنتـــاج برامـــج 

متخصصـــة بقضايـــا الســـكان والتنميـــة، وادى اىل تـــدين 

حجـــم التغطيـــة اإلعالميـــة حـــول األحـــداث والوقائـــع 

الســـكانية وغيـــاب الرامـــج اإلعالميـــة الدوريـــة املســـتدامة 

واملتخصصـــة يف الصحـــة الجنســـية واإلنجابيـــة.

2- عـــدم وجـــود اســـتثامر كايف فيـــام يتعلـــق بتطويـــر 

ــام  ــة فيـ ــال فعالـ ــات وأدوات اتصـ ــات ومنصـ منتجـ

ــة. ــية واالنجابيـ ــة الجنسـ ــق بالصحـ يتعلـ

3- قلـــة أعـــداد اإلعالميـــن املتخصصـــن يف القضايـــا الســـكانية 
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وقلـــة وجـــود كـــوادر مدربـــة عـــى االتصـــال واالعـــالم 

يف مجـــال الصحـــة الجنســـية واإلنجابيـــة، مـــام يســـبب 

ــة  ــار الجانبيـ ــول اآلثـ ــة حـ ــات الخاطئـ ــداول املعلومـ تـ

للوســـائل الحديثـــة لتنظيـــم األرسة وضعـــف برامـــج 

اإلعـــالم والتثقيـــف املســـتنر ملواجهـــة هـــذه املعلومـــات.

4- ضعـــف الخـــرات اإلبداعيـــة يف إنتـــاج محتـــوى 

إعالمـــي جـــاذب حـــول القضايـــا الســـكانية وتنظيـــم 

ـــة  ـــة املتعلق ـــة واإلعالمي ـــائل االتصالي ـــذا الرس األرسة. ل

بقضايـــا الســـكان والصحـــة الجنســـية واالنجابيـــة 

ــور. ــاه الجمهـ ــا ال تلفـــت انتبـ غالبـ

5- ضعـــف برامـــج التدريـــب يف مجـــال االتصـــال املتعلـــق 

بالصحـــة الجنســـية واالنجابيـــة.

6- ضعـــف تضمـــن مفاهيـــم الصحـــة الجنســـية واالنجابيـــة 

ــال  ــة يف مجـ ــاقات املتخصصـ ــية واملسـ ــج املدرسـ يف املناهـ

صحـــة اليافعـــن والصحـــة الجنســـية واإلنجابيـــة يف الكليـــات 

الطبيـــة والصحيـــة يف الجامعـــات بأســـلوب يتناســـب مـــع 

الثقافـــة االجتامعيـــة والدينيـــة الســـائدة يف املجتمـــع.

7- غيـــاب أو ضعـــف الرامـــج التوعويـــة املوجهـــة 

ـــزواج واملتعلقـــة بالصحـــة  للخاطبـــن واملقبلـــن عـــى ال

الجنســـية واإلنجابيـــة )التثقيـــف والتأهيـــل اإلنجـــايب 

قبـــل الـــزواج(

8- ضعـــف مشـــاركة القطـــاع الصحـــي الخـــاص يف برامـــج 

ـــة.  ـــات الصحـــة الجنســـية واإلنجابي ـــة لخدم التوعي

9- القيـــود االجتامعيـــة، والثقافيـــة املتمثلـــة بالعـــادات، 

ـــا أمـــام مامرســـة االتصـــال  ـــي تقـــف عائق ـــد الت والتقالي

ـــدوره يف مجـــال الصحـــة الجنســـية  واإلعـــالم الســـكاين ل

ـــة. واالنجابي

10- تدين ثقة املواطن باإلعالم الرسمي.

