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امللخ�ص التنفيذي

ووثائق يف جمال  ا�سرتاتيجيات  عت  و�سِ اأن  و�سبق  ال�سكاين،  االإعالم  االأولى يف جمال  الوطنية  اال�سرتاتيجية  هذه 
االت�سال ال�سكاين ب�سكل عام جاء االهتمام باالإعالم فيها باعتباره اأحد اأدوات االت�سال�

وُيق�سد بهذه اال�سرتاتيجية: جمموعة اجلهود املنظمة واملخطط لها التي ُتر�سد االإعالم االأردين العام واخلا�ص يف 
جماالت توفري املعلومات، ورفع م�ستوى املعرفة والوعي يف جمال ال�سكان، والتاأثري على اجتاهات واعتقادات و�سلوكيات 
اجلمهـور االأردين بكل مكوناته وم�ستوياته العمرية، والتاأثري على اأولويات �سناع ال�سيا�سات العامة مبا يخدم اأهداف 
امل�ستدامة، وحت�سني  واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية  متطلبات  مع  يتوافق  ومبا  االأردنية،  للدولة  ال�سكانية  ال�سيا�سة 

نوعية حياة املواطن االأردين� 

مت تطوير هذه اال�سرتاتيجية وفق منهجية علمية متكاملة نفذها جمموعة خرباء على مبداأ تو�سيع قاعدة امل�ساركة 
وامل�ساورات مع املوؤ�س�سات ال�سريكة وو�سائل االإعالم واالإعالميني، وبعد مراجعة �ساملة للجهود العلمية واملهنية ال�سابقة 
يف جماالت االت�سال واالإعالم ال�سكاين واخلربات الدولية التي جنحت يف ا�ستخدام و�سائل االإعالم يف دعم ال�سيا�سات 

ال�سكانية� 

تزداد اأهمية وجود هذه اال�سرتاتيجية مع االإدراك العام برتاجع دور االإعالم يف دعم ال�سيا�سات ال�سكانية، حيث ي�سهد 
االأردن مرحلة بالغة احل�سا�سية يف امل�سكلة ال�سكانية، فمن املنتظر اأن يدخل االأردن قريبًا مرحلة التحول الدميغرايف 
يف الرتكيب العمري لل�سكان املعروف بـ »الفر�سة ال�سكانية« حيث �سرتتفع ن�سبة ال�سكان يف �سن العمل يف الفئة العمرية 
15-64 �سنة ب�سكل اكرب من الفئة املعالة )اقل من 15 �سنة واكرث من 64 �سنة (؛ ما يتطلب �سيا�سات مالئمة يف التعليم 

والتدريب والت�سغيل وال�سحة وتوزيع املوارد وغريها�

كما �سهد االأردن يف ال�سنوات اخلم�ص االأخرية زيادة ق�سرية كبرية يف ال�سكان نتيجة حالة عدم اال�ستقرار التي مرت 
لل�سكان  العام  التعداد  نتائج  وح�سب  ال�سوري�  اللجوء  اأهمها  الالجئني،  من  موجات  اإلى  واأدت  العربية،  املنطقة  بها 
�سوء  يدل على حجم خطورة  ما  العا�سمة،  ال�سكان يرتكزون يف  يقارب ن�سف  ما  اأن  تبني  وامل�ساكن يف عام 2015، 

التوزيع اجلغرايف لل�سكان� 

ممت خلم�ص �سنوات قادمة من املتوقع اأن ت�ستمر فيها معظم املالمح ال�سكانية الراهنة حيث  هذه اال�سرتاتيجية �سُ
ُحددت الروؤية اال�سرتاتيجية مبا يتفق وفل�سفة ال�سيا�سة ال�سكانية الوطنية� كما مت حتديد الهدف العام لال�سرتاتيجية 
اأربعة  الهدف مت حتديد  وانطالقا من هذا  ال�سكانية،  وللق�سايا  للتنمية  داعمة  وطنية  اإعالمية  اأجندة  ببناء  املتمثل 
اأهداف فرعية تدور حول تطوير قدرات االإعالميني االأردنيني وخلق كتلة حرجة Critical mass اي كتلة متميزة ورائدة 
من االإعالميني املهنيني املتخ�س�سني يف جمال االإعالم ال�سكاين تكون مهمتهم قيادة التغيري يف اأداء و�سائل االإعالم 

االأردنية ل�سالح بناء اأجندة اإعالمية داعمة لالأولويات ال�سكانية�

كما تناولت االأهداف اخلا�سة: تطوير االإعالم يف ن�سر الوعي بالق�سايا ال�سكانية، وتطوير دور هذه الو�سائل يف تغيري 
ت�سورات واجتاهات و�سلوكيات االأفراد، والتاأثري على �سناع ال�سيا�سات العامة مبا يخدم االأهداف ال�سكانية الوطنية� 



VII

مع  ومواءمتها  ال�سكانية  الفر�سة  فل�سفة  تعك�ص  فاإنها  االإعالمي،  املحتوى  ال�سرتاتيجية  االأ�سا�سية  املجاالت  اأما 
التطورات االقت�سادية واالجتماعية الى جانب الق�سايا ال�سكانية ال�ساخنة يف �سنوات تنفيذه هذه اال�سرتاتيجية؛ وهي 
اأربعة جماالت اأ�سا�سية: ال�سحة االإجنابية واالأ�سرة ال�سغرية، متكني ال�سباب االأردين، تعزيز امل�ساواة وتكافوؤ الفر�ص 

للجن�سني ومتكني املراأة والفتاة، والهجرة الدولية والالجئون�

وتناولت اال�سرتاتيجية ر�سم خارطة اأ�سا�سية حول اأدوار ال�سركاء اال�سرتاتيجيني، تو�سح اأدوار املوؤ�س�سات الداعمة 
م اال�سرتاتيجية اجلمهور امل�ستهدف اإلى ثالثة خطوط، اخلط االأول امل�ستهدف يتمثل يف  لالإعالم ال�سكاين� كما ُتق�سِّ
و�سائل االإعالم واالإعالميني حتى يتمكن هذا الطرف من الو�سول اإلى اخلط الثاين املتمثل باملوؤ�س�سات الداعمة و�سناع 

ال�سيا�سات ومتخذي القرارات، ثم اخلط الثالث االأو�سع واالأكرث �سمولية املتمثل باملجتمع� 

ت�ستمل م�سفوفة التوجهات واالأولويات واملجاالت على اآلية تنفيذ اال�سرتاتيجية وحتويل االأهداف اإلى برامج واأن�سطة 
ال�سركاء  امل�سفوفة  هذه  تو�سح  كما  اال�سرتاتيجية،  هذه  عن  تتفرع  �سوف  التي  التنفيذية  اخلطة  وفق  للتنفيذ  قابلة 

التنفيذيني وال�سركاء الداعمني وفق كل توجه� 

اإن االإعالم ال�سكاين يف االأردن بحاجة اإلى دفعة قوية يف احل�سور واال�ستباك االإيجابي مع خمتلف حمركات التنمية 
الوطنية، وبحاجة اإلى اال�ستفادة من التجارب الناجحة يف العامل والبناء عليها؛ مبا يخدم االأهداف التنموية الوطنية، 
والتحوالت  االإعــالم،  ي�سهدها  التي  الكبرية  التحوالت  مع  ين�سجم  مبا  واملحتوى  االأدوات  تطوير  اإلى  بحاجة  اأنه  كما 

واالأولويات التنموية وال�سكانية الوطنية� 
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متهيد

�سهد االأردن يف اآخر عقدين، تطورات اجتماعية و�سكانية �سريعة، اإلى جانب ما توعد به مرحلة الفر�سة ال�سكانية 
املقبلة من حتوالت اجتماعية واقت�سادية عميقة قد ترتك اآثارًا اإيجابية اأو �سلبية وفق اال�ستجابة املجتمعية والر�سمية 
لها، االأمر الذي يوؤكد اأهمية التعامل الر�سيد مع و�سائل االت�سال واالإعالم يف خدمة اأهداف ال�سيا�سة ال�سكانية الوطنية؛ 

وحتديدًا يف جمال حتقيق اأهداف ال�سيا�سة الوطنية اخلا�سة بالفر�سة ال�سكانية وارتفاع معدالت النمو ال�سكاين�

االإعالم  ومعهد   JCAP االأ�سرة  ل�سعادة  توا�سل  وم�سروع  لل�سكان  االأعلى  املجل�ص  مبادرة  تاأتي  االأ�سا�ص،  هذا  وعلى 
اإلى  اآخرين، يف تطوير وثيقة اال�سرتاتيجية الوطنية لالإعالم ال�سكاين بهدف الو�سول  االأردين وبالتعاون مع �سركاء 

خارطة طريق حول دور االإعالم يف الق�سايا ال�سكانية لل�سنوات اخلم�ص القادمة� 

لقد قدم االأردن يف العقود ال�سابقة واحدًا من اأهم مناذج النجاح يف دول العامل النامية يف ا�ستخدام االإعالم من 
اإعالن االأمم املتحدة يف ال�ستينيات من القرن الع�سرين املا�سي، الأول مرة، عن عقد  اأجل االأهداف التنموية� ومنذ 
التنمية و�سواًل اإلى نهاية الثمانينيات من القرن ذاته، لعبت االإذاعة والتلفزيون يف االأردن اأدوارًا ُي�ساد بها يف التحفيز 
على  والتاأثري  االجتاهات  وبناء  الوعي  خالل  من  لها  حا�سنة  بيئة  توفري  يف  وامل�ساهمة  التنمية  اأهــداف  حتقيق  على 
ال�سلوك و�سواًل اإلى التغيري االجتماعي والثقايف االإيجابي� ومع النمو ال�سريع لقطاع االإعالم االأردين وما �سهده من تنوع 
وتعدد للفاعلني الذي تزامن مع تراجع االهتمام االإعالمي بالق�سايا ال�سكانية، تزداد اأهمية التخطيط لهذا القطاع مبا 

يتفق مع اأهداف ال�سيا�سات ال�سكانية� 

اإن هذه اال�سرتاتيجية ُتعنى باالإعالم ال�سكاين ب�سكل حمدد، ولي�ص باالت�سال ال�سكاين ب�سكل عام، ما يخدم تطوير 
روؤية وطنية ت�ساركية حول االأهداف املرجوة من دور و�سائل االإعالم االأردنية يف الق�سايا ال�سكانية وما تنطوي عليه من 
فر�ص وحتديات� على اأن يتم العمل الحقًا على تطوير ا�سرتاتيجية وطنية لالت�سال ال�سكاين ت�ستمل على جميع عنا�سر 

االت�سال مبا فيها االإعالم و مبا يخدم حتقيق اأهداف الفر�سة ال�سكانية�

منهجية بناء هذه اال�سرتاتيجية

مت تطوير هذه اال�سرتاتيجية من قبل فريٍق من اخلرباء من تخ�س�سات متعددة، واعتمد فريق اال�سرتاتيجية على 
ثالث اأدوات منهجية يف عمله، هي:

ال�سكانية  والوثائق  ال�سابقة،  وامل�سوح  االأدبيات  مراجعة  على  ت�ستمل  والتي  ال�سابقة  االأو�ساع  وتقييم  مراجعة  اأول: 
والوثائق االأخرى ذات ال�سلة�

ثانيا: امل�ساركة وتو�سيع قاعدة امل�ساورات: باالعتماد على فريق مو�سع من خلفيات متعددة، ومت تنفيذ ور�سة عمل اولى 
�سارك فيها عدد من اخلرباء وممثلون عن اجلهات ذات العالقة مت خاللها تطوير التوجهات اال�سرتاتيجية الرئي�سة، 

كما نفذت ور�سة عمل اخرى لتطوير ادوات املتابعة والتقييم وموؤ�سراتهما� 
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ثالثا: ا�ستخدام اأداة التحليل الرباعي يف حتليل البيئتني الداخلية واخلارجية ثم االنتقال اإلى ا�ستخدام اأداة »دلفي« 
يف تطوير االأهداف واملجاالت واالأفكار املكملة� 

ويف �سوء ذلك متت مراجعة الدرا�سات التي اأجريت يف �سنوات العقدين املا�سيني للك�سف عن العالقة بني ال�سيا�سات 
ومراجعة  االأردن،  يف  ال�سكانية  ال�سيا�سات  اأهداف  حتقيق  يف  ال�سكاين  والتثقيف  واالإعــالم  االت�سال  ودور  ال�سكانية 
والوكاالت  واملوؤ�س�سات  الــوزارات  اأدوار  ومراجعة  االأخــرية،  �سنوات  الع�سِر  خالل  ال�سكاين  االت�سال  م�ساريع  وتقييم 
االأهلي،  والقطاع  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  دور  ومراجعة  ال�سكاين،  واالإعالم  االت�سال  جمال  يف  والعامة  احلكومية 

وحتديد االأولويات واالأهداف، وحتليل الفجوات والو�سع القائم يف �سوء ال�سيا�سة ال�سكانية�

اأما املبادئ العامة التي اأُخذت بعني العتبار يف و�سع ا�سرتاتيجية الإعالم ال�سكاين:

اأوًل: املواءمة مع خطة اأهداف ال�سيا�سة ال�سكانية االأردنية، ويف مقدمتها ال�سيا�سة اخلا�سة بالفر�سة ال�سكانية�

ثانياً: مراعاة التطور االجتماعي - االقت�سادي للمجتمع االأردين وخ�سائ�سه وتنوعه وحاجاته وم�سكالته� 

ثالثاً: مراعاة التحوالت التي �سهدها االت�سال واالإعالم ال�سكاين يف العامل، واأخذ الدرو�ص امل�ستفادة منها�

رابعاً: ال�سمولية والتكامل يف املنظور واملنهجية التي �سُتبنى من خاللها اال�سرتاتيجية، �سواء يف املو�سوعات اأو اجلمهور 
امل�ستهدف اأو الو�سائل والتقنيات واالأ�ساليب�

اإن هذه اال�سرتاتيجية تخ�ص االإعالم ال�سكاين، ولي�ص االت�سال ال�سكاين ب�سكل عام، فهي متخ�س�سة بدور و�سائل 
اأ�سا�سيًا يف تنفيذ وحتقيق اال�سرتاتيجية الوطنية لل�سكان الأهدافها؛  ُيعد االإعالم �سريكًا  االإعالم اجلماهريي، حيث 
اإنه حمرك اأ�سا�سي فاعل وموؤثر يف الق�سايا ال�سكانية، وال ميكن التقليل من اأهميته والتغا�سي عن دوره يف ن�سر الوعي 
املعنية  اجلهات  وبني  بينه  الت�ساركية  وتعزيز  اإزاءهــا،  الوطنية  وال�سيا�سات  ال�سكانية،  الق�سايا  جمال  يف  والتثقيف 
بالقطاع ال�سكاين؛ اإن كثريًا من اجلهود االأردنية التي ُبذلت يف ال�سنوات ال�سابقة يف ن�سر الوعي والتثقيف يف املجال 
ال�سكاين، كانت تعتمد اإلى حد كبري على ا�ستخدام االت�سال ال�سخ�سي واأ�سكاله املختلفة؛ ورغم اأهمية هذا النوع من 
اأنواع االت�سال ال�سكاين، غري اأن هذه اال�سرتاتيجية �ستويل اهتمامها الرئي�ص باالإعالم اجلماهريي، واالإعالم الرقمي 

ب�سبب قوة تاأثريه يف املجتمعات احلديثة� 

وتقوم و�سائل االإعالم اجلماهريي، وو�سائل االإعالم اجلديد، بدور اإيجابي يف تناول عدة ق�سايا تنموية تتعلق مب�سكلة 
النمو ال�سكاين املتزايد، والفر�سة ال�سكانية باأبعدها املختلفة؛ حيث يحر�ص االإعالم على اإك�ساب اجلمهور معلومات 
�سحيحة عن ال�سحة االجنابية و تنظيم االأ�سرة  ،  وت�سحيح بع�ص املفاهيم اخلاطئة عن و�سائل تنظيم االأ�سرة واثارها 

اجلانبية� 

لقد تطور منظور االإعالم الداعم للتنمية ب�سكل كبري خالل اخر ثالثة عقود، حيث توجد خربات من خمتلف انحاء 
العامل يف الطريقة التي ي�ساهم فيها االإعالم بدعم وحتقيق �سيا�سات ذات �سلة بالفر�سة ال�سكانية حيث ت�سري تلك 
اخلربات اإلى التطور الكبري يف دور االإعالم يف دعم التنمية االقت�سادية والتعريف ال�سباب بالفر�ص اجلديدة وباأهمية 
بتغيري  الوعي  بن�سر  وامل�ساهمة  اجلندرية  الفجوة  وردم  املراأة  متكن  ودعم  اجلديد،  االقت�ساد  يف  والريادة  االبتكار 

امناط التعليم والتدريب واكت�ساب �سبل العي�ص البديلة�
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يوؤثر يف  اأن  الذي ميكن  بالقدر  اأهميتها،  كافية، رغم  تكن جهودًا  املا�سية، مل  ال�سنوات  االإعالمية يف  اإن اجلهود 
لنوعية احلياة، لذا البد من االهتمام برفع م�ستوى وعي االإعالمي  بناء ثقافة �سديقة  اأفراد املجتمع نحو  اجتاهات 

بالق�سايا ال�سكانية حتى يتبنى اجتاهات اإيجابية على نوعية حياة االأفراد� 

�سكل رقم )1( مالمح بناء اال�سرتاتيجية الوطنية لالإعالم ال�سكاين� 
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حتليل الو�سع الراهن

األوضاع السكانية في األردن: المؤشرات األساسية والقضايا الجوهرية 

تاأ�سي�ص الدولة االأردنية احلديثة، يف الوقت الذي �سهدت فيه  ال�سكان يف االأردن بتحوالت عديدة منذ  مرت حالة 
االإقليم والتي و�سلت  التي �سهدها  التحوالت وال�سراعات  الثالثة االأخرية، زيادًة ق�سرية غري م�سبوقة نتيجة  العقود 

ذروتها يف ال�سنوات اخلم�ص االأخرية�

 لقد نفذ االأردن التعداد ال�سكاين ال�ساد�ص نهاية عام 2015، و�سط ظروف اإقليمية �سعبة تركت اآثارًا وا�سعة على 
ن�سمة)1(، حيث  بلغ 9.531.712  االأردن عام 2015  �سكان  اأن عدد  اإلى  التعداد  نتائج هذا  وت�سري  ال�سكاين،  الو�سع 
وكانت  اأكرث من ع�سر مرات، خالل 55 عامًا؛  املا�سي  القرن  ال�ستينيات من  ال�سكان منذ مطلع عقد  ت�ساعف عدد 