وملعالجـــة مـــا ســـبق وضعـــت االســـراتيجيات الوطنيـــة 

الســـكاين لألعـــوام )2018-2022(،  باإلعـــالم  املعنيـــة 

واملعنيـــة باالتصـــال بقضايـــا الصحـــة الجنســـية واالنجابيـــة 

شـــر نـــت األردن )منصـــة املعرفـــة للصحـــة الجنســـية 

ـــا  ـــت خطط ـــوام )2022 – 2024(، وضع ـــة( لألع واإلنجابي

وبرامـــج للنهـــوض بواقـــع االعـــالم واالتصـــال الســـكاين 

واالنجابيـــة  الجنســـية  الصحـــة  قضايـــا  ومعالجـــة 

وذلـــك  املختلفـــة،  واالتصـــال  االعـــالم  وســـائل  يف 

بالتعـــاون مـــع رشكاء مـــن القطاعـــن العـــام والخـــاص. 

الســـؤال األهـــم الـــذي وجـــب طرحـــه مـــا 

هـــو مصـــر هـــذه الدراســـات االســـراتيجيات 

وتوصياتهـــا هـــل ســـيتم تنفيذهـــا ومتابعتهـــا ام 

ســـتبقى حبيســـة الـــورق؟ 

ــات  ــن العمليـ ــر مـ ــة تعتـ ــذ واملتابعـ ــة التنفيـ إن عمليـ

املحوريـــة املهمـــة إلنجـــاح الخطـــط والرامـــج املنبثقـــة 

عـــن االســـراتيجيات الوطنيـــة، لـــذا عـــى الجهـــة التـــي 

تعنـــى بالتنفيـــذ والتقييـــم واملتابعـــة دور مهـــم يف ترجمـــة 

ــل  ــالل العمـ ــع مـــن خـ ــد عـــى ارض الواقـ ــذا الجهـ هـ

مـــع الـــركاء املعنيـــن يف متابعـــة تنفيـــذ االســـراتيجية 

مـــن املنظـــامت والجامعـــات والـــوزارات واألفـــراد. 

الدعـــم  كســـب  تفعيـــل  آليـــات 
بقضايـــا  الوعـــي  ورفـــع  والتأييـــد 

واالنجابيـــة الجنســـية  الصحـــة 

ـــاء عـــى املشـــهد العـــام نـــرى ان إنجـــاح الجهـــود التـــي  بن

ـــب  ـــة لكس ـــج الوطني ـــط والرام ـــم الخط ـــت يف تصمي بذل

ـــكان  ـــا الس ـــم قضاي ـــي لدع ـــع الوع ـــد ورف ـــم والتأيي الدع

ــوات  ــاج اىل خطـ ــة تحتـ ــية واالنجابيـ ــة الجنسـ والصحـ

جـــادة وآليـــات عمـــل مدروســـة لتعظيـــم دور وســـائل 

ـــية  ـــة الجنس ـــع الصح ـــاول مواضي ـــة يف تن ـــالم املختلف االع

واالنجابيـــة يف األردن منهـــا مـــا يـــي: -

ـــة  ـــات اإلعالمي ـــركاء واملؤسس ـــع ال ـــة م ـــة جدي 1- متابع

ـــة  ـــراتيجية الوطني ـــد باالس ـــذ والتقي ـــة للتنفي والصحفي
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لألعـــالم الســـكاين واســـراتيجية االتصـــال لقضايـــا 

الصحـــة الجنســـية واالنجابيـــة. 

ـــا  ـــن بقضاي ـــن املتخصص ـــن اإلعالمي ـــة م ـــكيل كتل 2- تش

الســـكان والتنميـــة والصحـــة الجنســـية واالنجابيـــة، 

واتصاليـــة  إعالميـــة  تدريبيـــة  برامـــج  تنفيـــذ  و 

تتنـــاول قضايـــا الصحـــة اإلنجابيـــة بطـــرق إبداعيـــة 

ومبتكـــرة وغـــر تقليديـــة مثـــل القصـــة اإلخباريـــة ، 

ـــاالت يف  ـــدة املق ـــر ، أعم ـــتقصايئ ، كاريكات ـــق اس تحقي

الصحـــف، وتزويدهـــم باملعلومـــات واألفـــكار الســـتمرار 

النقـــاش والعصـــف الذهنـــي مبـــا يتعلـــق باملواضيـــع 

ـــي  ـــي صحف ـــوى اعالم ـــكل محت ـــي تش ـــات الت واملعلوم

ميكـــن اســـتثامره يف الرامـــج التلفزيونيـــة واالذاعيـــة 

التغطيـــات  ومتابعـــة  الصحفيـــة،  والتحقيقـــات 

اإلعالميـــة وتوجيـــه املؤسســـات اإلعالميـــة والرامـــج 

ــات  ــج والتنويهـ ــائل والرامـ ــاج الرسـ ــة إلنتـ االتصاليـ

والتنميـــة  الســـكان  بقضايـــا  الخاصـــة  التوعويـــة 

ــة. ــية واالنجابيـ ــة الجنسـ والصحـ

3- انشـــاء قنـــوات للتواصـــل مـــع الوحـــدات والدوائـــر 

تنفيـــذ  يف  الريكـــة  املؤسســـات  يف  اإلعالميـــة 

)وزارة  الحكومـــة  مثـــل  الوطنيـــة  االســـراتيجيات 

ــباب، وزارة  ــة، وزارة الشـ ــات الطبيـ ــة، الخدمـ الصحـ

األوقـــاف،  وزارة  الـــدويل،  والتعـــاون  التخطيـــط 

العـــايل  التعليـــم  وزارة  والتعليـــم،  الربيـــة  وزارة 

ـــرة  ـــة، دائ ـــة االجتامعي ـــي، وزارة التنمي ـــث العلم والبح

ــن  ــا مـ ــام وغرهـ ــن العـ ــة، األمـ ــاءات العامـ االحصـ

ــة  ــوزارات ذات الصلـ ــام والـ ــاع العـ ــات القطـ مؤسسـ

والجمعيـــات و منظـــامت املجتمـــع املـــدين واملنظـــامت 

غـــر الحكوميـــة و الجهـــات االكادمييـــة )الجامعـــات 

ــم  ــة وتقيـ ــالم للمتابعـ ــوث( واإلعـ ــات البحـ ومؤسسـ

ــم. ــن خاللهـ ــذة مـ ــطة املنفـ ــج واألنشـ الرامـ

4- انشـــاء قنـــوات إعالميـــة اليكرونيـــة مـــن خـــالل 

ــوب  ــة اليوتيـ ــي املتنوعـ ــل االجتامعـ ــع التواصـ مواقـ

والفيســـبوك حيـــث اثبتـــت الدراســـات ان شـــبكة 

الفيســـبوك تســـاهم يف زيـــادة الوعـــي الصحـــي مـــن 

ـــة  ـــة املختلف ـــع الصحي ـــة باملواضي ـــادة الثقاف ـــالل زي خ

ـــع  ـــن املواضي ـــة م ـــة الجنســـية واالنجابي ـــا ان الصح ومب

افـــراد  التـــي تســـتهدف رشيحـــة واســـعة مـــن 

ـــكل  ـــون بش ـــن يتفاعل ـــباب الذي ـــام الش ـــع ومنه املجتم

كبـــر عـــى مواقـــع التواصـــل االجتامعـــي، فالتفاعـــل 

ــة يتوقـــف  ــالم املختلفـ ــائل األعـ ــه وسـ ــذي تحدثـ الـ

عـــى مـــدى مالمئـــة الوســـيلة املســـتخدمة للوظيفـــة 

ـــي  ـــة ه ـــة املطلوب ـــا ان الوظيف ـــا، ومب ـــوم به ـــي تق الت

التأثـــر يف اتجاهـــات االفـــراد وكســـب تأييدهـــم 