الزيادة االأكرث خالل ال�سنوات اخلم�ص املا�سية)2(�

 Dos�gov�jo/about-us 1( دائرة االح�ساءات العامة(
)2( دائرة االح�ساءات العامة، النتائج الرئي�سية: التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن، 2015�
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وت�سري نتائج التعداد ال�سكاين ال�ساد�ص 2015، اإلى اأن عدد ال�سكان االأردنيني بلغ 6.613.587 ن�سمة، اأي 69% من 
اأجمايل �سكان اململكة، بينما �سكل ال�سكان غري االأردنيني نحو 30% من ال�سكان ن�سفهم من ال�سوريني، فيما تركز اأكرث 
من اأربعة ماليني ن�سمة من ال�سكان يف العا�سمة، يف حني بلغ متو�سط حجم االأ�سرة االأردنية 4.8 فرد، و�سل عدد االأ�سر 
نحو مليوين اأ�سرة، وبلغت ن�سبة التحاق االأطفال بالتعليم االأ�سا�سي من اجلن�سني نحو 95%، ونحو 70% من االأردنيني 

يلتحقون بالتعليم الثانوي� بينما ن�سف االأطفال االأردنيني ال يلتحقون بالتعليم املبكر »5-4«� 

ووفق نتائج هذا التعداد، بلغت ن�سبة االأمية بني ال�سكان يف االأردن، نحو 9.1 % بواقع 6.7% بني ال�سكان االأردنيني، 
و14.5 بني غري االأردنيني� وبلغ ن�سبة من يعانون من �سعوبات وظيفية حادة اأو مطلقة »االإعاقات« نحو 2.7 %)3(�

واالإناث   ،%71 نحو  اقت�ساديًا  الن�سيطني  الذكور  ال�سكان  معدل  بلغ  لل�سكان،  االقت�سادية  اخل�سائ�ص  جمال  ويف 
21%)4(، وبلغ معدل البطالة بني االأردنيني يف الربع االأول من عام 2016 نحو 15.8 %)5(� 

معها  التعامل  طريقة  حتدد  التي  الراهنة  ال�سكانية  للق�سايا  اأبرز  ا�ستعرا�ص  اإلى  احلديثة  املوؤ�سرات  هذه  وتقود 
م�ستقبل التنمية ونوعية حياة االأردنيني يف العقود القليلة القادمة، واأبرزها: 

اأوًل: الزيادة ال�سكانية، ت�ساعف عدد ال�سكان منذ مطلع عقد ال�ستينيات من القرن املا�سي اأكرث من 10 مرات، 

وهي زيادة نادرة احلدوث يف العامل املعا�سر� وقد بلغ معدل النمو ال�سكاين ال�سنوي الإجمايل �سكان االأردن خالل الفرتة 
2004-2015 حوايل 5.3 %)6(� ويعود االرتفاع يف هذا املعدل اإلى الهجرات مبا فيها الهجرات الق�سرية واللجوء اإلى 
االأردن؛ حيث كان معدل النمو ال�سنوي 18% لغري االأردنيني، واأما فيما يتعلق باالأردنيني فاإن معدل النمو ال�سكاين بلغ 
3،1% �سنويا، وهو مرتفع مقارنة مبعدالت االإجناب ال�سائدة وفقًا للتعداد العام لل�سكان وامل�ساكن 2015� وما زال هذا 

املعدل مرتفعًا اأي�سًا بالن�سبة للمعدالت العاملية، ومتو�سط على امل�ستوى العربي�

للموارد  وتهديدًا  كبريًا  تنمويًا  حتديًا  ت�سكالن  واللجوء،  الق�سرية  الهجرة  جانب  الى  لل�سكان  الطبيعة  الزيادة  اإن 
الوطنية املحدودة حيث باتت هذه الزيادة تنعك�ص �سلبًا على خمتلف املوؤ�سرات االجتماعية واالقت�سادية� 

ثانياً: الفر�سة ال�سكانية، تعد الفر�سة ال�سكانية املرحلة الثالثة من مراحل التحول الدميوغرايف االأربع التي متر بها 

املجتمعات، ويف هذه املرحلة يبداأ معدل االإجناب بالرتاجع ما يقود اإلى منو �سكاين اأقل وتغري يف الرتكيب العمري حيث 
يتحول الرتكيب العمري من تركيب فتي اإلى تركيب مييل ل�سالح الفئات املنتجة من ال�سكان »15- 64«، ومييل االأفراد 

اإلى االدخار وينخف�ص معدل االإعالة وتزداد فر�ص النمو االقت�سادي مع زيادة حجم قوة العمل� 

)3( دائرة االح�ساءات العامة، النتائج الرئي�سية: التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن، 2015�
)4( دائرة االح�ساءات العامة، النتائج الرئي�سية: التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن، 2015�

)5( دائرة االح�ساءات العامة، تقرير� 
)6( االأردن باالأرقام 2016� 
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وتدل جتارب املجتمعات االأخرى على اأن هذه املرحلة قد ت�سكل نعمة بالفعل اأو نقمة تقود اإلى املزيد من االختالالت 
ا�ستمرار  ت�سمن  الدميوغرايف  التحول  لهذا  داعمة  �سيا�سات  يرافقها  مل  اإذا  وال�سيا�سية  واالجتماعية  االقت�سادية 

االنخفا�ص يف االإجناب وتبني �سيا�سات اجتماعية واقت�سادية مالئمة تركز على ال�سباب واإنتاجية املراأة وغريها)7(�

اإلى ذروة الفر�سة ال�سكانية بحلول العام 2040؛ مبا يحقق معدالت مرتفعة من  اأن ي�سل املجتمع االأردين  ويتوقع 
معدالت  اإلى  والو�سول  لها  م�ستوى  اأدنى  الُعمرية  االإعالة  ن�سبة  بلوغ  يتطلب  ما  اقت�ساديًا؛  النا�سطني  ال�سكان  ن�سبة 
مرتفعة من ن�سبة ال�سكان النا�سطني اقت�ساديًا من خالل: حتقيق بيئة تعليمية حمفزة للتعليم والبحث العلمي واالإبداع، 
وبيئة اأعمال حمفزة للعمل واال�ستثمار والريادة، واإقبال متزايد على العمل املهني والتقني والريادي والت�سغيل الذاتي، 

واالرتفاع امل�ستمر يف م�ساركة املراأة االقت�سادية� 

امل�ستمر يف  والتح�سني  التو�سع  الذروة يتحقق من خالل  بعد  ال�سكانية وما  الفر�سة  الفعال ملرحلة  االإعداد  اأن  كما 
بنية  للمواطن، وحتقيق  املقدمة  االجتماعي  وال�سمان  االجتماعية  التنمية  ال�سحية، وخدمات  والتاأمينات  اخلدمات 

حتتية تتالءم ومتطلبات التنمية امل�ستدامة)8(�

ثالثاً: حالة الالجئني ال�سوريني: ت�سكل حالة اللجوء ال�سوري حتديًا كبريًا لالأو�ساع ال�سكانية ولل�سيا�سات ال�سكانية 

القائمة وامل�ستقبلية، ما يجعلها ق�سية اأ�سا�سية عند مناق�سة اأو�ساع ال�سكان على مدى خم�ص �سنوات على اأقل تقدير�

بلغ عدد الالجئني ال�سوريني وح�سب االأرقام الر�سمية حوايل 1.265 مليون ن�سمة وفقا لنتائج التعداد العام لل�سكان 
وامل�ساكن 2015 ال�سادر من دائرة االإح�ساءات العامة، وبلغ عدد امل�سجل منهم كالجئني 655 الف حتى تاريخ اأيلول 

 �2016

لقد اأ�ساف الالجئون ال�سوريون اأعباء جديدة على موارد االأردن عند جلوئهم وبعده، فاأعدادهم م�ستمرة يف التزايد 
حتى لو توقف دخول املزيد منهم اإلى االأردن، اإذ ُيقدر عدد والداتهم ال�سنوية اليوم بنحو 40 األف مولود اأي نحو ُخم�ص 
والدات االأردنيني، حيث تفيد االإح�ساءات الر�سمية اأن معدل املواليد بينهم 30 مولودًا لكل األف ن�سمة، مما يتوجب 

�سمولهم باأن�سطة االإعالم ال�سكاين)9(�

رابعاً: اخللل يف خارطة التوزيع اجلغرايف لل�سكان يف االأردن؛ يتكد�ص نحو ن�سف �سكان االأردن يف العا�سمة عمان، 

وهذا اخللل الدميوغرايف يلقي بظالل خطرية على التنمية وجهود التحديث وي�سغط بقوة على املوارد والبنى التحتية، 
ويف املقابل خلق فجوة تنموية كبرية يف املحافظات التي عانت من هجرة �سكانية �سوب عمان على مدى عقود� 

)7( املجل�ص االأعلى لل�سكان، الفر�سة ال�سكانية يف االأردن، وثيقة ال�سيا�سات، 2009� 
)8( املجل�ص االأعلى لل�سكان، التقرير الدوري االأول لر�سد ومتابعة مدى التقدم يف حتقق وا�ستثمار الفر�سة ال�سكانية�

Dos�gov�jo/about-us 9( دائرة االإح�ساءات العامة(
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فاإن  اليوم،  الدولة مثلما هو احلال  بالغًا ملوارد  ت�سكل تهديدًا  االأردن مل  ال�سكانية يف  امل�سكلة  اأن  الرغم من  وعلى 
ال�سيا�سات التنموية واالقت�سادية ما تزال ال متنح هذه امل�سكلة ما ت�ستحق من اأولوية، وهو االأمر الذي تدل عليه العديد 

من الوثائق التخطيطية وال�سيا�سات ال�سادرة يف ال�سنوات االأخرية)10(�

تقييم اداء اإلعالم السكاني: مراجعة الدراسات السابقة

لقد �ساهمت و�سائل االإعالم االأردنّية يف توفري املعلومات ال�سكانية للجمهور ويف التوعية بق�سايا ال�سكان ولفت النظر 
اأهميتها، وبخا�سة ق�سايا ال�سحة االإجنابية وتنظيم االأ�سرة، وذلك من خالل ن�سر تقارير حول هذه الق�سايا،  اإلى 
ولكن هذه اجلهود االإعالمية مل ت�ستند يف تغطيتها للق�سايا ال�سكانية اإلى روؤية ا�سرتاتيجية وطنية وا�سحة وحمددة 
واأحياًنا دون  ال�سكانية،  والوقائع  اأخبار وتقارير حول االأحداث  التعامل معها على �سكل  االأهداف، بل اقت�سرت على 

االلتزام باملعايري املهنية االإعالمية� 

االأردين  االإعالم  تغطية  حول  االأخريين  العقدين  يف  اأجريت  التي  وامل�سوح  والتقارير  االأدبيات  مراجعة  بينت  وقد 
للق�سايا ال�سكانية، اأن و�سائل االإعالم مل تعطها االهتمام الذي ت�ستحقه؛ واأن و�سائل االإعالم مل ت�سهم يف جعل امل�سكلة 
ال�سكانية اأولوية �سمن االأولويات الوطنية، وبالتايل مل ينعك�ص ثقل امل�سكلة ال�سكانية يف ال�سيا�سات القطاعية املختلفة�

تاريخيًا وعلى م�ستوى ال�سحافة اليومية املطبوعة، تراجعت ن�سب املحتوى املخ�س�ص للق�سايا ال�سكانية منذ مطلع 
الت�سعينيات؛ وح�سلت هذه الق�سايا على ما ن�سبته 4.5% من اإجمايل م�ساحة التغطية ال�سحفية لل�سحافة االأردنية 
اإلى 2.9% من  لت�سل  انخف�ست عام 2000  ثم  ن�سبة 3.5% عام 1997�  اإلى  وانخف�ست  اليومية خالل عام 1994، 
اإجمايل امل�ساحة يف ال�سحف اليومية، يف حني اأن ن�سبة امل�ساحة التي ُمنحت لق�سايا ال�سكان وال�سحة االإجنابية يف 
ال�سحافة االأردنية اليومية بلغت 14.5% من اإجمايل ق�سايا ال�سكان وال�سحة عام 1994، وارتفعت اإلى 25.9% من 

اإجمايل تغطية ال�سكان وال�سحة عام 1997 ثم تراجعت اإلى 19.4% عام 2000� 

غري  املنظمات  كانت  فقد  االإجنابية  وال�سحة  ال�سكان  ق�سايا  تغطية  جمال  يف  التزويد  مب�سادر  يتعلق  فيما  اأما 
احلكومية هي امل�سدر الرئي�سي للتزويد)11(�

ويف درا�سة قام بها املجل�ص االأعلى لل�سكان عام 2008، تبني وجود انخفا�ص كبري يف ن�سبة تغطية ق�سايا ال�سكان 
وال�سحة االإجنابية يف ال�سحف االأردنية؛ حيث مل تتجاوز هذه الن�سبة 1.2 % من م�ساحة ال�سحف التي مت حتليلها� 
واأما الدرا�سة الثانية التي اأجراها املجل�ص بعد عامني من الدرا�سة االأولى ملعرفة مدى التح�سن الذي طراأ على تغطية 

)10(  من بني هذه الوثائق وال�سيا�سات: وثيقة االأردن 2025 - روؤية وا�سرتاتيجية وطنية«، تقارير املجل�ص االقت�سادي واالجتماعي، البيانات احلكومية 
لنيل الثقة اأمام جمل�ص النواب� 

)11(  حممد ال�سرايرة، وعلي النجادات، وحامت عالونة، وحممد ال�سريدة، واأجمد القا�سي، ق�سايا ال�سكان وال�سحة االإجنابية يف ال�سحافة االأردنية 
اليومية: درا�سة حتليلية تتبعية خالل اأعوام 2000-1997-1994�
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ال�سحافيني لق�سايا ال�سكان بعد اأن تعر�سوا لدورات تدريبية يف االإعالم ال�سكاين، تبني اأن هناك ارتفاعًا يف التغطية 
ال�سحفية للق�سايا ال�سكانية؛ وقد عزا املجل�ص ذلك اإلى اجلهود التي قام بها يف جمال تدريب هوؤالء ال�سحافيني)12(� 

واأما فيما يتعلق بتغطية االإعالم املرئي، فقد بينت نتائج الدرا�سات وامل�سوح اأن التلفزيون االأردين احتل املركز االأول 
يف تعريف اجلمهور االأردين بق�سايا ال�سكان وبخا�سة تنظيم االأ�سرة، فقد بينت التقارير التقييمية للحمالت االإعالمية 
التي نفذها املجل�ص االأعلى لل�سكان و�سركاوؤه خالل العقدين املا�سيني، اأن التلفزيون كان من اأكرث التدخالت االإعالمية 
اإليه حول الق�سايا ال�سكانية، والتي كانت يف معظمها  التي كان لها دور يف اقناع امل�ساهدين لتبني الر�سائل املوجهة 

تتعلق بتنظيم االأ�سرة)13(�

اإن العديد من الدرا�سات امل�سحية والنوعية احلديثة تفيد باأن مفهوم تنظيم االأ�سرة يف االأردن بات مقبواًل اإلى حد 
ما، بينما تتمثل التحديات الراهنة التي تواجه ال�سيا�سات ال�سكانية وحتديدًا االت�سالية واالإعالمية، ترتبط باملفاهيم 
الثقافية واالجتماعية حول حجم االأ�سرة وتف�سيل الذكور، حيث تفيد درا�سة »ا�ستك�ساف املعايري اجلندرية وتنظيم 
االأ�سرة يف االأردن: درا�سة نوعية« التي اأجراها م�سروع توا�سل ل�سعادة االأ�سرة يف االأردن JCAP اأن ال�سلوكيات االجتماعية 
والتقاليد العميقة اجلذور توؤثر ب�سكل كبري على املعايري اجلندرية وال�سلوك االإجنابي وحتديدًا حجم االأ�سرة وجن�ص 

املولود ذكر اأم انثى�

لالأطفال بني  املثايل  العدد  اأن  الدرا�سة  واأكدت  الذكور�  لذرية  ال�سائد  التقليدي  التف�سيل  الدرا�سة  نتائج  واأبرزت 
االأ�سرة  بتنظيم  الوعي  بزيادة  االأطفال  من  به  املرغوب  العدد  هذا  ويرتبط  اأطفال�  اأربعة  نحو  يبلغ  االأردنية  االأ�سر 
وحت�سني ممار�سة و�سائل منع احلمل وا�ستخدامها� وباالإ�سافة اإلى ذلك، ك�سفت الدرا�سة اأن ارتفاع تكاليف املعي�سة 
وزيادة االأعباء املالية توؤثر على حجم االأ�سرة االأ�سغر، وخا�سة بني االأ�سر التي تعي�ص يف املناطق احل�سرية وعمان� وكان 
العدد املثايل لالأطفال اأعلى خارج العا�سمة� وقد اأ�سار ال�سباب من الذكور واالإناث غري املتزوجني اإلى اأن العدد االأمثل 
هو اأكرث من خم�سة اأطفال، مما يعك�ص التاأثري القوي للتقاليد االجتماعية التي تف�سل اأعدادًا كبرية من االأطفال وكيف 

ُينظر اإليهم على اأنهم م�سدر الفخر االجتماعي »العزوة«)14(�

ويف درا�سة م�سحية اأجريت عام 2015 بعنوان »املعرفة وال�سلوك واملمار�سات جتاه تنظيم االأ�سرة وال�سحة االإجنابية 
بني الن�ساء املتزوجات يف �سن االإجناب يف مناطق خمتارة يف االأردن« و�سملت عينة امل�سح النهائية ن�ساء متزوجات يف 
�سن االإجناب 81% من االأردنيات و 19% من الن�ساء ال�سوريات، ك�سفت الدرا�سة انه ال تزال املخاوف املتعلقة باالآثار 
اجلانبية و�سالمة و�سائل منع احلمل �سائدة� ثلث امل�ستجيبني ال يعتقدون اأن و�سائل منع احلمل احلديثة اأكرث فعالية من 
الطرق التقليدية� ال تزال الرغبة يف اإجناب املزيد من االأطفال واالأ�سر االأكرب حجمًا هي القاعدة االجتماعية� ال تزال 
الرغبة يف احل�سول على اأ�سر اأكرب قاعدة اجتماعية مهيمنة� اأكرث من ن�سف امل�ستطلعني »61%« اأرادوا اأربعة اأطفال 

القنوات  اإحدى  ال�سكاين يف  االإنتاج واالت�سال  اإدارة  باإن�ساء  املتعلق  الو�سع  ارتيمة »2014«: تقرير تقييم  )12(  عطية، �سلمى، حممد املدان و�سالح 
االإعالمية� املجل�ص االأعلى لل�سكان�

)13( املرجع 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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اأو اأكرث� فيما يبقى الطفل الذكر تف�سياًل اجتماعيًا قويًا� وعلى الرغم من اأن غالبية امل�ستطلعني »71%« رف�سوا تف�سيل 
جن�ص الطفل، فاإن ن�سفهم تقريبا »45%« اأ�ساروا اإلى اأنهم �سيوا�سلون حمل االأطفال حتى يكون لديهم ابن� ومعظم 

امل�ستجيبني لديهم معرفة بو�سيلة لتنظيم االأ�سرة »83%« ومعظمهم يعرف مكان احل�سول على اخلدمة )15(�

ل�سحة  االإعــالم  �سركاء  برنامج  �سمن  تنفيذها  مت  التي  اأحلى«  »حياتي  حلملة  امليداين  امل�سح  نتائج  اأظهرت  وقد 
اال�سرة عام 2012، اأن 90% من الذين �سملهم امل�سح اأو�سح باأن التلفزيون هو الو�سيلة االإعالمية االأكرث �سيوعًا لتلقي 
الر�سائل االإعالمية املتعلقة بتنظيم االأ�سرة؛ كما بينت نتائج درا�سة اأخرى للمجل�ص اأجراها عام 2013 بعنوان: »طرق 