مبـــا يتعلـــق بقضايـــا الصحـــة الجنســـية واالنجابيـــة، 

ــل  ــائل التواصـ ــي وسـ ــا هـ ــب هنـ ــيلة االنسـ فالوسـ

االجتامعـــي التـــي أصبحـــت أكـــر متابعـــة وأكـــر جذبـــا 

ـــل  ـــات التواص ـــتخدام منص ـــح اس ـــد أصب ـــور، لق للجمه

اليومـــي  للتواصـــل  أساســـيا  جـــزءا  االجتامعـــي 

واســـتقبال املعلومـــات لكثـــر مـــن األشـــخاص يف 

ـــر مـــن مقاييـــس  العـــامل. فمثـــال موقـــع الفيســـبوك يعت

الـــراء اإلعالمـــي حيـــث يُعـــد أداة منوذجيـــة لنـــر 

املعلومـــة، وللتعـــاون، وللتعليـــم والدعـــم األخالقـــي 

ـــة  ـــالم التقليدي ـــائل االع ـــى ان وس ـــات، حت ـــت األزم وق

بعـــد انتشـــار وســـائل التواصـــل االجتامعـــي بحثـــت 

عـــن جمهورهـــا لتجـــده هنـــاك، وأصبحـــت متتلـــك 

قـــدرا كبـــرا مـــن البيانـــات واملعلومـــات بســـبب 

التغذيـــة الراجعـــة التـــي تتلقاهـــا مـــن التعليقـــات 

ـــا  ـــي صفحاته ـــن متابع ـــور م ـــارش للجمه ـــل املب والتفاع

ـــوع  ـــب تن ـــي إىل جان ـــل االجتامع ـــع التواص ـــى مواق ع

ــن  ــد مـ ــذا ال بـ ــا، لـ ــن خاللهـ ــدم مـ ــون املقـ املضمـ

اســـتثامر منصـــات ومواقـــع التواصـــل االجتامعـــي 

ـــات  ـــات ومجموع ـــالل صفح ـــن خ ـــكايف م ـــكل ال بالش

متخصصـــة بقضايـــا الســـكان والصحـــة الجنســـية 

واالنجابيـــة، تصـــدر عـــن املؤسســـات اإلعالميـــة و 



14

ــة. ــراتيجيات الوطنيـ ــذ االسـ ــن بتنفيـ الـــركاء املعنيـ

ذكيـــة  وتطبيقـــات  الكرتونيـــة  مواقـــع  تطويـــر   -5

متخصصـــة وموثوقــــة تقــــدم املعلومـــات وتتقبــــل 

االستفسارات حــــول الصحــــة الجنسية واإلنجابيــــة مـع 

املحافظـــة عـــى الريـــة والخصوصيـــة للمســـتخدم.

6-  العمـــل عـــى زيـــادة نســـبة املحتـــوى الصحـــي 

ـــة  ـــج تلفزيوني ـــاج برام ـــة وانت ـــالم املختلف ـــائل االع بوس

واذاعيـــة متخصصـــة بقضايـــا الســـكان والتنميـــة 

وقضايـــا الصحـــة الجنســـية واالنجابيـــة، بأســـلوب 

عـــرصي ابداعـــي ممتـــع يجـــذب جمهـــور الشـــباب، 

ــا  ــورة، درامـ ــر مصـ ــج تقاريـ ــن الرامـ ــث تتضمـ بحيـ

ــث  ــة، حيـ ــابقات تثقيفيـ ــة، مسـ ــة واذاعيـ تلفزيونيـ

ـــة الشـــباب  يفتقـــر االعـــالم األردين لرامـــج موجهـــه لفئ

ــا. ــاة رؤيـ ــتثناء برنامـــج كرفـــان عـــى شاشـــة قنـ باسـ

7- تخصيـــص مســـاحة لقضايـــا الســـكان والصحـــة الجنســـية 

ـــع وزارة  ـــيق م ـــة والتنس ـــج الديني ـــة يف الرام واالنجابي

األوقـــاف لتعزيـــز اســـتخدام املحتـــوى الدينـــي يف 

ــم األرسة  ــول تنظيـ ــة حـ ــب الدينيـ ــدروس والخطـ الـ

واملباعـــدة يف األحـــامل الـــذي يكـــرم املـــرأة واإلنـــاث 

بشـــكل عـــام، ويحـــد مـــن قـــوة التقاليـــد والثقافـــة 

التـــي تفضـــل الذكـــور عـــى اإلنـــاث.

ـــوات  ـــد الفج ـــين لتحدي ـــركاء الرئيس ـــدرات ال ـــاء ق 8- بن

الجنســـية  الصحـــة  بقضايـــا  املتعلقـــة  املعرفيـــة 

ـــة  ـــات اإلنجابي ـــوق والتريع ـــا الحق ـــة وقضاي واإلنجابي

األردن.  يف 

ــة  ــر تفاعليـ ــر نـــت لتكـــون أكـ ــة شـ ــر منصـ 9- تطويـ

املعرفـــة  بنـــاء  لتســـهيل  االســـتخدام  يف  وأســـهل 

ونرهـــا حـــول الصحـــة الجنســـية اإلنجابية وقضايـــا 

ـــر  ـــاركة ع ـــالل املش ـــن خ ـــواء م ـــة س ـــوق اإلنجابي الحق

اإلنرنـــت أو مـــن خـــالل االتصـــال غـــر االلكـــروين.

ـــع املؤسســـات  ـــرات تفاهـــم م ـــات ومذك ـــد اتفاقي 10- عق

اإلعالميـــة األردنيـــة كمؤسســـة اإلذاعـــة والتلفزيـــون 

ـــة  ـــات املحلي ـــا واالذاع ـــاة رؤي ـــرا وقن ـــاء ب ـــة االنب ووكال

واملجتمعيـــة لتخصيـــص مســـاحة مـــن البـــث تعنـــى 

بقضايـــا الصحـــة الجنســـية واالنجابيـــة ســـواء عـــى 

ـــا  ـــة بقضاي ـــات خاص ـــاالت وتحقيق ـــج ومق ـــكل برام ش

ـــرات  ـــة او كفق ـــية واالنجابي ـــة الجنس ـــكان والصح الس

ـــة  ـــج قامئ ـــالل برام ـــن خ ـــث م ـــات تب ـــار وتنويه واخب

ــوم  ــج يـ ــل برنامـ ــة مثـ ــة اليوميـ ــج الصباحيـ كالرامـ

ـــا  ـــا ي ـــج دني ـــك وبرنام ـــعد صباح ـــج يس ـــد وبرنام جدي

دنيـــا باإلضافـــة اىل الدعايـــات والتنويهـــات واألفـــالم 

الوثائقيـــة.

11- رفـــع مســـتوى الوعـــي مبفهـــوم الصحـــة الجنســـية 

ـــدى  ـــكار املغلوطـــة ل ـــح بعـــض األف ـــة وتصحي واالنجابي

الجمهـــور والتـــي يعترهـــا منافيـــة لألخـــالق والعـــادات 

ــول  ــة حـ ــات الخاطئـ ــح املعلومـ ــد. وتصحيـ والتقاليـ

اآلثـــار الجانبيـــة للوســـائل الحديثـــة لتنظيـــم األرسة 

مـــن خـــالل محتـــوى اعالمـــي واتصـــايل يـــأيت عـــى 

ـــباب  ـــه للش ـــات موجه ـــة وتنويه ـــج إعالمي ـــكل برام ش

واملراهقـــن باســـتخدام أســـاليب اتصـــال تفاعليــــة غـــر 

تقليديـــة جاذبــــة لهــــذه الفئــــة العمريـــة.