االت�سال مع ال�سباب« اأن التلفزيون االأردين هو االأكرث م�ساهدة لدى امل�ستجيبني »املرجع ال�سابق«)16(� 

وقام م�سروع توا�سل ل�سعادة االأ�سرة JCAP باإجراء م�سح ملعرفة ردود اأفعال اجلمهور امل�ستهدف على اإحدى حمالت 
التوعية ال�سكانية با�ستخدام الر�سائل الق�سرية »SMS« باعتبارها و�سيلة مبتكرة لتوفري الوقت احلقيقي يف ر�سد ردود 
فعل اجلمهور على حملة »نظموا احلمل بتخففوا احلمل«، وجاء معدل اال�ستجابة االأعلى لدى الرجال 82% وهم الفئة 

االأقل ا�ستجابة للر�سائل االت�سالية ال�سكانية التقليدية� 

وا�ستهدف امل�سح ثالث فئات اأ�سا�سية، االأولى: اخلاطبون وحديثو الزواج بدون اطفال، والثانية: املتزوجون ولديهم 
طفل اإلى طفلني، والفئة الثالثة: االأ�سر املكتملة� 

�سعبية »%27«،  االأكرث  القناة  التلفزيون  اأكرث، وكان  اأو  بو�سيلة  ان 54% من اجلميع و�سلتهم احلملة  امل�سح  وك�سف 
تليها املنا�سبات االجتماعية »21%«، ثم االإذاعة وال�سحافة املقروءة، كما بينت الدرا�سة امل�سحية اأن م�ستوى االإعجاب 
جتاوز 75% للر�سائل االأ�سا�سية املوجهة للعرو�سني »بعد الزواج نود اأن ننتظر قبل اأن ننجب اأطفاال«� واحلمل الن�سط 
»نود اأن نبني حياتنا خطوة بخطوة ونباعد بني االحمال«� واالأ�سر املكتملة »نود اأن نبني حياتنا خطوة بخطوة ونباعد 

بني االأحمال«)17(�

وقد اأكدت هذا الدور املهم للتلفزيون تلك الدرا�سة التي نفذتها �سركة اإب�سو�ص �ستات حول ترتيب و�سائل االإعالم 
التلفزيون  ي�ساهدون  الذين  االأردنيني  ن�سبة  يف  تراجعًا  هناك  اأن  �سحيح   �2012 للعام  االأردنيني  لدى  متابعة  االأكرث 

االأردين اإال اأنه ال يزال يحتل املرتبة االأولى من حيث ن�سبة امل�ساهدة، وتاأتي االإذاعة االأردنية بعده يف ذلك)18(� 

وبالنظر اإلى الدور املركزي لل�سباب يف �سيا�سات االإعالم واالت�سال ال�سكاين، وفيما يتعلق مبفهوم »الفر�سة ال�سكانية« 
فاإن 32% من ال�سباب االأردين يتابع التلفزيون بهدف الت�سلية، وهناك 23% يعتمدون على التلفزيون كم�سدر لالأخبار 
مقابل 71% يعتمدون على االإنرتنت كم�سدر لالأخبار، وهناك 13% من ال�سباب 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.

)16( املرجع ال�سابق�
(17) �Jordan�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

)18( م�سوح �سركة اإب�سو�ص �ستات واالأبحاث الت�سويقية 2012 - 2013� 
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فر�ص تعليمية و9% يعتمدون على التلفزيون يف البحث عن فر�ص عمل)19(� ويف الوقت الذي يق�سي فيه ال�سباب االأردين 
»12-29 �سنة« يوميًا نحو 6 �ساعات على الو�سائل الرقمية ما بني االإنرتنت والتلفون الذكي، حيث و�سلت ن�سبة الو�سول 

اإلى االإنرتنت عام 2017 نحو 83% من ال�سكان� 

ومبراجعة العديد من الوثائق الوطنية التخطيطية الكربى التي �سهدتها البالد على مدى عقد م�سى، يت�سح �سعف 
االهتمام بالبعد ال�سكاين يف اأغلبها اأو عدم دقة معلوماتها ال�سكانية وتناق�سها، االأمر الذي ي�سري اإلى اأولوية ا�ستهداف 
من  عدد  يف  اال�سرتاتيجيات  من  العديد  وا�سح  ب�سكل  تلتفت  مل  حيث  ال�سيا�سات،  و�سناع  للنخب  ال�سكاين  االإعــالم 

القطاعات اإلى البعد ال�سكاين كذلك يف وثيقة »االجندة الوطنية يف عام 2007« ويف وثيقة »روؤية االأردن 2025« )20(�

واالرتقاء  االأردين  االإعالم  اأداء  اإلى تطوير  والتي هدفت  الوطنية لالإعالم«  »اال�سرتاتيجية  يف عام 2011 �سدرت 
مبهنيته، وعلى الرغم من اأن اال�سرتاتيجية اعرتفت برتاجع ثقة املواطنني االأردنيني باأداء االإعالم الر�سمي، واأ�سارت 
واالأدوات  االآليات  تو�سح  اأنها مل  اإال  واالقت�سادي،  االجتماعي  التغيري  ويف  التنمية  االإعالم يف  دور  تفعيل  اأهمية  اإلى 
املمكنة لبناء دور االإعالم يف التنمية ومل تاأت على ذكر االإعالم واالت�سال ال�سكاين بو�سوح )21(� ويف درا�سة للمجل�ص 
 2025 االأردن  روؤية  اختريت  حيث  تنموي،  برنامج  اأو  خطة  اأو  ا�سرتاتيجية   25 الدرا�سة  هذه  غطت  لل�سكان  االعلى 
ا�سرتاتيجيات  �سبع  الدرا�سة  �سملت  كما  الوطنية،  اال�سرتاتيجيات  الأغلب  ومتثيلها  حلداثتها  وطنية  كا�سرتاتيجية 
اأو  ا�سرتاتيجيات  اأنها  اأ�سا�ص  على  جميعها  اختريت  احلكومية  للموؤ�س�سات  ا�سرتاتيجية  خطة  ع�سر  اأربعة  و  قطاعية 
خطط عاملة خالل الفرتة 2014-2015، كما اختريت ثالث برامج تنموية ملحافظات العا�سمة واربد والعقبة لتمثيلها 
االأقاليم الثالث والن الربامج التنموية للمحافظات اأعدت بن�سق واحد، خل�ست الدرا�سة اإلى اأن عدم تبني ما يزيد 
التالية يف  املراحل  وانعكا�سات ذلك على  اإعدادها  االأولى من  املراحل  ال�سكاين يف  للبعد  اال�سرتاتيجيات  عن ن�سف 
حتديد االأهداف اال�سرتاتيجية وبرامج هذه اخلطط يعني احلاجة اإلى وعي اأكرث باأهمية اإدماج املتغريات ال�سكانية يف 
التخطيط للتنمية يف االأردن� وبينت اأبرز نتائج الدرا�سة اأنه من بني الـ 25 ا�سرتاتيجية التي تناولتها الدرا�سة؛ ُدجمت 

الفر�سة ال�سكانية يف 5 ا�سرتاتيجيات فقط )22(�

وعلى الرغم من اأن الالجئني ال�سوريني ي�سكلون نحو13 % من ال�سكان اإال اأن التغطية ل�سوؤونهم ما تزال حمدودة، 
وفق درا�سة اأجريت للتغطية االإعالمية ما بني 5 كانون االأول 2013 و5 كانون الثاين 2014، فاإن التغطية االإعالمية التي 
ركزت على ق�سايا الالجئني جاءت بن�سبة 5% فقط من املحتوى االإعالمي، ويف درا�سة اأخرى يف كانون االأول 2014 تبني 

اأن ن�سبة التغطية لق�سايا الالجئني يف حدود 8% من املحتوى االإعالمي)23(�

(19) UNICCO,�Net-med�youth,�,�Jordan�youth�media�perception�survey�ages�18-�29,(2015).

حتليل  باالأردن،  االأ�سرة  بتنظيم  املتعلقة  واال�سرتاتيجيات  والت�سريعات  ال�سيا�سات  اال�سرة،  ل�سعادة  توا�سل  وم�سروع  لل�سكان،  االعلى  )20(  املجل�ص 
ومراجعة وتو�سيات: 2014- 2015� 

�http://www.jrtv.jo/page.aspx?page_key=key_strategy&lang=ar 2015 -2011 21( اال�سرتاتيجية االإعالمية(
)22(  غالب العزة، درا�سة حتليل بيئة ال�سيا�سات الداعمة للق�سايا ال�سكانية: دمج املتغريات ال�سكانية يف اال�سرتاتيجيات واخلطط والربامج التنموية، 

املجل�ص االعلى لل�سكان، 2015�
)23( مركز الفينيق للدرا�سات االقت�سادية: الالجئون ال�سوريون يف ال�سحف اليومية االأردنية،2013�
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الكبري  ال�سكاين  البعد  االعتبار  بعني  ياأخذ  الالجئني  اإلى  موجه  تلفزيوين  اأو  اإذاعــي  بث  الوقت  هذا  اإلى  يوجد  ال 
ويقدم توعية يف الق�سايا ال�سكانية، حيث مل يخ�س�ص البث العام �سواء يف االإذاعة اأو التلفزيون، فرتات بث خم�س�سة 
لالجئني، فيما حاولت بع�ص حمطات االإذاعة املحلية اإطالق برامج حمدودة� وعلى الرغم من حجم تناول االإعالم 
لتاأثري الالجئني اإال اأنه اإلى هذا الوقت ال يوجد اإدراك عميق عند الكثري من امل�سوؤولني، الأهمية اإدراج ق�سايا الالجئني 

يف ال�سيا�سات ال�سكانية، و�سرورة ا�ستخدام اأدوات االت�سال ال�سكاين يف خماطبة الالجئني�

اإن اخلال�سة االأولى االأبرز من ا�ستعرا�ص واقع االإعالم ال�سكاين يف االأردن، وفق ما هو متوفر من درا�سات نوعية 
وم�سحية ومن �سيا�سات وا�سرتاتيجيات ووثائق خمتلفة، يو�سح احلاجة املا�سة اإلى العمل على بناء اإعالم �سكاين يتمتع 
بالكفاءة واملهنية، حيث اأن جانبًا مهمًا من امل�سكلة ال�سكانية الراهنة يرتبط بالوعي املجتمعي، فما زال املجتمع االأردين 
ال يرى اأن التحدي ال�سكاين ي�سكل حتديًا فعليًا يواجه االأردن فهناك 72% من االأردنيني يرون اأن االأو�ساع االقت�سادية 
والبطالة والفقر هي التحدي احلقيقي الذي يواجه االأردن دون ربط هذه التحديات وغريها بالبعد ال�سكاين)24(� كما اأن 
امل�سكلة ال�سكانية ال حتتل مكانتها لدى النخب و�سناع ال�سيا�سات، وهو االأمر الذي تعك�سه ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات 

يف الكثري من القطاعات�

التحدي  اأن  اإال  االأ�سرة«  »تنظيم  ا�ستيعاب مفهوم  االأردين جتاوز  الوعي االجتماعي  اأن  تبدو يف  الثانية،  اخلال�سة 
الكبري الذي ما زال يواجه خطط االت�سال واالإعالم ال�سكاين وجهود التوعية، يتمثل يف قوة تاأثري التقاليد الثقافية 

واالجتماعية وتاأثريها ال�سلبي يف ن�سر الوعي باالأ�سرة ال�سغرية وتف�سيل الذكور على االإناث�

اخلال�سة الثالثة، ت�سري اإلى اأنه على الرغم من ندرة الدرا�سات التي تناولت االت�سال واالإعالم ال�سكاين والفر�سة 
ال�سكانية، فاإن تناول االإعالم للق�سايا ال�سكانية ذات ال�سلة بالفر�سة ال�سكانية، مازال اأقل من املطلوب ومل ينجح اإلى 

هذا الوقت يف حتويل مفهوم الفر�سة ال�سكانية وحماورها اإلى اأولويات يف اهتمام املجتمع والدولة�

اخلال�سة الرابعة، تتمثل يف اأهمية اأخذ بعد الالجئني ال�سوريني يف خطط االت�سال واالإعالم ال�سكاين، فالدرا�سات 
القليلة التي تناولت وعي الالجئني باملفاهيم ال�سكانية ت�سري اإلى وجود اجتاهات �سكانية �سلبية تتجاوز يف اأحيان كثرية 
مثيالتها لدى املجتمع االأردين عالوة على ما مرت به هذه الفئة ال�سكانية التي ت�سكل اليوم نحو 13% من ال�سكان من 

ظروف �سعبة انعك�ست على اأو�ساعهم ال�سحية واالجتماعية�

http://css.ju.edu. 2014 ،24(  مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية، اجلامعة االأردنية، ا�ستطالع الراأي العام حول الق�سايا الراهنة الوطنية واالإقليمية(
jo/Photos/635478413205219966.pdf
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�سكل رقم ) 2( موؤ�سرات اأ�سا�سية حول االإعالم والق�سايا ال�سكانية
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الداعمون االستراتيجيون لإلعالم السكاني

رئا�سة الوزراء 

باالإ�سافة اإلى املكانة املركزية لرئا�سة احلكومة باعتبارها املطبخ االأول لل�سيا�سات العامة، فقد ا�ستحدثت احلكومة 
التعاون  وزيــادة  احلكومية  اجلهود  تن�سيق  زيــادة  بهدف  االإن�سان  حلقوق  حكومٍي  ملن�سٍق  جديدًا  من�سبًا   2014 عام 

واالت�سال احلكومي مع املركز الوطني حلقوق االإن�سان وموؤ�س�سات املجتمع املعنية بحقوق االإن�سان�

وقد اأفردت هذه الوحدة جزًءا من مهمتها للحديث عن ق�سايا ال�سحة االإجنابية وبع�ص الق�سايا ال�سكانية واأهمية 
ا�ستغالل الفر�سة ال�سكانية مبا يعزز حقوق االإن�سان يف االأردن، حيث اأفردت لها بنًدا يف اخلطة الوطنية ال�ساملة حلقوق 
االإن�سان يف االأردن 2016-2025 )25( وهو مت�سمٌن يف حمور احلقوق االقت�سادية واالجتماعية؛ حيث ذكر الهدف الثاين 

(25) https://goo.gl/ALvi1j-20
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من هذا املحور: احلق يف تعزيز احلق يف ال�سحة والذي اأكد �سرورة توفري اخلدمات ال�سحية ال�ساملة ومن �سمنها 
خدمات ال�سحة االإجنابية� 

اللجان الربملانية املعنية 

ميار�ص الربملان ادوارا مهمة يف دعم االإعالم ال�سكاين باعتباره احد ال�سلطات الد�ستورية املعنية بال�سيا�سات العامة 
من خالل �سن القوانني ومراقبة اداء ال�سلطة التنفيذية، ويقوم جمل�ص النواب وجمل�ص االعيان بهذه االدوار عادة من 
خالل جلانهما الدائمة وابرز جلان جمل�ص النواب ذات ال�سلة بهذه اال�سرتاتيجية : جلنة العمل والتنمية االجتماعية 
وال�سكان ويناط بها: درا�سة القوانني واالأمور املتعلقة بال�سكان والتنمية والفر�سة ال�سكانية واالإح�ساءات العامة وما 
يف حكمها� ودرا�سة ومراجعة �سيا�سات تنظيم �سوق العمل وا�ستقدام العمالة الوافدة، ا�سافة الى جلنة املراأة و�سوؤون 
والتعليم  الرتبية  والريا�سة وجلنة  ال�سباب  واالإعالم وجلنة  الوطني  التوجيه  والبيئة، وجلنة  ال�سحة  اال�سرة، وجلنة 

والثقافة�

 وجلان جمل�ص االإعيان الدائمة وابرزها ذات ال�سلة بهذه اال�سرتاتيجية؛ جلنة ال�سحة والبيئة وال�سكان، وجلنة 
االإعالم والتوجيه الوطني وجلنة العمل والتنمية االجتماعية، وجلنة املراأة، وجلنة الثقافة وال�سباب والريا�سة� 

وزارة التخطيط والتعاون الدويل.