ـــي 60%  ـــع فت ـــه مجتم ـــع األردين ان ـــز املجتم يتمي

مـــن املجتمـــع هـــم مـــن فئـــة الشـــباب لـــذا وجـــب 

تعزيـــز االتجاهـــات اإليجابيـــة لـــدى فئـــة الشـــباب 

والركيـــز عـــى التفاعـــل التشـــاريك بينهـــم مـــن 

ـــة  ـــة خاص ـــة تفاعلي ـــة الكروني ـــاء منص ـــالل انش خ

بهـــم، وإرشاكهـــم بإعـــداد وتنفيـــذ األنشـــطة 

التوعويـــة، واعـــداد الرامـــج التلفزيونيـــة واالذاعيـــة 

ـــح الشـــباب فرصـــة  ـــإرشاف خـــراء متمرســـن ومن ب

ــالة  ــور فالرسـ ــع الجمهـ ــل مـ ــم والتواصـ التقديـ

ــن  ــدم مـ ــا تقـ ــة عندمـ ــون مقنعـ ــة تكـ االتصاليـ

ــتهدفة.  ــة املسـ ــون للفئـ ــن( ينتمـ ــراد )مذيعـ افـ

ـــباب،  ـــة للش ـــالت إعالمي ـــه حم ـــة اىل توجي باإلضاف



15

تهـــدف اىل التوعيـــة والتثقيـــف بقضايـــا الصحـــة 

ـــة  ـــة مـــن خـــالل برامـــج تفاعلي الجنســـية واالنجابي

ـــه  ـــالل الرفي ـــن خ ـــم م ـــلوب التعلي ـــتخدام أس باس

ـــة كاملـــرح التفاعـــي  ـــات ترفيهي واملتضمـــن فعالي

ـــي،  ـــل التطوع ـــطة العم ـــيقى انش ـــم واملوس والرس

ــور  ــن األمـ ــباب مـ ــة الشـ ــى صحـ ــاظ عـ فالحفـ

الرضوريـــة لصحـــة املجتمـــع ككل، فالشـــباب 

ـــتويات  ـــادة مس ـــي زي ـــدة يعن ـــة جي ـــع بصح املتمت

التعليـــم واإلنتاجيـــة ويضمـــن أن تولـــد األجيـــال 

املســـتقبلية يف أحســـن بيئـــة ممكنـــة. 