اأُن�سئت وزارة التخطيط عام 1984 خلفًا للمجل�ص القومي للتخطيط، وتعمل مبوجب قانون التخطيط رقم 68 ل�سنة 
1971، وقد مت اإعادة ت�سمية الوزارة لت�سبح وزارة التخطيط والتعاون الدويل عام 2003، ويتمثل الدور املحوري للوزارة 
يف التخطيط على امل�ستوى الوطني على امل�ستويني املتو�سط والطويل االأمد، وهي الذراع التخطيطي للحكومة يف برامج 
التنمية ال�ساملة على خمتلف امل�ستويات االقت�سادية واالجتماعية والثقافية، ويتبع للوزارة دائرة االإح�ساءات العامة� 
العديد من  الوزارة بدعم ومتويل  وت�ساهم  لل�سكان،  االعلى  املجل�ص  رئي�ص  الدويل هو  والتعاون  التخطيط  وزير  ويعد 

االن�سطة ال�سكانية�

تدرك وزارة التخطيط الدور الفاعل واملوؤثر لالإعالم يف الرتويج خلططها وبراجمها وا�سرتاتيجياتها، لذلك اأوجدت 
لديها وحدة خا�سة حتت ا�سم »وحدة االإعالم واالت�سال«، مهمتها التعامل مع و�سائل االإعالم املحلية والدولية، وتتولى 

مهمة التح�سري والتعريف باأن�سطة الوزارة، كما اأن لديها موقعًا اإلكرتونيًا حمدثًا باآخر م�ستجداتها� 

واإدراكا لدور االإعالم يف ق�سايا التنمية ال�سكانية قامت وزارة التخطيط با�ستحداث مبادرة مهمة يف هذا املجال، 
اأطلقت عليها ا�سم »خرب«)26( مهمتها جمع االخبار التنموية عن كافة القطاعات يف االأردن وت�سنيفها �سمن اأبواب، 

ليت�سنى لل�سحافيني والباحثني وغريهم، احل�سول عليها عند احلاجة�

وتنخرط وزارة التخطيط، يف الواقع، بامل�سكلة ال�سكانية انخراطًا وا�سحًا، وت�سهم يف الفاعليات والن�ساطات املتعلقة 
التنفيذي  التنموي  برناجمها  ويف   ،2016-2014 لعامي  الــوزارة  ا�سرتاتيجية  يف  وا�سحًا  ذلك  وجند  امل�سكلة؛  بهذه 

(26) https://goo.gl/7jU8bo---16-
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لالأعوام 2016-2018؛ اإذ جند اأنها اأفردت باًبا للحديث عن الرعاية ال�سحية تناول اأهمية التو�سع يف تقدمي الرعاية 
اللجوء  تاأثري  وتناولت  والطفولة،  االأمومة،  التي تقدم خدمات  ال�سحية  املراكز  بناء  التو�سع يف  االإجنابية من خالل 
ال�سوري خالل اخلم�ص �سنوات املا�سية، كما اأوردت من �سمن التحديات التي تواجه خطتها التنفيذية املذكورة، ارتفاع 
معدل اخل�سوبة لت�سع من �سمن حلولها �سرورة زيادة الوعي بتنظيم االأ�سرة، وربطته بتوفري املزيد من خدمات ن�سر 
الوعي باأهمية ال�سحة االإجنابية وتنظيم االأ�سرة، ورفع معدالت ا�ستخدامها من قبل القاطنني على اأر�ص اململكة �سواء 

اأردنيني اأو الجئني اأو مهاجرين�

وزارة ال�سحة 

اإلى:  اأقدم موؤ�س�سات اخلدمة العامة يف الدولة، وتن�ص روؤية الوزارة املعا�سرة على �سعيها  تعد وزارة ال�سحة من 
»جمتمع �سحي معافى من خالل نظام �سحي متكامل يعمل بعدالة وكفاءة وجودة عالية وريادية على م�ستوى املنطقة«،  
حيث خ�س�ست يف ا�سرتاتيجيتها لالأعوام »2013-2017«)27( هدفًا مهمًا من اأهدافها التي ت�سعى اإلى حتقيقه يوؤكد 
�سرورة تعزيز خدمات ال�سحة االإجنابية، وتنظيم االأ�سرة، و�سحة الطفل� ولتحقيق هذا الهدف، وغريه من االأهداف 
االأخرى، اأن�ساأت الوزارة من منت�سف ال�سبعينيات من القرن املا�سي، دائرة متخ�س�سة بالتثقيف ال�سحي، تعتمد يف 
عملها ب�سكٍل اأ�سا�ص على و�سائل االإعالم، اإلى جانب وجود دائرة متخ�س�سة بال�سحة االجنابية و تنظيم االأ�سرة يف 
»مديرية �سحة املراأة والطفل« حيث تقوم بتقدمي خدمات، وتوفر معلومات، وبيانات حول ال�سحة االجنابية و تنظيم 

االأ�سرة� 

وزارة التنمية الجتماعية 

ال�سكانية  للهجرة  الت�سدي  االأ�سا�سية:  وكانت مهمتها  عام 1946  اأُن�سئت  االجتماعية  لل�سوؤون  اإدارة حكومية  اأول   
املعا�سرة  روؤيتها  التنمية االجتماعية  وزارة  وتلخ�ص  املدن،  اإلى  الريف  املواطنني من  اأي احلد من هجرة  الداخلية، 
»جمتمع اآمن عماده االأ�سرة ويتمتع بخدمات اجتماعية ذات نوعية وقيم جمتمعية« وت�سعى الوزارة ب�سكل دائم اإلى زيادة 

دخل االأ�سر الفقرية، وتنويع م�سادرها� 

التابعة لها� كما  االأم والطفل وق�سايا ال�سحة االإجنابية وذلك من خالل بع�ص اجلمعيات  الوزارة ب�سحة  وتهتم 
ت�سعى الوزارة اأي�سًا وب�سكل حثيث اإلى تقليل عدد االأ�سر التي تعتمد على الوزارة يف تلبية بع�ص احتياجاتها لتخفيف 
التثقيف املجتمعي برامج توعوية للمجتمعات املحلية حول  ال�سغط عن كاهلها، كما تنفذ الوزارة من خالل مديرية 

الق�سايا االجتماعية ومنها الق�سايا ال�سكانية وال�سحة االجنابية�

وزارة العمل واملوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي

اأُن�سئت وزارة العمل عام 1976 وتدور روؤيتها املعا�سرة على »الو�سول ب�سوق العمل االأردين اإلى مرحلة الت�سغيل االأمثل 
وتنظيم �سوؤون العمل فيه من خالل تطوير وتفعيل الت�سريعات الناظمة له وفق اأف�سل املمار�سات واملعايري الدولية«� 

(27) https://goo.gl/Ld60WU-19�-�
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وُتعنى الوزارة ب�سوؤون العمل والعمال و�سيا�سات الت�سغيل والعمالة الوافدة والعمالة االأردنية يف اخلارج، وُيناط بها 
تنفيذ قانون العمل والعمال االأردين الذي نظم العديد من الق�سايا ذات ال�سلة بالق�سايا ال�سكانية مثل اإجازة االأمومة 

وحقوق املراأة العاملة يف رعاية اأطفالها وغريها من حقوق� 

وفيما يتعلق بقانون ال�سمان االجتماعي، فقد ورد يف املادة الثالثة من قانون ال�سمان االجتماعي رقم )1( ل�سنة 
2014 التاأمينات التي ي�ستملها هذا القانون، ومن �سمنها تاأمني ا�سابات العمل، و�سد العجز املوؤقت ب�سبب املر�ص، 

واالأمومة، والتاأمني ال�سحي وتاأمني التعطل عن العمل� 

املجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�سرة 

ُيعّد املجل�ص الوطني ل�سوؤون االأ�سرة من اأبرز املوؤ�س�سات املعنية مبتابعة وتنفيذ حماور اال�سرتاتيجية الوطنية لالأ�سرة 
االأردنية والتي تهتم وتركز على دعم برامج �سحة االأ�سرة وبخا�سة ال�سحة االجنابية و تنظيم االأ�سرة لتقليل النمو 
ال�سكاين املتزايد، وتقليل ن�سبة اخل�سوبة لتتنا�سب معدالت النمو ال�سكاين مع االأو�ساع االقت�سادية، وم�ستوى اخلدمات 
والو�سع  االأ�سرة،  حول  مهمًا  حمورًا  االأ�سرة  ل�سوؤون  الوطني  املجل�ص  ا�سرتاتيجية  وت�سمنت  املجال�  كافة  يف  املقدمة 

ال�سحي والبيئي�

ويوجد لدى املجل�ص الوطني لالأ�سرة، ا�سرتاتيجية وا�سحة لالأ�سرة تت�سمن حماور خا�سة عن ال�سحة االإجنابية 
وتنظيم االأ�سرة، ت�سكل مرجعًا مهمًا لالإعالميني املهتمني بالق�سايا ال�سكانية، كما يوفر املجل�ص بيانات مف�سلة عن 

واقع االأ�سرة االأردنية االجتماعي واالقت�سادي والثقايف والدميوغرايف�

 املجل�س القت�سادي والجتماعي 

اأُن�سئ املجل�ص عام 2007 وي�سكل ذراعًا ا�ست�ساريًا للحكومة يف ال�سيا�سات االجتماعية واالقت�سادية، وميثل املجل�ص 
�سوت املجتمع واأ�سحاب امل�سلحة من عمال واأ�سحاب عمل وقوى اجتماعية� 

اللجنة الوطنية الأردنية ل�سوؤون املراأة 

 جاء اإن�ساء اللجنة الوطنية االأردنية ل�سوؤون املراأة كهيئة �سبه حكومية بتاريخ 1992/3/12 بقرار من رئا�سة الوزراء 
منظم  منهجي  ب�سكل  العمل  »موا�سلة  من  اللجنة  روؤيــة  وتنطلق  املعظمة،  طالل  بنت  ب�سمة  االأمــرية  �سمو  وبرئا�سة 
للنهو�ص بواقع املراأة ومعاجلة ق�ساياها ومتكينها يف خمتلف املجاالت، واإحداث تغيريات اإيجابية ملمو�سة يف اأو�ساعها 

وتطويرها، واإزالة اأي من اأ�سكال التمييز �سدها يف الت�سريعات وال�سيا�سات واخلطط والربامج الوطنية«� 

موؤ�س�سات املجتمع املدين 

�سبق املجتمع االأردين من خالل املوؤ�س�سات االأهلية، املوؤ�س�سات الر�سمية يف التثقيف والتوعية ال�سكانية، حيث اأُن�سئت 
اأوائل اجلمعيات التي تعنى بالق�سايا ال�سكانية يف ال�ستينيات من القرن الع�سرين، واأولها: اجلمعية االأردنية حلماية 
وتنظيم االأ�سرة »القد�ص« وطرحت اأن�سطة حملية يف الثقافة ال�سكانية، والفرع االأول للجمعية االأردنية حلماية وتنظيم 
االأ�سرة يف ال�سفة ال�سرقية »اإربد« 1971� واليوم توجد ع�سرات املوؤ�س�سات االأهلية على �سكل جمعيات اأو موؤ�س�سات غري 
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ربحية تعنى بق�سايا التوعية يف جمال ال�سكان وال�سحة وت�سكل ذراعًا وطنيًا مهمًا يف هذا املجال، ويرتبط الكثري من 
عملها باالت�سال واالإعالم�

املنظمات واملوؤ�س�سات الدولية 
ارتبطت ن�ساأة وازدهار االت�سال واالإعالم ال�سكاين مب�ساريع واأن�سطة املوؤ�س�سات واملنظمات الدولية يف هذا املجال، 
املتحدة  االأمم  برنامج  الالجئني،  وت�سغيل  الغوث  وكالة  لل�سكان،  املتحدة  االأمم  �سندوق  االأممية:  املنظمات  واأهمها 
جانب  اإلى  العاملية،  ال�سحة  منظمة  للطفولة،  املّتحدة  االأمم  �سندوق  املتحدة،  لالأمم  التابعة  املراأة  هيئة  االإمنائي، 

الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية� 

وقد نفذت هذه املنظمات مع موؤ�س�سات حملية، م�ساريع مهمة، مثل: م�سروع دعم النظم ال�سحية، م�سروع توا�سل 
ل�سعادة االأ�سرة، اإذ كانت هذه املنظمات على مدى العقود املا�سية، �سريكًا اأ�سا�سيًا للم�ساعدة يف و�سع اخلطط، وتوفري 

الدعم املايل لتنفيذ برامج االت�سال ال�سكاين� 

)SWOT Analysis( حتليل البيئة الداخلية واخلارجية لالإعالم ال�سكاين يف االأردن

يهدف حتليل البيئتني الداخلية واخلارجية لالإعالم ال�سكاين التعرف على الواقع الراهن يف جماالت اال�سرتاتيجية 
ومعرفة الظروف املوؤثرة يف اأداء االإعالم ال�سكاين من خالل ا�ستخدام التحليل الرباعي، ومن اأجل حتقيق هذه الغاية 
نظم فريق اال�سرتاتيجية ور�سة عمل تفاعلية مع االأطراف املعنية ثم قام باالت�سال مع جمموعة اأخرى من امل�ستفيدين 

وبعد ذلك مت االلتقاء مع جمموعة من االإعالميني وال�سحافيني� 

تحليل عناصر البيئة الداخلية

عنا�سر القوة
وجود اإعالم متنوع يتمتع بامل�سوؤولية االجتماعية�� 1
جتارب اإعالمية ناجحة تتناول ق�سايا ال�سحة االجنابية و تنظيم االأ�سرة�� 2
وجود العديد من ال�سركاء الفاعلني يف ق�سايا ال�سحة االجنابية و تنظيم االأ�سرة�� 3
وجود خربة �سابقة يف املوؤ�س�سات االإعالمية يف جمال االإعالم ال�سكاين�� 4
�سهولة، و�سرعة تبادل املعلومات عرب القنوات االإعالمية املختلفة�� 5
جمتمع اأردين يتمتع بقدرة عالية يف الو�سول اإلى اأدوات، وو�سائل االإعالم الرقمي�� 6
وجود قاعدة بيانات حول الق�سايا ال�سكانية�� 7
وجود برامج تدريبية لالإعالميني حول ق�سايا ال�سكان�� 8
وجود العديد من املواد االت�سالية اخلا�سة بال�سحة االجنابية و تنظيم االأ�سرة والتي ميكن توظيفها اإعالميًا�� 9

تبني اجلهات املانحة الق�سايا ال�سكانية كاأولوية وطنية�� 10
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عنا�سر ال�سعف 
تراجع االهتمام باالإعالم ال�سكاين، وتدين حجم التغطية االإعالمية للق�سايا ال�سكانية�� 1
قلة اأعداد االإعالميني املتخ�س�سني يف الق�سايا ال�سكانية�� 2
عدم كفاية االإعالم ال�سكاين، وغياب االأطر املوؤ�س�سية االإعالمية املتخ�س�سة�� 3
ال�سكاين � 4 االإعالم  ممار�سة  اأمام  عائقا  تقف  التي  والتقاليد  بالعادات،  املتمثلة  والثقافية  االجتماعية،   القيود 

لدوره يف جمال تنظيم االأ�سرة، وال�سحة االإجنابية�
تدين ثقة املواطن باالإعالم الر�سمي�� 5
 �سعف اخلربات االإبداعية يف اإنتاج حمتوى اإعالمي جاذب حول الق�سايا ال�سكانية وال�سحة االجنابية و تنظيم � 6

االأ�سرة�
املفاهيم اخلاطئة لدى املجتمع حول ق�سايا ال�سكان، وبع�ص مفاهيم تنظيم االأ�سرة�� 7
�سعف جاذبية املحتوى االإعالمي الذي يتناول الق�سايا ال�سكانية � 8

عنا�سر البيئة اخلارجية 

الفر�س
التو�سع والتطور ال�سريع يف قطاع االإعالم االأردين�� 1
اال�ستفادة من اخلربات االإعالمية ال�سابقة يف جمال االإعالم ال�سكاين وال�سحة االجنابية و تنظيم االأ�سرة�� 2
تقبل املجتمع لبع�ص مفاهيم تنظيم االأ�سرة مثل املباعدة ال�سحية بني االأحمال وم�سروعيته يف االإ�سالم�� 3
التحديث امل�ستمر للمعلومات املتعلقة بالفر�سة ال�سكانية�� 4
اال�ستخدام الوا�سع لالإعالم الرقمي من قبل ال�سباب االأردين�� 5
زيادة ن�سبة التعليم يف املجتمع واإمكانية تقبل املفاهيم ال�سكانية� � 6
وجود خربة يف اإدماج الر�سائل ال�سكانية يف املحتوى االإعالمي العام� � 7
االجنابية � 8 وال�سحة  ال�سكاين  االإعــالم  جمال  املدين  املجتمع  و�سبكات  املانحة  اجلهات  برامج  من   اال�ستفادة 

وتنظيم االأ�سرة�

التحديات
�سرعة التغريات الدميوغرافية التي ي�سهدها االأردن�� 1
�سعف و�سوح ال�سيا�سات ال�سكانية يف االأردن �سمن االأولويات الوطنية والربط بني ق�سايا ال�سكان والتنمية�� 2
عدم تبني �سناع القرار الق�سايا ال�سكانية كق�سية كلية اأ�سا�سية واأولوية من اأولوياته�� 3
القيم املجتمعية والثقافية الداعمة لتف�سيل حجم االأ�سرة الكبري وتف�سيل االأبناء الذكور عن االإناث� 4
عدم جاذبية الق�سايا ال�سكانية نف�سها للجمهور مما يحول دون متابعته لها�� 5
حمدودية توظيف قادة الراأي ومناذج القدوة يف الق�سايا ال�سكانية�� 6
�سعف الثقة العامة يف املجتمع، وتراجع راأ�ص املال االجتماعي� 7
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التوجهات اال�سرتاتيجية لالإعالم ال�سكاين )2018 - 2022(

يق�سد بهذه اال�سرتاتيجية جمموعة اجلهود املنظمة واملخطط لها؛ التي يقوم بها االإعالم االأردين العام واخلا�ص 
و�سلوكيات  واعتقادات  اجتاهات  على  والتاأثري  ال�سكان،  جمال  يف  املعرفة  م�ستوى  ورفع  املعلومات،  توفري  اإلى  �سعيًا 
اجلمهـور االأردين بكل مكوناته وم�ستوياته العمرية، والتاأثري على اأولويات �سناع ال�سيا�سات العامة مبا يخدم اأهداف 
امل�ستدامة، وحت�سني  واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية  متطلبات  مع  يتوافق  ومبا  االأردنية،  للدولة  ال�سكانية  ال�سيا�سة 

نوعية حياة املواطن االأردين�

الروؤية
اإعالٌم اأرديٌن فاعل وموؤثر يف بناء اجتاهات و�سلوكيات جمتمعية داعمة للتنمية، وقادر على التاأثري االإيجابي يف دعم 

ال�سيا�سيات ال�سكانية والتنموية�

الر�سالة 
اجلمهور  و�سلوكيات  اجتاهات  يف  والتاأثري  بكفاءة،  ال�سكانية  املعلومات  اإلى  الو�سول  من  االأردين  املجتمع  متكني 

االأردين وال�سيا�سات العامة من خالل اإعالم مهني متخ�س�ص ي�ساعدهم على حت�سني نوعية احلياة�

الهدف العام لال�سرتاتيجية 
بناء اأجندة اإعالمية داعمة للجهود الوطنية الهادفة لبلوغ الفر�سة ال�سكانية وا�ستثمارها�

الأهداف ال�سرتاتيجية اخلا�سة 
بناء قدرات اإعالمية مهنية متخ�س�سة يف جمال التنمية وال�سكان�� 1
توفري معلومات �سكانية بجودة عالية ومتكني االإعالميني من الو�سول اإليها� � 2
تطوير دور االإعالم يف تهيئة بيئة �سيا�سية وموؤ�س�ساتية وت�سريعية داعمة للفر�سة ال�سكانية�� 3
تفعيل دور االإعالم ووظائفه يف زيادة الوعي لدى الفرد واملجتمع لتبني توجهات داعمة للق�سايا ال�سكانية�� 4
تفعيل دور و�سائل االإعالم يف تغيري �سلوك االفراد واملجتمع نحو ق�سايا ال�سكان� � 5

 القيم واملبادئ
ت�ستند اال�سرتاتيجية الوطنية لالإعالم ال�سكاين اإلى مبادئ الثقافة العربية واالإ�سالمية وقيمها، وعلى قيم الدولة 

االأردنية وعلى قيم الدميقراطية و�سرورة احرتام حقوق املواطن، وتر�سيخ املواطنة، وعلى النحو التايل: 

الو�سطية اال�سالمية� � 1
احرتام الثقافة الوطنية االأردنية� � 2
 احرتام التنوع والتعدد� � 3
احرتام حقوق االإن�سان وكرامته�� 4
املواطنة العادلة� � 5
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ال�سركاء والالعبون االأ�سا�سيون

واأدوارهــم  ال�سركاء  هوؤالء  اأبرز  يلي  وفيما  االأ�سا�سيني،  والالعبني  ال�سركاء  على  اال�سرتاتيجية  هذه  تنفيذ  يعتمد 
االأ�سا�سية: 

:HPC 1. املجل�س الأعلى لل�سكان
 مت يف عام 1973 اإن�ساء اللجنة الوطنية لل�سكان، ويف عام 2002 متت اإعادة هيكلة اللجنة الوطنية وتغيري ا�سمها 
لت�سبح »املجل�ص االأعلى لل�سكان«� وقد اأعيد ت�سكيل املجل�ص يف عام 2008 برئا�سة رئي�ص الوزراء، ثم اأعيد ت�سكيله مرة 
اأخرى يف عام 2012 برئا�سة وزير التخطيط والتعاون الدويل، ويتكون املجل�ص من ممثلني عن موؤ�س�سات ر�سمية ابرزها 
املوؤ�س�سات التعليمية وموؤ�س�سات الرعاية ال�سحية وموؤ�س�سة التدريب املهني وموؤ�س�سة االذاعة والتلفزيون وال�سندوق 