انتـــاج  12- تدريـــب اإلعالميـــن والصحفيـــن عـــى 

محتـــوى اعالمـــي جـــذاب يأخـــذ بعـــن االعتبـــار 

الـــذوق العـــام ويتناســـب مـــع التطـــور الـــذي طـــرأ 

ـــة،  ـــة واإلذاعي ـــج التلفزيوني ـــاج الرام ـــة انت ـــى طريق ع

ـــة  ـــائل توعوي ـــي األردين رس ـــوى الدرام ـــن املحت وتضم

غـــر مبـــارشة بقضايـــا ومفاهيـــم الصحـــة الجنســـية 

ــة. واإلنجابيـ

ـــم  ـــم، وزارة التعلي ـــة والتعلي ـــع وزارة الربي ـــل م 13- العم

ــوم  ــن مفهـ ــى تضمـ ــي عـ ــث العلمـ ــايل والبحـ العـ

الصحـــة الجنســـية واالنجابيـــة يف املناهـــج املدرســـية 

ــطة  ــج وأنشـ ــة وبرامـ ــاقات جامعيـ ــص مسـ وتخصيـ

توجـــه للطلبـــة يف املـــدارس والجامعـــات تهـــدف اىل 

ــية  ــة الجنسـ ــوم الصحـ ــي مبفهـ ــتوى الوعـ ــع مسـ رفـ

واالنجابيـــة، وتقديـــم الدعـــم لطلبـــة الجامعـــات 

يف كليـــات الصحافـــة واالعـــالم والفنـــون، لتنفيـــذ 

مشـــاريع تخـــرج تتنـــاول قضايـــا الســـكان والصحـــة 

ــث.    ــي حديـ ــلوب ابداعـ ــة بأسـ ــية واالنجابيـ الجنسـ

14- التنســـيق مـــع وزارة التعليـــم العـــايل والبحـــث 

املجتمـــع(  أنشـــطة )خدمـــة  العلمـــي الســـتثامر 

ـــة  ـــم يف عملي ـــة وارشاكه ـــع الطلب ـــل م ـــيلة للتواص كوس

ــة يف  ــية واالنجابيـ ــة الجنسـ ــوم الصحـ ــة مبفهـ التوعيـ

ـــن  ـــة م ـــن مجموع ـــث تتضم ـــة، حي ـــات األردني الجامع

ـــة  ـــا الطلب ـــي ينفذه ـــة الت ـــود التطوعي االنشـــطة والجه

والعاملـــن يف الجامعـــة بشـــكل منفـــرد أو جامعـــي 

داخـــل الحـــرم الجامعـــي أو خارجـــه، أو مـــع مؤسســـات 

املجتمـــع يف املجـــاالت االجتامعيـــة أو االقتصاديـــة أو 

ــة أو  ــة أو البيئيـ ــة أو الصحيـ ــية أو التعليميـ السياسـ

ـــج  ـــالل الرام ـــن خ ـــة م ـــة أو الرياضي ـــة أو الفني الثقافي

ـــراد  ـــة لألف ـــي االحتياجـــات الفعلي ـــي تلب واملشـــاريع الت

ـــث  ـــات، حي ـــك املؤسس ـــا تل ـــي تخدمه ـــات الت والجامع

ـــاً عـــى  ـــب تخـــرج إجباري ـــة املجتمـــع متطل ـــّد خدم تُع

الطالـــب يف الجامعـــة، دون ان تتقـــاىض الجامعـــة اي 

ـــك. ـــاء ذل ـــة لق ـــغ مالي مبال

الخاصـــة  البيانـــات  قواعـــد  وتحديـــث  توفـــر   -15

ـــن  ـــن والباحث ـــة لإلعالمي ـــية واالنجابي ـــة الجنس بالصح

ـــة  ـــة وجاهي ـــص منصـــات اتصالي ـــن، و تخصي واألكادميي

والكرونيـــة للتشـــبيك والتشـــاركية مـــع املؤسســـات 

ــات  ــة ومؤسسـ ــات املانحـ ــة والجهـ ــج العامليـ والرامـ

املـــدين واللجـــان املجتمعيـــة واملراكـــز  املجتمـــع 

ـــة يف  ـــز الصحي الشـــبابية واملـــدارس والجامعـــات واملراك

املناطـــق النائيـــة.

16- االطـــالع عـــى تجـــارب دوليـــة يف االعـــالم الســـكاين 

كنمـــوذج ميكـــن إعـــادة انتاجـــه مبـــا يتناســـب مـــع 

الســـياق الثقـــايف واالجتامعـــي األردين.

17- تصميـــم دورات تدريبيـــة مخصصـــة للمســـؤولن 

ـــة  ـــة املختلف ـــات اإلعالمي ـــرار يف املؤسس ـــاب الق وأصح

ـــية  ـــة الجنس ـــا الصح ـــي قضاي ـــم يف تبن ـــب تأييده لكس

واالنجابيـــة.

18- بنـــاء جســـور التعـــاون بـــن الجهـــات املانحـــة 

واملؤسســـات اإلعالميـــة لتقديـــم الدعـــم املـــادي 

ــاول  ــة تتنـ ــاج برامـــج وافـــالم وثائقيـ واملعنـــوي إلنتـ

الجنســـية  والصحـــة  والتنميـــة  الســـكان  قضايـــا 

واالنجابيـــة.
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ــة حيـــث  ــة املوجهـ ــتمرار بالحمـــالت اإلعالميـ 19- االسـ

ـــة  ـــام يف مواكب ـــة دورا مه ـــة التوعوي ـــالت اإلعالمي للحم

ــا  ــع جوانبهـ ــن جميـ ــا مـ ــة وتغطيتهـ ــاة الصحيـ الحيـ

ـــة  ـــات االعالني ـــات واللوح ـــم امللصق ـــة، وتصمي املختلف

املعنيـــة بالصحـــة الجنســـية واالنجابيـــة، بحيـــث 

ـــل  ـــل التأوي ـــة ال تحتم ـــة واضح ـــائل اتصالي ـــل رس تحم

والتفســـر تتناســـب مـــع الســـياق االجتامعـــي والثقـــايف 

ــع األردين.  للمجتمـ

التوصيـــات املتعلقـــة بآليـــة التعامـــل 
مـــع باملؤسســـات اإلعالميـــة بشـــكل 

خـــاص:

ـــوى  ـــق باملحت ـــاج اإلعالمـــي والصحفـــي املتعل 1- رصـــد اإلنت

الصحـــي ومـــا يتـــم نـــره مـــن تحقيقـــات صحفيـــة 

ــج  ــن برامـ ــه مـ ــم انتاجـ ــا يتـ ــار ومـ ــاالت واخبـ ومقـ

وتقاريـــر إذاعيـــة وتلفزيونيـــة للوصـــل اىل مـــؤرش واضـــح 

ــة  ــر املخصصـ ــاحة النـ ــاج ومسـ ــة اإلنتـ ــدد كثافـ يحـ

ــا الســـكان والصحـــة اإلنجابيـــة يف األردن. لقضايـ

ــر  ــة وتأثـ ــول فاعليـ ــرأي حـ ــتطالعات للـ ــذ اسـ 2- تنفيـ

املحتـــوى اإلعالمـــي املتخصـــص بقضايـــا الســـكان 

والصحـــة الجنســـية واالنجابيـــة مـــن برامـــج واخبـــار 

ـــة  ـــات الكروني ـــة ومنص ـــات صحفي ـــاالت وتحقيق ومق

ــي.  ــل االجتامعـ ــع التواصـ ومواقـ

الـــوزارات  يف  االرتبـــاط  ضبـــاط  دور  تفعيـــل   -3

ـــامت  ـــدين واملنظ ـــع امل ـــامت املجتم ـــات ومنظ واملؤسس

ــات  ــة )الجامعـ ــات االكادمييـ ــة والجهـ ــر الحكوميـ غـ

ومؤسســـات البحـــوث( واإلعـــالم ملتابعـــة وتنفيـــذ 

ـــة  ـــة املتعلق ـــراتيجيات الوطني ـــة لالس ـــطة التابع األنش

ــال. ــالم واالتصـ باإلعـ

4- زيـــادة فهـــم صنـــاع القـــرار والسياســـات اإلعالميـــة 

ـــاء  ـــج ورؤس ـــة والرام ـــون واإلذاع ـــدراء التلفزي ـــن م م

التحريـــر للروابـــط الهامـــة بـــن الســـكان والتنميـــة، 

مـــن خـــالل دورات تدريبيـــة معمقـــة.

5- انشـــاء وحـــدات او اقســـام لإلنتـــاج واالتصـــال الســـكاين 

يف املؤسســـات اإلعالميـــة والصحفيـــة.

ـــر  ـــر وتوف ـــة املخصصـــة لتطوي ـــات املالي ـــادة امليزاني 6- زي

ـــائل  ـــي يف وس ـــاج الرامج ـــتلزمات االنت ـــات ومس متطلب

ـــالم. االع

7- تعزيـــز قناعـــة مـــدراء ورؤســـاء تحريـــر املؤسســـات 

ـــكانية  ـــا الس ـــم القضاي ـــي دع ـــة لتبن ـــة املختلف اإلعالمي

والتنمويـــة مـــن خـــالل ارشاك املؤسســـات اإلعالميـــة 

ــع  ــدة مـ ــاريع املنعقـ ــات واملشـ ــة باالتفاقيـ الحكوميـ

الجهـــات املانحـــة لتعمـــل كريـــك وليـــس كأداة 

ــم  ــادة تفاعلهـ ــاهم يف زيـ ــذي يسـ ــر الـ ــذ، األمـ تنفيـ

ــية  ــة الجنسـ ــكان والصحـ ــا السـ ــم بقضايـ واهتاممهـ

واالنجابيـــة عـــن مـــن خـــالل تضمـــن مفاهيـــم 

الصحـــة الجنســـية واالنجابيـــة يف املحتـــوى اإلعالمـــي 

بشـــكل عـــام.
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