االردين الها�سمي 

وت�سعى روؤية املجل�ص لتحقيق »ح�سور موؤثر يف ر�سم ال�سيا�سات ودعم القرارات ال�سكانية للو�سول اإلى رفاه املواطن 
االأردين«� ويتمتع املجل�ص االعلى لل�سكان بقوة قانونية متكنه من اقرتاح ال�سيا�سات ال�سكانية للدولة ورفعها الى جمل�ص 
اأهداف خطط  للم�ساهمة يف حتقيق  وفاعلية  بكفاية  تنفيذها  املبذولة يف  اجلهود  وتوجيه  عليها  للم�سادقة  الــوزراء 
بالق�سايا  الوعي  م�ستوى  برفع  اخلا�سة  ال�سيا�سات  اقــرتاح  اإلى  ال�ساملة اإ�سافة  واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية 
ال�سكانية والتنموية وك�سب التاأييد لها من خالل برامج مدرو�سة لالإعالم والتعليم واالت�سال وت�سخري و�سائل االإعالم 
واالأهلية  احلكومية  للجهود  التن�سيقية  اجلهة  املجل�ص  وُيعد  ال�سكانية�  بالق�سايا  اجلماهريي  الوعي  لتعزيز  املختلفة 

والدولية املتعلقة بالق�سايا ال�سكانية� 

ومع ما يتمتع به من املجل�ص من عنا�سر قوة كفلها القانون واخلربات املرتاكمة و�سبكات العالقات اإال اأن دور املجل�ص 
يف ر�سم ال�سيا�سات يبقى حم�سورًا يف تقدمي اال�ست�سارات والتو�سيات، ما يجعله بحاجة اإلى املزيد من الدعم ال�سيا�سي�

ويعد املجل�ص يف اإطار 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�ص دوره يف هذه اال�سرتاتيجية من 

خالل:  
الإ�سراف على التنفيذ واتخاذ القرارات: اإن املجل�ص هو اجلهة املوكل اإليها متابعة تنفيذ اال�سرتاتيجية، وتقرتح   

الدائم  املكتب  مبثابة  لتكون  املجل�ص  وبرئا�سة  ال�سركاء  لكافة  ممثلة  دائمة  جلنة  ت�سكيل  اال�سرتاتيجية  هذه 
لال�سرتاتيجية�

متابعة اأعمال التن�سيق مع ال�سركاء: وي�ستمل ذلك متابعة اأعمال التن�سيق مع ال�سركاء االأ�سا�سيني اأو الداعمني   
اال�سرتاتيجيني الذي متت االإ�سارة اإليهم �سابقًا�

ويقوم    ال�سكانية،  الق�سايا  جماالت  يف  وبحوث  بيانات  قواعد  املجل�ص  ميتلك  وال�سيا�سات:  للمعلومات  مرجع 
اإلى  ت�سعى  اإعالمية  واأن�سطة  مبادرات  تطوير  يف  االإمكانيات  هذه  ت�ساعد  �سوف  وبذلك  دوري،  ب�سكل  بتحديثها 

ا�ستثمار هذه املعلومات يف االأداء االإعالمي الذي يخدم اأهداف اال�سرتاتيجية�
املراقبة والتقييم: يتولى املجل�ص ر�سد ومراقبة تنفيذ اال�سرتاتيجية وتوثيق ومتابعة موؤ�سرات االأداء�  
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2. الهيئات والربامج الدولية واأبرزها

عملها    بداأت  دولية  اإمنائية  وكالة  وتعد  املُتحدة،  تابعة لالأمم  ُمنظمة   :UNFPA لل�سكان  املتحدة  الأمم  �سندوق 
يف 1969، وبداأ ال�سندوق اأن�سطته يف دعم االت�سال ال�سكاين يف االأردن يف العام 1976، ويعمل مكتب االأردن على 
حتقيق اأهداف االألفية االإمنائية واأبرزها الهدف اخلام�ص اخلا�ص بال�سحة االإجنابية ما يجعل عمل ال�سندوق يف 

�سلب اهتمام هذه اال�سرتاتيجية واأحد اجلهات املر�سحة لدعم اأن�سطتها�
االأمريكية    الوكالة  »توا�سل« ممول من  االأ�سرة  ل�سعادة  توا�سل  م�سروع   :JCAP الأ�سرة  ل�سعادة  توا�سل  م�سروع   

للتنمية الدولية USAID ملدة خم�ص �سنوات »2014-2019« ويدعم االأهداف الوطنية التي ن�ست عليها اال�سرتاتيجية 
وموا�سلة  زيادة  هو  للم�سروع  اال�سرتاتيجي  الهدف   �»2017-2013« االأ�سرة  تنظيم  االإجنابية/  لل�سحة  الوطنية 
للح�سول �سحة  ومقبولة  اآمنة،  فعالة،  اأنها خدمات  على  االأ�سرة  تنظيم  و  االجنابية  ال�سحة  ا�ستخدام خدمات 
اأ�سرية حم�سنة، جمتمع مزدهر، واأردن اآمن� ويعمل م�سروع توا�سل على حت�سني ومتكني بيئة �سيا�سات داعمة لهذه 

اخلدمات على امل�ستوى الوطني� وي�ستطيع هذا امل�سروع ممار�سة دوره يف تنفيذ هذه اال�سرتاتيجية من خالل:
نقل وتبادل اخلربات: يعول على امل�سروع بدعم قدرات ال�سركاء من خالل تزويدهم باخلربات واملمار�سات اجليدة   

يف جمال االإعالم ال�سكاين�
التمويل: توفري التمويل ملبادرات واأن�سطة اأ�سا�سية كما تقدمها اخلطة التنفيذية لال�سرتاتيجية�   
املتابعة والتقييم: امل�ساهمة يف متابعة ومراقبة التنفيذ، وامل�ساهمة يف تقييم نتائج واآثار اال�سرتاتيجية وحتديدًا يف   

جمال موؤ�سرات ال�سحة االإجنابية� 

3. معهد الإعالم الأردين 
موؤ�س�سة م�ستقلة غري ربحية، تاأ�س�ست يف عمان عام 2006؛ وهو بيت خربة يف جمال االإعالم واالت�سال وبناء القدرات 
االإعالمية، ويتمتع ب�سمعة حملية واإقليمية ودولية مرموقة، وي�سعى املعهد اإلى حت�سني اأداء و�سائل االإعالم االأردنية من 

خالل التعليم والتدريب، واملعهد مر�سح للقيام بدوره من خالل: 

و�سع اال�سرتاتيجية: قام فريق خرباء املعهد بو�سع وثيقة هذه اال�سرتاتيجية ومتابعة مراحل النقا�ص واملراجعات   
التي متت مع كافة ال�سركاء�

االإ�سهام يف التنفيذ: ميثل املعهد يف املكتب التنفيذي لال�سرتاتيجية وي�سهم يف االأعمال 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� 

�سبط اجلودة: يعمل املعهد من خالل اإعداد الدرا�سات وحتليل املحتوى االإعالمي على اإعداد تقارير حول جودة   
خمرجات و�سائل االإعالم وحتديد مدى اقرتابها من اأهداف هذه اال�سرتاتيجية�

4. و�سائل الإعالم الأردنية
 َتقدَم قطاع االإعالم االأردين يف �سنوات العقد االأخري وازداد تنوعًا وانت�سارًا� وح�سب منط امللكية يق�سم االإعالم 
االأردين اإلى ثالثة اأمناط: امللكية العامة وحتديدًا يف اإعالم البث العام االإذاعي والتلفزيوين، وامللكية اخلا�سة حيث 
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يحتل العدد االأكرب من و�سائل االإعالم �سواء ال�سحف اليومية واالأ�سبوعية ومواقع اإخبارية على �سبكة االإنرتنت اإ�سافة 
اإلى االإذاعات وحمطات التلفزيون� وامللكية املجتمعية؛ اأي الو�سائل التي ميلكها املجتمع ويديرها من خالل موؤ�س�سات 

ومنظمات اأهلية� 

اأما ح�سب متثيل و�سائل االإعالم االأردنية وفق قطاعات و�سائل االإعالم: 
ال�سحف اليومية: ت�سدر يف عمان �ست �سحف يومية باللغة العربية و�سحيفة واحدة باللغة االإجنليزية، وال ت�سدر   

يف املحافظات اأي �سحيفة يومية�

االإذاعات: يف نهاية عام 2016 بلغ عدد االإذاعات 40 اإذاعة مرخ�سة� هناك 13 حمطة تعود ملكيتها للقطاع العام   
و27 حمطة تعود للقطاع اخلا�ص، وعلى الرغم من الرتكيز الوا�سح للمحطات االإذاعية يف العا�سمة اإال اأن التحول 
التي متلكها  املحافظات وحتديدًا  االإذاعــة يف  النت�سار حمطات  تدريجيًا  اأخذ مييل  االأخــرية  الع�سر  ال�سنوات  يف 

موؤ�س�سات �سبه عامة اأو بلديات اأو جامعات وتوفر خدمات حملية)28(�

القنوات التلفزيونية: و�سل عدد حمطات البث الف�سائي والبث التلفزيوين واإعادة البث املرخ�سة نحو 78 حمطة،   
منها العديد من املحطات العربية غري املوجهة للجمهور االأردين، اإ�سافة اإلى حمطات ال�ساليد �سو، اأما حمطات 

البث الفعلية التي تقدم م�سمون االإعالم للجمهور االأردين فهي ال تتجاوز 12 حمطة� 

املواقع االإخبارية االإلكرتونية: جتاوز عدد املواقع االإخبارية املرخ�سة االإلكرتونية 170 موقعًا�   
اإن اأدوار و�سائل االإعالم يف تنفيذ اأن�سطة ومبادرات هذه اال�سرتاتيجية يتمثل يف:

زيادة حجم املحتوى االإعالمي املقدم للجمهور االأردين حول الق�سايا ال�سكانية وحت�سني نوعيته�  

حتقيق املزيد من اال�ستجابة من قبل االإعالميني وموؤ�س�ساتهم الأهداف اال�سرتاتيجية ومتطلباتها�  

5. �سبكة الناطقني الإعالمني الر�سمني:
اإعالميني يف  ناطقني  اعتماد  بداأ  العامة�  واملوؤ�س�سات  الــوزارات  ر�سميًا ميثلون  اإعالميًا  ناطقًا  اأكرث من 60  يوجد 
الوزارات واحلكومات منذ العام 1992 وحتولت الفكرة اإلى �سبكة للناطقني االإعالميني يف عام 2004، اإال اأن احلكومة 

مل توفق يف اإ�سدار ت�سريع ل�سبط عملهم�

اإن هذه اال�سرتاتيجية معنية ب�سكل مبا�سر يف تطوير اأداء الناطقني الر�سميني وحتديدًا يف املوؤ�س�سات ذات ال�سلة 
من  اال�سرتاتيجية  هذه  ومبادرات  اأن�سطة  يف  مبا�سر  ب�سكل  واإ�سراكهم  اأدوارهــم  فاعلية  وزيادة  ال�سكانية،  بالق�سايا 

خالل:
انخراط الناطقني االإعالميني احلكوميني بربامج واأن�سطة تدريبية يف جمال االإعالم ال�سكاين�   

جعل هذه الفئة موئاًل للمعلومات ال�سكانية والتنموية التي حتتاجها و�سائل االإعالم�   

دفع هذه الفئة اإلى زيادة العر�ص املعلوماتي يف جماالت الق�سايا ال�سكانية والتنموية االأمر الذي قد يخلق طلبًا على   
هذا النوع من املعلومات�

)28( جمد العمد، هيئة االإعالم، ت�سنيف و�سائل االإعالم االأردنية، 2015�
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اجلمهور امل�ستهدف

اجلمهور امل�ستهدف يف هذه اال�سرتاتيجية، هم اجلهات واالأفراد الذين �سيتم توجيه الر�سائل االإعالمية والتعليمية 
واعتقاداتهم  اجتاهاتهم  تغيري  اأجل  من  االأ�سرة،  تنظيم  و  االجنابية  وال�سحة  ال�سكانية  بالق�سايا  واملتعلقة  اإليهم 
املواءمة  ولغايات  لل�سكان�  االأعلى  واملجل�ص  لال�سرتاتيجية  العامة  االأهــداف  مع  يتوافق  اإيجابي  ب�سكل  وممار�ساتهم 
بني االأهداف اال�سرتاتيجية واآليات التنفيذ املختلفة مت تق�سيم اجلمهور امل�ستهدف من هذه اال�سرتاتيجية اإلى ثالثة 

م�ستويات، كالتايل:

اخلط الأول: 

ال�سحافيون والإعالميون واملوؤ�س�سات الإعالمية باعتبارهم املحرك الرئي�سي لتوجيه وتفعيل دور االإعالم يف بناء 
اجتاهات و�سلوكيات جمتمعية داعمة للتنمية، وقادر على التاأثري االإيجابي يف ال�سيا�سيات ال�سكانية التنموية، وذلك من 

خالل تطوير حمتوى اإعالمي يتناول الق�سايا ال�سكانية وال�سحة االجنابية و تنظيم االأ�سرة باأ�سلوب جاذب وموؤثر�

ال�سحافيون واالإعالميون: املدراء العامون، روؤ�ساء التحرير ومدراء االأخبار والربامج، منتجو الربامج بالتلفزيون   
االإعالم  يف  والنا�سطون  االأعمدة،  وكتاب  ال�سحافيون  االأخبار،  ون�سرات  الربامج  مقدمو  واالإذاعة،املرا�سلون، 

الرقمي واالجتماعي� 

املوؤ�س�سات االإعالمية: املوؤ�س�سات االإعالمية »اإذاعة - تلفزيون- �سحافة - مواقع الكرتونية« ونقابة ال�سحافيني   
االأردنيني� 

الهداف املبا�سرة:

بناء قدرات اإعالمية مهنية متخ�س�سة يف جمال التنمية وال�سكان�  

توفري معلومات �سكانية بجودة عالية ومتكني االإعالميني من الو�سول اإليها�   

اخلط الثاين: 

�سناع ال�سيا�سات ومتخذو القرار، وهم االأ�سخا�ص املوؤثرون الذين لهم �سلة بال�سيا�سة العامة، ويعملون على تنفيذها 
من خالل تعديل الت�سريعات وتوفري الدعم واملوارد املالية؛ لذا يجب توجيه ر�سائل خا�سة لهم لزيادة وعيهم بالق�سية 
ال�سكانية، وذلك من خالل تزويدهم باملعلومات والبيانات التي تو�سح خطورة الواقع ال�سكاين واأثره على التنمية من 
اأجل اإحداث تغيري يف اجتاهاتهم نحو النمو ال�سكاين وخلق اجتاهات اإيجابية جديدة تنعك�ص على القرارات وال�سيا�سات 

والت�سريعات واخلطط اال�سرتاتيجية بحيث تت�سمن حماور مهمة تاأخذ امل�ساألة ال�سكانية بعني االعتبار�

موؤ�س�سات املجتمع املدين: تتنوع موؤ�س�سات املجتمع املدين املعنية بالق�سايا ال�سكانية والتنموية، ويوجد اأكرث من 150 
موؤ�س�سة فاعلة ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر يف جماالت هذه اال�سرتاتيجية� 

الأهداف: تهيئة بيئة �سيا�سية وموؤ�س�ساتية وت�سريعية داعمة للفر�سة ال�سكانية�
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اخلط الثالث 
اأثر  وتعظيم  ال�سكانية  الوطنية  االأهــداف  حتقيق  يف  االأ�سا�سي  الدور  املختلفة،  ب�سرائحه  املجتمع  يلعب  املجتمع: 
االإجنابية  وال�سحة  ال�سكان  لق�سايا  داعمة  اإيجابية  و�سلوكيات  لتوجهات  تبنيه  خالل  من  وذلك  ال�سكانية  الفر�سة 

وال�سحة االجنابية و تنظيم االأ�سرة؛ ولذا من ال�سروري تطوير مواد اإعالمية جاذبة ت�سهم فيما يلي :

رفع الوعي بق�سايا ال�سكان وتاأثريها على التنمية مبجاالتها املختلفة�  

زيادة الوعي حول ال�سحة االجنابية ومكوناتها واأهميتها  

زيادة الوعي حول اأهمية ال�سحة االجنابية و تنظيم االأ�سرة وفوائده على االأم والطفل واالأ�سرة واملجتمع وتعزيزه   
كو�سيلة لتحقيق الفر�سة ال�سكانية� 

االإجنابية    ال�سحة  حول  ال�سحيحة  املعلومات  توفري  خالل  من  االأ�سرة  تنظيم  حول  اخلاطئة  املفاهيم  ت�سحيح 
وتنظيم االأ�سرة�

بناء توجهات اإيجابية حول ق�سايا الفر�سة ال�سكانية اال�سا�سية مثل متكني ال�سباب ومتكني املراأة والتعليم والتدريب   
املهني والت�سغيل الذاتي والريادة واالبداع�

بناء توجهات و�سلوكيات اإيجابية حول مفاهيم ال�سحة االجنابية و تنظيم االأ�سرة، مثل: تبني حجم اأ�سرة �سغري،   
واملباعدة ال�سحية بني االأحمال، وامل�سورة العلمية، وا�ستخدام الو�سائل احلديثة لتنظيم االأ�سرة�

الأ�سرة: تعد االأ�سرة فئة م�ستهدفة يف اال�سرتاتيجية الوطنية لالإعالم ال�سكاين الأنها املعنية ب�سكل رئي�سي بعملية 
م�ستهدفة  تكون  اأن  لذا البد  االأ�سا�سية،  املهارات احلياتية  اأفرادها  واإك�ساب  االجتماعية  والتن�سئة  والرتبية  االإجناب 
الوعي لديها  االأ�سري وزيادة  الرفاه  ال�سكان وتاأثريها على حتقيق  اأجل زيادة وعيها حول ق�سايا  ب�سكل مق�سود من 
حول املوا�سيع املتعلقة بال�سحة االجنابية وتنظيم االأ�سرة وت�سحيح املفاهيم اخلاطئة املتعلقة بتنظيم االأ�سرة والتاأثري 
واالولويات  االأ�سرة�  تنظيم  و  االجنابية  لل�سحة  داعمة  �سلوكيات  لتبني  االإجنابية  واأهدافها  توجهاتها  يف  االإيجابي 

ال�سكانية املتمثلة يف متكني ال�سباب ومتكني املراأة والت�سغيل الذاتي والتدريب املهني والريادة واالبداع� 

الن�ساء والرجال يف �سن الإجناب: ترتبط اخل�سوبة لدى اجلن�سني مبرحلة عمرية حمددة؛ اإذ تنخف�ص لدى الن�ساء 
بانخفا�ص يف  اأي�سا  فيمرون هم  الرجال  واأما  �سن 45�  اإلى  �سن 15  املراأة من  العمر، حيث متتد خ�سوبة  تقدم  مع 

اخل�سوبة مرتبط بعمرهم، وهذا ما يح�سل ب�سكل متاأخر اأكرث من الن�ساء�

اإن هذه الفئة العمرية من ال�سكان، ت�سهم يف النمو ال�سكاين من خالل �سلوكها االإجنابي، ولذلك فهي بحاجة اإلى 
معلومات تتعلق بال�سحة االإجنابية وتنظيم االأ�سرة، كما اأنها بحاجة اأي�سًا اإلى اأن ت�ستوعب اأن �سلوكها االإجنابي املطرد 
ي�ساهم بالنمو ال�سكاين املرتفع الذي يوؤثر بدوره على التنمية مبجاالتها االجتماعية واالقت�سادية� وحتى يتحقق ذلك 

حتتاج هذه الفئة اإلى التوعية والتثقيف خللق توجهات اإيجابية من خالل ر�سائل اإعالمية خا�سة توجه اليها�

اأن ن�سبة ال�سكان من ال�سباب ممن هم دون �سن 30 �سنة يف  ال�سباب: ت�سري بيانات التعداد ال�سكاين لعام 2015 
 %48 منهم  22%؛  بن�سبة   24-15 �سن  بني  منهم  َمن  ن�سبة  تبلغ  كما  ال�سكان،  جُممل  من   %70 تبلغ  االأردين  املجتمع 
من االإناث� اإن هذه الفئات العمرية اليافعة من ال�سباب هي الفئة امل�ستهدفة االأكرث اأهمية لتحقيق اال�ستغالل االأمثل 
للفر�سة ال�سكانية كما اأنها �ست�سهم برفد املجتمع باأطفال جدد مبجرد دخولهم فئة املتزوجني؛ لذا فاإنه من ال�سروري 
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التعليم  ال�سكانية يف جماالت  للفر�سة  �سلوكيات داعمة  لتبني  اإيجابية  لديها وخلق توجهات  الوعي  العمل على زيادة 
والتدريب املهني والت�سغيل الذاتي والريادة واالبداع وال�سحة االجنابية وتنظيم االأ�سرة�

حديثو الزواج: اأ�سار الكتاب ال�سنوي االإح�سائي االأردين لعام 2015، ال�سادر عن دائرة االإح�ساءات العامة، اإلى 
اأن عدد عقود الزواج امل�سجلة باالأردن خالل عام 2015 يف املحاكم ال�سرعية والكن�سية بلغت 81373 عقدًا، واأن عدد 
العقود التي كان فيها عمر الزوجة بني 15 و18 عامًا، بلغت 16019 عقدًا وبن�سبة 19.7%؛ وبتق�سيم عقود الزواج ح�سب 
الفئات العمرية املختلفة للزوجات، خالل العام 2016 املا�سي، جند اأن الفئة العمرية الواقعة ما بني »19-24 عامًا« 
احتلت املركز االأول، وذلك بن�سبة 49.5 %، تلتها الفئة العمرية الواقعة ما بني »15-18 عامًا« وذلك بن�سبة 19.7%، ثم 
الفئة العمرية الواقعة ما بني »25-29 عامًا« وذلك بن�سبة 17.9 %، والفئة العمرية »30-34 عامًا« بن�سبة 6%، والفئة 
»45-49 عامًا«  العمرية  والفئة  بن�سبة %2،  »40-44 عامًا«  العمرية  الفئة  ثم  بن�سبة %3.3،  »35-39 عامًا«  العمرية 

بن�سبة 1%، واأخريًا الفئة العمرية »50 - فاأكرث« وذلك بن�سبة %0.6�

ونلحظ مما �سبق من االأرقام واالإح�سائيات اأن ن�سبة املتزوجني حديثًا اأغلبهم من ال�سباب يف �سن االإجناب لذا فاإن 
تطوير برامج اإعالمية حول مو�سوعات ال�سحة االإجنابية وتنظيم االأ�سرة لهم، �سي�سهم يف خلق توجهات و�سلوكيات 
اإيجابية نحو تبني مفهوم االأ�سرة ال�سغرية وتاأخري االإجناب ملا بعد ال�سنة االأولى من الزواج واالإقبال على ا�ستخدام 

الو�سائل احلديثة لتنظيم اال�سرة� 

املراأة: تعترب املراأة فئة اأ�سا�سية من الفئات التي ت�ستهدفها اال�سرتاتيجية الوطنية لالإعالم ال�سكاين؛ اإذ يوؤثر توفري 
فر�ص العمل والت�سغيل لها تاأثريًا كبريًا على معدالت االإجناب واحلالة ال�سحية لالأطفال؛ حيث تزداد فر�سة م�ساركة 
االإناث يف قوة العمل نتيجة النخفا�ص معدل اخل�سوبة وانخفا�ص حجم االأ�سرة، كما يوؤدي انخفا�ص معدل اخل�سوبة 
اإلى انخفا�ص عدد �سنوات الرعاية االأولى لالأطفال، مما ي�سهم ب�سكل اأكرب يف زيادة فر�ص امل�ساركة 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 املراأة تراعي ظروفها االجتماعية وال�سحية� 

الرجل: ال �سك اأن مفهوم ال�سحة االإجنابية ال يقت�سر على املراأة وحدها، واإمنا ي�سمل الرجل اأي�سًا يف حتقيق هذه 
احلالة من الرفاه االجتماعي؛ حيث يتمتع الرجل داخل اأ�سرته يف املجتمع العربي مبكانة مميزة، وله دوٌر كبرٌي يف اتخاذ 
القرارات احلا�سمة املتعلقة مثال بالتعليم وال�سحة واالإجناب والعمل� ويتحكم الرجل يف �سحة الن�ساء والفتيات من 
خالل م�سوؤوليته يف اتخاذ القرار يف موا�سيع ذات �سلة بهذه االأمور، مثل: زواج البنات املبكر، وعدد االأطفال، وتعليم 

البنات، وتوفري املوارد االقت�سادية لالأ�سرة� 

ويف الواقع، ما تزال ن�سبة م�ساركة الرجال يف ق�سايا ال�سحة االجنابية و تنظيم االأ�سرة يف املجتمع االأردين متدنية 
يف  الرجل  مكانة  االأبناء  وعدد  االأ�سرة  حجم  يحدد  حيث  البدوية،  والتجمعات  النائية  الريفية  املناطق  يف  وبخا�سة 

املجتمع�

رجال الدين: يحتل رجال الدين مكانة اجتماعية مرموقة يف املجتمع، ويعتربون مرجعية مهمة لدى عدد كبري من 
النا�ص؛ لذا يحتاج هوؤالء الرجال اإلى معلومات وبيانات دقيقة و�سحيحة حول مفهوم امل�سكلة ال�سكانية، وكذلك الفر�سة 
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ال�سكانية واأثر برامج ال�سحة االجنابية وتنظيم االأ�سرة على النمو ال�سكاين، لي�ساركوا بالتوعية والتوجيه والتاأثري يف 
اجلمهور�

املتعلقة  االإعالمية  امل�ستهدفة يف احلمالت  الفئات  اأهم  اأحد  املجتمع  الراأي يف  قادة  ي�سكل  املحلي:  املجتمع  قادة 
بالتوعية والتثقيف بق�سايا ال�سكان والفر�سة ال�سكانية؛ اإذ البد من ت�سميم ر�سائل اإعالمية خا�سة لهم تتميز بالب�ساطة 

والو�سوح والدقة ليتمكنوا من نقلها اإلى بقية اأفراد املجتمع� 

ان الهدف من خماطبة هذه الفئة يتمثل بكونهم فئة و�سيطة بني و�سائل االإعالم واملجتمع ما يخدم ا�سلوب االت�سال 
واالإعالم على مرحلتني؛ اي ان الر�سائل االإعالمية تنتقل يف املرحلة االولى من و�سائل االإعالم الى قادة الراأي ومن 

تنتقل من قادة الراأي الى اجلمهور�
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م�سفوفة اأهداف االإعالم ال�سكاين والر�سائل االأ�سا�سية 
ومزيج القنوات االإعالمية واجلمهور

الأهداف والر�سائل العامة

اأهداف االإعالم ال�سكاين ذات ال�سلة باملحتوى

بناء قدرات اإعالمية مهنية متخ�س�سة يف جمال التنمية وال�سكان�� 1
توفري معلومات �سكانية بجودة عالية ومتكني االإعالميني من الو�سول اإليها�� 2
تطوير دور االإعالم يف تهيئة بيئة �سيا�سية وت�سريعية داعمة للفر�سة ال�سكانية�� 3
تفعيل دور االإعالم يف زيادة الوعي لدى الفرد واملجتمع لتبني توجهات داعمة للق�سايا ال�سكانية�� 4
تفعيل دور و�سائل االإعالم يف تغيري �سلوك االأفراد واملجتمع نحو الق�سايا ال�سكانية�� 5

الر�سائل االإعالمية العامة

اأ�سرة اأردنية �سغرية �سعيدة، تتقدم بامل�ساواة بني اجلن�سني�� 1
ال�سحة االإجنابية للجميع - ال�سحة االإجنابية م�سوؤولية اجلميع�� 2
�سباب اأردين م�سارك ومنتج وريادي ومبتكر�� 3
مفتاح تقدم املجتمع االأردين وازدهاره يكمن يف متكني الن�ساء �سيا�سيًا واقت�ساديًا واجتماعيًا�� 4
الالجئون والعمالة الوافدة هم جزء من ال�سكان لهم حقوق وعليهم واجبات�� 5
اأولوية الق�سايا ال�سكانية يف التخطيط التنموي ويف ال�سيا�سات العامة�� 6
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الر�سائل الإعالميةالأهداف
القنوات والو�سائل الإعالمية 

ال�سا�سية 

�سناع ال�سيا�سات ومتخذو القرارات

ال�سيا�سات    �سناع  واإدراك  وعي  زيادة   
ال�سكانية  واالأبــعــاد  الق�سايا  بــاأولــويــة 
وال�سيا�سات  التنموي  التخطيط  يف 

ال�سكانية�
ــنــاع الــ�ــســيــا�ــســات ومــتــخــذي    ــع �ــس ــ دف

القرارات لتخ�سي�ص املزيد من املوارد 
التكيف  اأجــل  من  ال�سكانية  للق�سايا 

االإيجابي مع الفر�سة ال�سكانية�
بعيدا    ب�سمولية  ال�سكانية  االأبعاد  تناول 

توزيع  عدالة  ومراعاة  االنتقائية،  عن 
املوارد التنموية�

اأخذ البعد ال�سكاين اخلا�ص بالالجئني   
كتلة  باعتبارهما  ــدة  ــواف ال والــعــمــالــة 

�سكانية يف املديني القريب واملتو�سط�
يف    ال�سكاين  الرتكيز  ملخاطر  االلتفات 

العا�سمة وحميطها

التنمية هي ال�سكان�  
تبداأ    الناجحة  التنموية  ال�سيا�سيات 

بال�سكان وتنتهي بهم�
الفر�سة ال�سكانية تعني م�ستقبل االأردن�  
يف    تاريخي  حتــول  ال�سكانية  الفر�سة 

جمتمع  نحو  لل�سكان  العمري  الرتكيب 
املنتجني�

اأو    نعمة  تكون  قــد  ال�سكانية  الفر�سة 
نقمة، �سناع ال�سيا�سات هم من يحدد 

ذلك 
وال�سيا�سات    التنموية  اخلــطــط  على 

العامة اأن تاأخذ واقع الالجئني والعمالة 
الوافدة باعتبارها كتلة �سكانية�

ــع املــــوارد اأ�ــســا�ــص جنــاح    ــوزي ــة ت عــدال
التنمية�

العا�سمة    يف  ــوارد  واملـ ال�سكان  تركيز 
خطر وم�سدر تهديد�

اإن م�سوؤولية ال�سحة االإجنابية تقع على   
املراحل  يف  واإناثًا  ذكورا  االأفراد  عاتق 
وعلى  املجمتعات  وعلى  كافة  العمرية 
ال�سيا�سات واحلكومات يف الوقت عينه�

هنالك ترابط وثيق بني التنمية وال�سكان   
وال�سحة االإجنابية

الن�سرات االخبارية العامة   
تقارير املعلومات   
التقارير االخبارية   
مقاالت الكتاب املوؤثرون   
الربامج احلوارية   
املقابالت ال�سحفية   
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الر�سائل الإعالميةالأهداف
القنوات والو�سائل الإعالمية 

ال�سا�سية 

موؤ�س�سات املجتمع املدين�

رفع وعي ن�سطاء املجتمع املدين باأهمية   
الق�سايا ال�سكانية واأولويتها�

اأجندة    على  ال�سكانية  الق�سايا  و�سع 
املجتمع املدين االأردين وبراجمها�

يف    اأولوية  ال�سكانية  الفر�سة  جمــاالت 
برامج عمل موؤ�س�سات املجتمع املدين�

�سيا�سية    بــيــئــة  تهيئة  يف  املــ�ــســاهــمــة 
وت�سريعية داعمة للفر�سة ال�سكانية�

ال�سكان اأولوية تنموية�  
ــمــراأة االأردنـــيـــة    ــل اأولـــويـــات جــديــدة ل

�سوق  الفعلية،  امل�ساركة  )االإنتاجية، 
العمل املنظم(�

موؤ�س�سات مدنية داعمة لق�سايا الفر�سة   
ال�سكانية�

الداعمة    لل�سيا�سات  الــتــاأيــيــد  ك�سب 
للق�سايا ال�سكانية 

اإن م�سوؤولية ال�سحة االإجنابية تقع على   
املراحل  يف  واإناثًا  ذكورا  االأفراد  عاتق 
وعلى  املجمتعات  وعلى  كافة  العمرية 
ال�سيا�سات واحلكومات يف الوقت عينه�

ال�سحة    للجميع  االإجنــابــيــة  ال�سحة 
االإجنابية م�سوؤوليةاجلميع فلنطالب بها

تقارير اخبارية   
حتقيقات ا�ستق�سائية   
تقارير معمقة   
مقاالت الكتاب   
املقابالت ال�سحفية   
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الر�سائل الإعالميةالأهداف
القنوات والو�سائل الإعالمية 

ال�سا�سية 

املجتمع 

رفع الوعي بالق�سايا ال�سكانية وتاأثريها   
على نوعية حياة االأردنيني�

اإيجابية    اجتاهات  وبناء  الوعي  زيــادة 
ال�سحة  ق�سايا  نحو  ال�سلوك  وتعديل 

االإجنابية وتنظيم االأ�سرة 
زيادة الوعي باأهمية االأ�سرة ال�سغرية�  
ت�سحيح املفاهيم اخلاطئة حول تنظيم   

االأ�سرة واملباعدة بني االأحمال�
زيادة الوعي بامل�ساواة بني اجلن�سني�  
والتقدير    القيمة  مــن  املــزيــد  اإ�ــســفــاء 

املهني  والعمل  التعليم  االجتماعي على 
لل�سباب�

�سخ�ص،    كــل  حــق  االإجنــابــيــة  ال�سحة 
فهي االأ�سا�ص الأطفال اأ�سحاء وعالقات 

حميمة �سليمة وعائالت �سعيدة
ال�سحة االإجنابية ال تقت�سر على �سحة   

اإمنا  املتعلقة باحلمل واالإجناب،  املراأة 
ــراأة  واملـ الــرجــل  �سحة  اإلـــى  تتخطاها 
حــدوث  ل�سمان  ال�سمويل  مبفهومها 
�سليمني  اأطفال  واإجنــاب  �سليم  تكاثر 

وبالتايل بناء جمتمعات �سليمة
والن�ساء،    للرجال  والــعــدالــة  املــ�ــســاواة 

قـــرارات  اتــخــاذ  مــن  االأفــــراد  لتمكني 
احلياة  وواعية يف جميع جماالت  حرة 
النوع  على  القائم  التمييز  من  وخالية 

االإجتماعي
اأ�سرة �سغرية اأ�سرة �سعيدة�  
اآمنة    احلديثة  االأ�ــســرة  تنظيم  و�سائل 

وموثوقة وفعالة�
حلياة    �ــســنــوات  لــثــالث  احلــمــل  تباعد 

كرمية معافاة واأطول واأ�سرة مزدهرة�
البنت والولد يف ميزان واحد�  
ال ميكن اأن يتقدم املجتمع بدون م�ساركة   

املراأة�
العمل املهني يعني ا�ستقرار واأمان�  
الريادة واالبتكار مفتاح امل�ستقبل   
ابداأ م�سروعك   

الن�سرات االخبارية العامة   
الدراما التلفزيونية   
برامج احلوارات   
   lifestyle برامج وحمتوى اليف �ستايل

content

برامج اخلدمات االذاعية ال�سباحية�  
الــــربامــــج     Morning show

ال�سباحية� 
ا�ــســتــطــالعــات    ــج  ــرامـ )بـ  vox pop

ال�سارع ( 
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الر�سائل الإعالميةالأهداف
القنوات والو�سائل الإعالمية 

ال�سا�سية 

االأ�سرة

ال�سكانية    بالق�سايا  االأ�سرة  زيادة وعي 
االأ�سا�سية�

اإيجابية    اجتاهات  وبناء  الوعي  زيــادة 
ال�سحة  ق�سايا  نحو  ال�سلوك  وتعديل 

االإجنابية وتنظيم االأ�سرة 
ودورها    ال�سغرية  االأ�سرة  مفهوم  دعم 

يف حت�سني نوعية احلياة�
االجتماعية    املفاهيم  بع�ص  ت�سحيح 

والثقافية اخلاطئة حول تنظيم االأ�سرة 
والتف�سيل ح�سب اجلن�ص�

ق�سايا    حــول  اإيجابية  اجتــاهــات  بناء 
نوعية   : واأهــمــهــا  ال�سكانية  الفر�سة 
التعليم والتدريب وقيمة العمل املهني� 

والريادة والت�سغيل الذاتي 

ال�سحة االإجنابية مكون رئي�سي لل�سحة   
لكل  احلياة،  مراحل  جميع  يف  العامة، 

من الرجال والن�ساء� 
لــلــنــ�ــســاء والـــرجـــال احلـــق يف اتــخــاذ   

ــالــ�ــســحــة  الــــــقــــــرارات املـــتـــعـــلـــقـــة ب
االإجنابية،مبا يف ذلك االإختيار الطوعي 
يف الزواج وتكوين االأ�سرة وحتديد عدد 
واحلق  بينهم  املباعدة  وفرتة  االأطفال 
والو�سائل  املعلومات  على  احل�سول  يف 

للقيام بذلك�
والن�ساء،    للرجال  والــعــدالــة  املــ�ــســاواة 

قـــرارات  اتــخــاذ  مــن  االأفــــراد  لتمكني 
احلياة  وواعية يف جميع جماالت  حرة 
النوع  على  القائم  التمييز  من  وخالية 

االإجتماعي
بامل�ساواة    تتقدم  �سعيدة  �سغرية  اأ�سرة 

بني اجلن�سني�
اآمنة    احلديثة  االأ�ــســرة  تنظيم  و�سائل 

وموثوقة وفعالة�
االأ�سرة حول     مزيد من احلــوار داخــل 

م�ستقبل االأبناء والبنات�
يعني    �سنوات،  لثالث  االأحــمــال  تباعد 

حياة كرمية ومعافاة وبدون علل�
البنت والولد هما االأغلى�  
الفتاة عزوة و�سند�  
لبناء    متني  ا�سا�ص  االعمال  يف  الريادة 

ثروة اال�سرة 
ثمينة    فر�سة  والتقني  املهني  التعليم 

لالأبناء 

احللقات االذاعية والتلفزيونية امل�سغرة   
Mini-episode

   :Medical Dram )29(الدراما الطبية
الدراما التلفزيونية   
الربامج الدينية   
الفيديوهات الق�سرية   
التقارير ال�سحفية   

)29(  تقوم الدراما الطبية حول فريق من االأطباء الذين ي�ساعدون املر�سى الذين تورطوا يف حوادث خطرية اأو غري ذلك� واالأكرث �سيوعا هو وقوع حادث يوؤدي 
اإلى ا�ستدعاء االأطباء مل�ساعدة امل�سابني� ومعظمها عادة ما يكون مقرها حول امل�ست�سفى
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الر�سائل الإعالميةالأهداف
القنوات والو�سائل الإعالمية 

ال�سا�سية 

الن�ساء والرجال يف �سن االإجناب

اإيجابية    اجتاهات  وبناء  الوعي  زيــادة 
ال�سحة  ق�سايا  نحو  ال�سلوك  وتعديل 

االإجنابية وتنظيم االأ�سرة 
ت�سحيح املفاهيم اخلاطئة حول تنظيم   

االأ�سرة واملباعدة بني االأحمال�
زيادة املعرفة بالو�سائل احلديثة لتنظيم   

االأ�سرة�
املزيد من احلوار    االأزواج على  ت�سجيع 

للتخطيط الأ�سرتهم�
تعزيز مفهوم االأ�سرة ال�سغرية�  

املراأة    �سحة  ت�سمل  االجنابية  ال�سحة 
حاجات  وتتناول  ال�سواء،  على  والرجل 

كل منهما ودوره وم�سوؤولياته
حتاورا من اأجل اأ�سرة �سعيدة�  
اآمنة    احلديثة  االأ�ــســرة  تنظيم  و�سائل 

وموثوقة وفعالة 
للمباعدة    املالئمة  الو�سيلة  معًا  اختارا 

بني االأحمال�
الفتاة عزوة و�سند�  

احللقات االذاعية والتلفزيونية امل�سغرة   
Mini-episode

   Medical Drama الدراما الطبية
الدراما التلفزيونية   
الربامج الدينية  
التقارير ال�سحفية   



٣١

الر�سائل الإعالميةالأهداف
القنوات والو�سائل الإعالمية 

ال�سا�سية 

املراأة

اإيجابية    اجتاهات  وبناء  الوعي  زيــادة 
ال�سحة  ق�سايا  نحو  ال�سلوك  وتعديل 

االإجنابية وتنظيم االأ�سرة�
متكني املراأة اقت�ساديا وزيادة انخراطها   

يف �سوق العمل�
زيادة م�ساركة املراأة يف احلياة العامة�  
االنتقال باملراأة العاملة من القطاع الغري   

املنظم اإلى القطاع املنظم�
مواجهة العنف �سد املراأة�  

�سحة    على  حتافظ  االجنابية  ال�سحة 
باأ�سرتها  ال�سليمة  وعالقتها  ــراأة  ــ امل

ودورها يف تنمية جمتمعها
خدمات    اإلى  الو�سول  يف  احلق  للن�ساء 

التي  الو�سيلة  واختيار  االأ�سرة  تنظيم 
تنا�سبهم بناء على املعلومة الوافية�

العنف باأ�سكاله كافة �سد املراأة ق�سية   
�سحية جادة

املباعدة بني االأحمال يعني للمراأة حياة   
اأطول ومعافاة وبدون علل�

اال�سرة    لتنظيم  عديدة  و�سائل  هنالك 
احلديثة اختاري منها ما ينا�سبك�

اآمنة    احلديثة  اال�ــســرة  تنظيم  و�سائل 
وموثوقة وفعالة 

املراأة املنتجة والعاملة �سند لالأ�سرة�  
ــادرة على اإحـــداث الــفــرق يف    املـــراأة قـ

احلياة العامة�
يف    اال�سرتاك  يف  حقك  عن  تتنازيل  ال 

ال�سمان االجتماعي�
االإبالغ عن العنف املوجه �سدك �سوف   

يف  بناتك  �سد  العنف  منع  يف  ي�ساهم 
امل�ستقبل�

الن�سرات االخبارية العامة   
احللقات االذاعية والتلفزيونية امل�سغرة   

Mini-episode
   Medical Drama الدراما الطبية
الدراما التلفزيونية   
الربامج الدينية�  
الفيديوهات الق�سرية   
التقارير ال�سحفية   



٣٢

الر�سائل الإعالميةالأهداف
القنوات والو�سائل الإعالمية 

ال�سا�سية 

الرجل

االأ�ــســرة    ملفهوم  الــرجــل  دعــم  �سمان 
ال�سغرية�

تعديل مفهوم الرجال نحو جن�ص املولود   
وتف�سيل الذكور�

لق�سايا    الرجال  وتاأييد  م�ساندة  زيادة 
املراأة وحقوقها�

اإيجابية    اجتاهات  وبناء  الوعي  زيــادة 
ال�سحة  ق�سايا  نحو  ال�سلوك  وتعديل 

االإجنابية وتنظيم االأ�سرة 

ــا�ــســي ومــهــم يف    الـــرجـــل �ــســريــك ا�ــس
ال�سحة  بق�سايا  املتعلقة  ــرارات  ــق ال

االإجنابية وتنظيم االأ�سرة�
املراأة    �سحة  ت�سمل  االجنابية  ال�سحة 

حاجات  وتتناول  ال�سواء،  على  والرجل 
كل منهما ودوره وم�سوؤولياته

زاهــر    مل�ستقبل  طــريــق  �سغرية  اأ�ــســرة 
لالأبناء والبنات�

البنت كما الولد عزوة وكرامة�  
الثقة بقدرات املراأة وامكانياتها  

الن�سرات االخبارية   
احللقات االذاعية والتلفزيونية امل�سغرة   

Mini-episode
   Medical Drama الدراما الطبية
الدراما التلفزيونية   
الربامج الدينية   
التقارير ال�سحفية واملقابالت   
برامج احلوارات التلفزيونية   

ال�سباب

زيادة وعي ال�سباب بالتحول من جمتمع   
املوظفني اإلى جمتمع الرياديني�

من    املــزيــد  واإ�ــســفــاء  ال�سباب  حتفيز 
على عمل  االجتماعي  والتقدير  القيمة 

ال�سباب املهني والتقني�
وممار�ستهم    ال�سباب  اإدراك  ــادة  زيـ

للم�ساركة الفعالة يف احلياة العامة�
احلـــد مـــن مــظــاهــر الــعــنــف وتــعــاطــي   

املخدرات والتطرف يف اأو�ساط ال�سباب�
اإيجابية    اجتاهات  وبناء  الوعي  زيــادة 

ال�سحة  ق�سايا  نحو  ال�سلوك  وتعديل 
االإجنابية وتنظيم االأ�سرة 

لل�سباب احلق يف احل�سول على خدمات   
املعلومة  و  املنا�سبة  االجنابية  ال�سحة 

ال�سحية ال�سليمة�
كن رياديًا واأبدًا م�سروعك�  
املبتكرون اجلدد �سباب عاديون يفكرون   

خارج ال�سندوق�
الــتــعــلــيــم املــهــنــي يــقــود اإلــــى االأمــــان   

واال�ستقرار�
اأ�سا�ص املواطنة امل�ساركة�  
حلل    �سلمية  و�سيلة  عــن  ــًا  دومـ اأبــحــث 

اخلالفات�
تبنى ا�سلوب احلوار يف حل امل�سكالت   
خطط مل�ستقبلك لتحقق النجاح يف كافة   

اجلوانب�
ا�سرة �سغرية �سعيدة   

احللقات االذاعية والتلفزيونية امل�سغرة   
Mini-episode

   Medical Drama الدراما الطبية
الدراما التلفزيونية   
الربامج والدراما الكوميدية�  
التقارير ال�سحفية   
اللقاءات احلوارية  



٣٣

الر�سائل الإعالميةالأهداف
القنوات والو�سائل الإعالمية 

ال�سا�سية 

حديثو الزواج

اإيجابية    اجتاهات  وبناء  الوعي  زيــادة 
ال�سحة  ق�سايا  نحو  ال�سلوك  وتعديل 

االإجنابية وتنظيم االأ�سرة�
دعم فكرة تاأخري االإجناب ملا بعد ال�سنة   

االأولى من الزواج�
االإقبال على ا�ستخدام الو�سائل احلديثة   

لتنظيم االأ�سرة�
دعــم املــبــاعــدة بــني االأحــمــال ومفهوم   

االأ�سرة ال�سغرية�
ت�سجيع احلوار بني االأزواج حول م�ستقبل   

االإجنابية  ال�سحة  وخــيــارات  االأ�ــســرة 
وو�سائلها�

ال�سحة االإجنابية تت�سمن حق الزوجني   
مر�سية  جن�سية  بــحــيــاة  الــتــمــتــع  يف 
وماأمونة، والقدرة على التنا�سل والتكاثر 
االأطــفــال  وعــدد  موعد  تقرير  وحــريــة 

املرغوب فيهم دون اإكراه�
اأجل    من  اأطفال  بدون  زواج  اأولى  �سنة 

اأ�سرة �سعيدة�
حتاورا حول اأف�سل طريقة للمباعدة بني   

االأحمال�
ــاء الــ�ــســغــريات اأكـــــرث حــاجــة    ــس ــ� ــن ال

حول  واملخت�سني  االأطــبــاء  ال�ست�سارة 
خيارات ال�سحة االإجنابية�

متعددة    احليثة  االأ�سرة  تنظيم  و�سائل 
اخليارات 

اأمنة    احلديثة  اال�ــســرة  تنظيم  و�سائل 
وموثوقة وفعالة 

   lifestyle برامج وحمتوى اليف �ستايل
content

برامج اخلدمات االذاعية ال�سباحية�  
الــــربامــــج     Morning show

ال�سباحية� 
احللقات االذاعية والتلفزيونية امل�سغرة   

Mini-episode
   Medical Drama الدراما الطبية
الدراما التلفزيونية   
الربامج الدينية   

رجال الدين

تــعــزيــز ا�ــســتــخــدام املــحــتــوى الــديــنــي   
و  االجنابية  ال�سحة  حــول  االإعــالمــي 

تنظيم االأ�سرة واملباعدة يف االأحمال�
الذي    الديني  املحتوى  ا�ستخدام  تعزيز 

يكرم املراأة واالإناث ب�سكل عام، ويحد 
تف�سل  التي  والثقافة  التقاليد  قوة  من 

الذكور على االإناث�

االأ�ــســرة    تنظيم  ــى  اإلـ يــدعــو  االإ�ـــســـالم 
وي�سجع عليه�

االإ�سالم يكرم املراأة، يرفع من مكانتها�  
التمييز بني اجلن�سني يف املواليد حمرم   

يف االإ�سالم�
اإن م�سوؤولية ال�سحة االإجنابية تقع على   

املراحل  يف  واإناثًا  ذكورا  االأفراد  عاتق 
وعلى  املجمتعات  وعلى  كافة  العمرية 
ال�سيا�سات واحلكومات يف الوقت عينه�

ال�سحة    للجميع  االإجنــابــيــة  ال�سحة 
فلنطالب  اجلميع  م�سوؤولية  االإجنابية 

بها

تقارير املعلومات   
الن�سرات االخبارية   
برامج احلوارات   
الربامج الدينية   
مقاالت الكتاب   
التقارير ال�سحفية   



٣٤

الر�سائل الإعالميةالأهداف
القنوات والو�سائل الإعالمية 

ال�سا�سية 

قادة الراأي والقادة االجتماعيون

ال�سكانية    بالق�سايا  االأ�سرة  زيادة وعي 
االأ�سا�سية�

ال�سحة    بفوائد  ــرة  ــس االأ� وعــي  ــادة  زيـ
االجنابية و تنظيم االأ�سرة 

ودورها    ال�سغرية  االأ�سرة  مفهوم  دعم 
يف حت�سني نوعية احلياة�

لق�سايا    الرجال  وتاأييد  م�ساندة  زيادة 
املراأة وحقوقها�

والتقدير    القيمة  مــن  املــزيــد  اإ�ــســفــاء 
االجتماعي على عمل ال�سباب املهني�

زاهــر    مل�ستقبل  طــريــق  �سغرية  اأ�ــســرة 
لالأبناء والبنات�

البنت كما الولد عزوة وكرامة�  
الثقة بقدرات املراأة وامكانياتها  
العمل املهني امان وا�ستقرار   
اإن م�سوؤولية ال�سحة االإجنابية تقع على   

املراحل  يف  واإناثًا  ذكورا  االأفراد  عاتق 
وعلى  املجمتعات  وعلى  كافة  العمرية 
ال�سيا�سات واحلكومات يف الوقت عينه�

ال�سحة    للجميع  االإجنــابــيــة  ال�سحة 
االإجنابية م�سوؤوليةاجلميع فلنطالب بها

هنالك ترابط وثيق بني التنمية وال�سكان   
وال�سحة االإجنابية

تقارير املعلومات   
الن�سرات االخبارية   
برامج احلوارات   
الربامج الدينية   
مقاالت الكتاب  
التقارير ال�سحفية   
واحلوارات التلفزيونية واالذاعية�   



٣5

التوجهات واالأولويات اال�سرتاتيجية الوطنية يف االإعالم ال�سكاين

التوجه ال�سرتاتيجي الأول: بناء قدرات اإعالمية متخ�س�سة يف الإعالم ال�سكاين

املجالت والو�سائلالأولويات

ــني � 1 ــي  تــكــويــن كــتــلــة اأ�ــســا�ــســيــة مـــن الــ�ــســحــافــيــني واالإعــالم
قيادة  مهمتها  تكون  ال�سكاين  االإعـــالم  يف  املتخ�س�سني 

التغيري�
 االنت�سار يف بناء القدرات االإعالمية املتخ�س�سة يف االإعالم � 2

ال�سكاين�

 تدريب وبناء قدرات جمموعة من ال�سحافيني واالإعالميني�� 1
االإعــالم � 2 جمــاالت  يف  الــقــدرات  وبناء  التدريب  يف   االنت�سار 

املرئي وامل�سموع والرقمي�
لل�سحافيني � 3 ال�سكانية  الق�سايا  يف  متخ�س�سة  اأدلة   اإ�سدار 

واالإعالميني�
وال�سكانية � 4 التنموية  ال�سيا�سات  �سناع  بني  احلــوار   تطور 

واالإعالميني�

ال�سركاء امل�ساندونال�سركاء التنفيذيون

و�سائل االإعالم�  
املجل�ص االأعلى لل�سكان�  
معهد االإعالم االأردين�  
املنظمات والربامج الدولية�  

هيئة االإعالم  
نقابة ال�سحافيني االأردنيني�  

التوجه ال�سرتاتيجي الثاين: معلومات �سكانية متوفرة وحمدثة ومتاحة لالإعالميني

املجالت والو�سائلالأولويات

 تطوير قواعد بيانات �سكانية حمدثة وفاعلة� 1 معلومات �سكانية دقيقة وحمدثة و�سهولة الو�سول اليها� 1
 توفري مواد اعالمية حمدثة حول املعلومات ال�سكانية� 2

ال�سركاء امل�ساندونال�سركاء التنفيذيون

املجل�ص االأعلى لل�سكان�  
دائرة االح�ساءات العامة  
وزارة التخطيط  

معهد االإعالم االأردين�  
املنظمات والربامج الدولية  



٣6

التوجه ال�سرتاتيجي الثالث: تطوير دور الإعالم يف ن�سر الوعي ال�سكاين

املجالت والو�سائلالأولويات

الق�سايا � 1 يتناول  الــذي  االإعــالمــي  املحتوى  حجم   م�ساعفة 
ال�سكانية ح�سب املجاالت ال�سكانية امل�ستهدفة�

 جعل جمموعة من الق�سايا ال�سكانية تتحول اإلى ق�سايا راأي � 2
عام�

املجالت ال�سرتاتيجية لتطوير املحتوى:

ال�سحة الجنابية. 1

تعزيز مفهوم االأ�سرة ال�سغرية ال�سعيدة�  
الزواج املبكر�  
تو�سيع قاعدة امل�ستفيدين من خدمات ال�سحة االإجنابية�  
تو�سيل خدمات ال�سحة االإجنابية للمراهقني وال�سباب�  
متابعة موؤ�سرات ال�سحة االإجنابية�  

متكني ال�سباب:. 2

البطالة والت�سغيل�  
فر�ص التدريب املهني�  
امل�ساركة العامة�  
نوعية التعليم�  
العنف واملخدرات�  

تعزيز امل�ساواة ومتكني املراأة والفتاة:. 3

التمكني االقت�سادي للمراأة�  
فر�ص التدريب وبناء القدرات للمراأة�  
انتقال عمل املراأة من القطاع غري املنظم اإلى القطاع املنظم�  
فر�ص جديدة لزيادة م�ساركة املراأة يف �سوق العمل�  
م�ساركة املراأة يف احلياة العامة�  
معاجلة العنف املوجه للمراأة�  
يف    اجلن�ص  اأ�سا�ص  على  التميز  وعــدم  العدالة  ثقافة  تعزيز 

املجتمع�
اإيالء �سيا�سة النوع االجتماعي مزيد من االهتمام يف ال�سيا�سات   

العامة�

الهجرة الدولية والالجئني:. 4

اأو�ساع الالجئني ال�سوريون�  
هجرة العمالة اإلى االأردن�  
�سيا�سات االإحالل�  

ال�سركاء التنفيذيون

و�سائل االإعالم  
املجل�ص االأعلى لل�سكان  
نقابة ال�سحافيني االأردنيني�  
هيئة االإعالم�  
املنظمات والهيئات والربامج الدولية�  
وزارة التخطيط�  
وزارة العمل�  
املفو�سية ال�سامية لالجئني�  

ال�سركاء امل�ساندون

رئا�سة الوزراء »مكتب املن�سق العام حلقوق االإن�سان«�  
وزارة التخطيط�  
وزارة ال�سحة�  
نقابة االأطباء�  
وزارة ال�سباب�  
املجل�ص الوطني ل�سوؤون لالأ�سرة�  



٣٧

التوجه ال�سرتاتيجي الرابع: تطوير دور الإعالم يف خلق بيئة ت�سريعية و�سيا�سية 
وموؤ�س�ساتية داعمة لق�سايا ال�سكان

املجالت والو�سائلالأولويات

الق�سايا � 1 اأهمية  حــول  الوطنية  ال�سيا�سية  االإرادة   تعزيز 
ال�سكانية�

ال�سكان � 2 بني  الهامة  للروابط  ال�سيا�سات  �سناع  فهم   زيــادة 
والتنمية�

 تعزيز انخراط جميع اأ�سحاب امل�سلحة على جميع امل�ستويات � 3
ل�سالح  وال�سلوك  ــواقــف  وامل ال�سيا�سات  تغيري  اأجـــل  مــن 

االأولويات ال�سكانية�

 اإيجاد منابر وفر�ص متنوعة للحوار بني االإعالميني و�سناع � 1
ال�سيا�سات ال�سكانية�

والتحليالت � 2 الـــراأي  مـــواد  يف  ال�سكانية  الق�سايا   ح�سور 
االإعالمية�

 جودة املعلومات ال�سكانية�� 3
 الوظيفة الرقابية لالإعالم يف الق�سايا ال�سكانية�� 4

ال�سركاء امل�ساندونال�سركاء التنفيذيون

و�سائل االإعالم�  
رئا�سة الوزراء�  
الربملان�  
مراكز الدرا�سات وجمموعات التفكري�  
الوزارات املعنية وموؤ�س�سات املجتمع املدين�  
املجل�ص االعلى لل�سكان�  

املجل�ص الوطني ل�سوؤون لالأ�سرة�  
املجل�ص االقت�سادي االجتماعي�  
املنظمات الدولية�  

التوجه ال�سرتاتيجي اخلام�س: تفعيل دور و�سائل الإعالم يف تغيري �سلوك الأفراد واملجتمع نحو ق�سايا ال�سكان

املجالت والو�سائلالأولويات

تطوير جاذبية الر�سائل االإعالمية يف الق�سايا ال�سكانية�� 1
م�سمون اإعالمي يقود اإلى تغيري منط احلياة�� 2
م�سمون اإعالمي يقود اإلى تغيري نوعية احلياة� 3

التاأييد � 1 ك�سب  االت�سالية وجهود  للر�سائل  االإعالمية   التهيئة 
يف الق�سايا ال�سكانية�

احل�سور يف الدراما التلفزيونية واالإذاعية�� 2
الو�سول اإلى االإعالم املجتمعي يف املحافظات�� 3
االنت�سار يف االإعالم املرئي وامل�سموع�� 4
الو�سول اإلى االإعالم الرقمي واالجتماعي�� 5

ال�سركاء امل�ساندونال�سركاء التنفيذيون

و�سائل االإعالم عامة  
و�سائل االإعالم املرئي وامل�سموع�  
االإذاعات املحلية يف املحافظات�  
املواقع االإخبارية االإلكرتونية�  
النا�سطون يف االإعالم االجتماعي�  
هيئة االإعالم�  
املجل�ص االأعلى لل�سكان�  

رئا�سة الوزراء »مكتب املن�سق العام حلقوق االإن�سان«�  
وزارة التخطيط�  
وزارة ال�سحة�  
نقابة االأطباء�  
وزارة ال�سباب�  
املجل�ص الوطني ل�سوؤون لالأ�سرة�  
املنظمات والهيئات الدولية�  



٣٨

االإطار العام لالإ�سرتاتيجية الوطنية لالإعالم ال�سكاين 
لالأعوام 2022-2018

بناء اأجندة اإعالمية داعمة للجهود الوطنية الهادفة لبلوغ الفر�سة ال�سكانية وا�ستثمارها

النتيجة الأولى: قدرات اإعالمية متخ�س�سة يف الإعالم ال�سكاين

املداخالتاملخرجات

 كتلة اأ�سا�سية من ال�سحافيني واالإعالميني املتخ�س�سني يف � 1
االإعالم ال�سكاين تكون مهمتها قيادة التغيري�

ال�سكاين � 2 االعــالم  جمال  يف  التدريبية  الربامج  يف   التو�سع 
اأفقيًا ) يف و�سائل االعالم املختلفة( وعموديٌا ) التخ�س�سية 

يف االعالم ال�سكاين(�

تقييم االإحتياجات التدريبية ال�سكانية لالإعالميني من خالل   
جمموعات عمل مركزة

ال�سكانية    الق�سايا  تدريبية لالعالميني حول  ت�سميم حقيبة 
تت�سمن ادلة تدريبية

تطوير وتنفيذ خطط وبرامج تدريبية وبناء قدرات جمموعة   
من ال�سحافيني واالإعالميني يف جمال االعالم ال�سكاين كقادة 

للتغيري) الكتلة احلرجة(�
تطوير وتنفيذ خطط وبرامج تدريبية لبناء قدرات االعالميني   

يف جماالت االإعالم املرئي وامل�سموع وال�سحفي حول الق�سايا 
ال�سكانية

تطوير وتنفيذ خطط وبرامج تدريبية لبناء قدرات االعالميني   
يف جماالت االإعالم الرقمي حول الق�سايا ال�سكانية



٣9

النتيجة الثانية: معلومات �سكانية متوفرة وحمدثة ومتاحة لالإعالميني

املداخالتاملخرجات

تقييم االإحتياجات للمعلومات ال�سكانية لالإعالميني من خالل   قواعد بيانات �سكانية قطاعية حمدثة� 1
جمموعات عمل مركزة )�سمن مدخل 1�اأ( 

حتديث قواعد البيانات ال�سكانية القطاعية لدى املوؤ�س�سات و   
م�سادر العلومات ب�سكل م�ستمر

حول    الطالعهم  االإعــالمــيــني  مــع  الــدوريــة  االــلــقــاءات  عقد 
م�ستجدات الق�سايا وال�سيا�سات ال�سكانية واملوؤ�سرات

النتيجة الثالثة: دور اإعالمي فاعل يف ن�سر الوعي ال�سكاين

املداخالتاملخرجات

 زيادة حجم املحتوى االإعالمي الذي يتناول الق�سايا ال�سكانية � 1
ح�سب املجاالت ال�سكانية امل�ستهدفة�

بروز الق�سايا ال�سكانية كق�سايا راأي عام�� 2

ــي مــتــخــ�ــســ�ــص بــالــفــر�ــســة    ــوى اعــــالمــ ــتـ ــث حمـ ــ ــر وبـ ــس ــ� ن
ال�سكانية،ال�سحة االجنابية وتنظيم االأ�سرة، متكني ال�سباب، 
الدولية  الهجرة  وق�سايا  املـــراأة  ومتكني  االجتماعي  النوع 

والالجئني

النتيجة الرابعة: دور اإعالمي فاعل يف خلق بيئة ت�سريعية و�سيا�سية وموؤ�س�ساتية داعمة لق�سايا ال�سكان

املداخالتاملخرجات

ارادة �سيا�سية وطنية داعمة للق�سايا ال�سكانية�� 1
 فهم اأعمق واأو�سع لدى �سناع ال�سيا�سات للروابط الهامة بني � 2

ال�سكان والتنمية�

االإعالميني    للحوار بني  ووا�سعة  متنوعة  وفر�ص  منابر  اإيجاد 
و�سناع ال�سيا�سات ال�سكانية�

اإدماج الق�سايا ال�سكانية يف مواد الراأي والتحليالت االإعالمية�  
تفعيل الوظيفة الرقابية لالإعالم يف الق�سايا ال�سكانية�  



٤٠

النتيجة اخلام�سة: دور اإعالمي فاعل يف تغيري �سلوك الأفراد واملجتمع نحو ق�سايا ال�سكان

املداخالتاملخرجات

ر�سائل اإعالمية جاذبة و غري تقليدية يف الق�سايا ال�سكانية�� 1
وال�سلوكيات � 2 التوجهات  خلق  يف  مــوؤثــر  اإعــالمــي   م�سمون 

االيجابية نحو الق�سايا ال�سكانية وتنظيم االأ�سرة
االنت�سار يف تناول الق�سايا ال�سكانية يف االعالم املجتمعي� 3

االعــالم  يف  ال�سكانية  الق�سايا  تناول  يف  4، 5، 6�  االنت�سار 
واملرئي وامل�سموع و ال�سحفي والرقمي

ال�سكانية�    الق�سايا  التاأييد يف  التمهيد والدعم جلهود ك�سب 
من خالل جتزئة املفاهيم و ت�سمينها �سمن حمالت االإعالمية 

موجهة
ادماج الق�سايا ال�سكانية وال�سحة االجنابية/ تنظيم االأ�سرة   

يف الدراما التلفزيونية واالإذاعية�
الق�سايا    طــرح  يف  املحافظات  يف  املجتمعي  ــالم  االإع تفعيل 

ال�سكانية�
ادماج الق�سايا ال�سكانية وال�سحة االجنابية / تنظيم االأ�سرة   

يف االإعالم املرئي وامل�سموع�
ادماج الق�سايا ال�سكانية وال�سحة االجنابية / تنظيم االأ�سرة   

يف االإعالم اال�سحفي ) ال�سحافة املطبوعة(
تفعيل االإعالم االرقمي واالإلكرتوين يف طرح الق�سايا ال�سكانية   

الق�سايا  طرح  يف  االإجتماعي  التوا�سل  مواقع  ا�ستخدام  و 
ال�سكانية�



٤١

امللحق )اأ( : م�سفوفة النتائج واملخرجات واملداخالت واملوؤ�سرات



٤٢
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امللحق )ب(: البطاقات املرجعية للموؤ�سرات

البطاقة املرجعية للموؤ�سر

1.1 عدد الإعالميني امل�ساركني يف كتلة الدعم )الكتلة احلرجة(ا�سم املوؤ�سرمرجعية املوؤ�سر ورقمه

موؤ�سر النتيجة )1(
متخ�س�سة  اإعالمية  قــدرات 

يف االإعالم ال�سكاين�

وامل�سموع التعريف املرئي  االإعـــالم  يف  العاملني  وال�سحفيني  االإعالميني  عــدد 
االجتماعي  التوا�سل  مواقع  ون�سطاء  واالإلكرتونية  الورقية  وال�سحافة 
تقدمي  مهمتهم  احلرجة  الكتلة  �سي�سكلون  و  تدريب  على  ح�سلوا  الذين 

الدعم وامل�ساندة لق�سايا ال�سكان والتنمية 

االإعتبار وحدة القيا�س بعني  االأخـــذ  مــع  الــدعــم  كتلة  يف  امل�ساركني  االإعــالمــيــني  عــدد 
تخ�س�ساتهم الوظيفية من مذيع - معد برامج - كاتب ن�ص - �سحفي 

الخ 

املخرجات:
ــة مــن � 1 ــ ــي ــ ــس ــ ــا� ــ ــس ــ  كـــتـــلـــة اأ�

واالإعالميني  ال�سحافيني 
االإعــالم  يف  املتخ�س�سني 
مهمتها  ــون  ــك ت الــ�ــســكــاين 
ــة  ــل ــادة الـــتـــغـــيـــري )كــت ــ ــي ــ ق

حرجة(

كمي نوع املوؤ�سر 

املجل�ص االأعلى لل�سكان ومعهد االإعالم االأردين من خالل ك�سوفات اأ�سماء م�سدر البيانات
املتدربني 

اجل����ه����ة/ اجل���ه���ات 
امل�سوؤولة

املجل�ص االأعلى لل�سكان، معهد االعالم االردين 

�سنويًادورية القيا�س

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

4 اأع�ساء �سمن اللجنة االعالمية التابعة للمجل�ص االأعلى لل�سكان

20182019202020212022القيمة امل�ستهدفة 

10 اع�ساء 10
جدد �سنويا

10 اع�ساء 
جدد �سنويا

10 اع�ساء 
جدد �سنويا

10 اع�ساء 
جدد �سنويا



٤٤

البطاقة املرجعية للموؤ�سر

الق�سايا ا�سم املوؤ�سرمرجعية املوؤ�سر ورقمه جم��ال  يف  تدريب  على  ح�سلوا  الذين  الإعالميني  ع��دد   1.2
ال�سكانية

موؤ�سر النتيجة )1(
متخ�س�سة  اإعالمية  قــدرات 

يف االإعالم ال�سكاين�

وامل�سموع التعريف املرئي  االإعـــالم  يف  العاملني  وال�سحفيني  االإعالميني  عــدد 
االجتماعي  التوا�سل  مواقع  ون�سطاء  واالإلكرتونية  الورقية  وال�سحافة 

الذين ح�سلوا على تدريب يف جمال الق�سايا ال�سكانية

عدد االإعالمينيوحدة القيا�س

املخرجات:
الــــربامــــج � 2 يف   الـــتـــو�ـــســـع 

التدريبية يف جمال االعالم 
و�سائل  )يف  اأفقيًا  ال�سكاين 
االعالم املختلفة( وعموديٌا  
االعالم  يف  )التخ�س�سية 

ال�سكاين(�

كمينوع املوؤ�سر 

املجل�ص االأعلى لل�سكان ومعهد االإعالم االأردين من خالل عدد الدورات و م�سدر البيانات
ك�سوفات اأ�سماء املتدربني

اجل����ه����ة/ اجل���ه���ات 
امل�سوؤولة

التدريبية  واملوؤ�س�سات  االردين  االعــالم  معهد  لل�سكان،  االأعلى  املجل�ص 
االعالمية

�سنويًادورية القيا�س

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

 48 اعالميا مت تدريبهم من قبل املجل�ص االعلى لل�سكان �سابقا

20182019202020212022القيمة امل�ستهدفة 

20 متدرب 0
جديد 
�سنويا

20 متدرب 
جديد 
�سنويا

20 متدرب 
جديد 
�سنويا

 20متدرب 
جديد 
�سنويا
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البطاقة املرجعية للموؤ�سر

1.اأ تقرير بالإحتياجات التدريبية ال�سكانية لالأعالمينيا�سم املوؤ�سرمرجعية املوؤ�سر ورقمه

موؤ�سر النتيجة )1(
متخ�س�سة  اإعالمية  قــدرات 

يف االإعالم ال�سكاين�

من التعريف حتــدد  التي  و  لالإعالميني  ال�سكانية  التدريبية  باإحتياجات  تقرير 
خالل عقد جمموعات عمل مركزة مع عينة من االإعالميني وال�سحفيني 
واالإلكرتونية  الورقية  وال�سحافة  وامل�سموع  املرئي  االإعــالم  يف  العاملني 

ون�سطاء مواقع التوا�سل االجتماعي

عدد تقارير االإحيتاجات التدريبية ال�سكانية لالإعالمينيوحدة القيا�س

املدخالت
ــات  ــاجــ ــ ــي ــ ــت ــيـــم االحــ ــيـ ــقـ اأ(  تـ
ــيــة  ــكــان ــ�ــس ــيـــة ال ــبـ ــتـــدريـ الـ
لـــالعـــالمـــيـــني مــــن خـــالل 

جمموعات عمل مركزة�

كمينوع املوؤ�سر 

املجل�ص االأعلى لل�سكان من خالل جمموعات العمل املركزةم�سدر البيانات

اجل����ه����ة/ اجل���ه���ات 
امل�سوؤولة

املجل�ص االأعلى لل�سكان ومعهد االعالم االردين و نقابة ال�سحفيني

مرة واحدة خالل عام 2018دورية القيا�س

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

ال يوجد

20182019202020212022القيمة امل�ستهدفة 

10000
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البطاقة املرجعية للموؤ�سر

1.ب احلقيبة التدريبية يف الإعالم ال�سكاينا�سم املوؤ�سرمرجعية املوؤ�سر ورقمه

موؤ�سر النتيجة )1(
متخ�س�سة  اإعالمية  قــدرات 

يف االإعالم ال�سكاين�

بالق�سايا التعريف املخت�ص  التدريبي  الدليل  على  حتتوي  التي  التدريبية  احلقيبة 
ال�سكانية والذي يت�سمن معلومات عن اهم املوؤ�سرات ال�سكانية و املتغريات 
وامثلة  ال�سكانية  بالفر�سة  املوؤثرة  وال�سيا�سية  واالقت�سادية  االجتماعية 

على كيفية تناولها اعالميا بطريقة ابداعية

عدد احلقائب التدريبية التي مت اعدادهاوحدة القيا�س

املدخالت:
تدريبية  حقيبة  ب(  ت�سميم 

تت�سمن ادلة تدريبية�

كمينوع املوؤ�سر 

احلقائب التدريبية التي مت انتاجهام�سدر البيانات

اجل����ه����ة/ اجل���ه���ات 
امل�سوؤولة

املجل�ص االأعلى لل�سكان ومعهد االعالم االردين

�سنويُادورية القيا�س

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

احلقيبة التدريبية االعالمية لدى املجل�ص االأعلى لل�سكان

20182019202020212022القيمة امل�ستهدفة 

لدى  احلالية  احلقيبة  )حتديث   1
املجل�ص االعلى لل�سكان وتطويرها(
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م��رج��ع��ي��ة امل���وؤ����س���ر 
ورقمه

1.ج عدد الربامج والدورات التدريبية لالإعالميني امل�ساركني يف الكتلة احلرجةا�سم املوؤ�سر

موؤ�سر النتيجة )1(
ــة  قـــــدرات اإعــالمــي
مــتــخــ�ــســ�ــســة يف 

االإعالم ال�سكاين�

الدورات والربامج التدريبية املوجهة الع�ساء الكتلة احلرجة من االعالميني و املخت�سه التعريف
املتغريات  و  ال�سكانية  املوؤ�سرات  اهم  عن  معلومات  تت�سمن  والتي  ال�سكانية  بالق�سايا 
االجتماعية واالقت�سادية وال�سيا�سية املوؤثرة بالفر�سة ال�سكانية وامثلة على كيفية تناولها 

اعالميا

عدد الربامج والدورات التدريبية لالإعالميني امل�ساركني يف الكتلة احلرجةوحدة القيا�س

املدخالت
وتنفيذ  ج(  تطوير 
وبــرامــج  خطط 
ــة  ــ ــ ــي ــ ــ ــب ــ ــ ــدري ــ ــ ت
ــدرات  ــ ــاء ق ــنـ وبـ
جمـــمـــوعـــة مــن 
الــ�ــســحــافــيــني 
يف  واالإعالميني 
جمــال االعــالم 
كقادة  ال�سكاين 

للتغيري�

كمينوع املوؤ�سر 

م�������������������������س������������در 
البيانات

املجل�ص االأعلى لل�سكان ومعهد االعالم االردين

اجل����������������ه����������������ة/ 
اجل����������������ه����������������ات 

امل�سوؤولة

املجل�ص االأعلى لل�سكان ومعهد االعالم االردين

�سنويًادورية القيا�س

القيمة احلالية 
)2017(

غري معروفه

ال���������ق���������ي���������م���������ة 
امل�ستهدفة 

20182019202020212022

)1( دورة واحدة 1
لالع�ساء اجلدد 

و)4( لقاءات 
دورية/ لقاء 

كل 4 اأ�سهر مع 
الكتلة احلرجة 
املوؤ�س�سة �سابًقا

)1( دورة واحدة 
لالع�ساء اجلدد 

و)4( لقاءات 
دورية/ لقاء 

كل 4 اأ�سهر مع 
الكتلة احلرجة 
املوؤ�س�سة �سابًقا

)1( دورة واحدة 
لالع�ساء اجلدد 

و)4( لقاءات 
دورية/ لقاء 

كل 4 اأ�سهر مع 
الكتلة احلرجة 
املوؤ�س�سة �سابًقا

)1( دورة واحدة 
لالع�ساء اجلدد 

و)4( لقاءات 
دورية/ لقاء 

كل 4 اأ�سهر مع 
الكتلة احلرجة 
املوؤ�س�سة �سابًقا
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ق��درات ا�سم املوؤ�سرمرجعية املوؤ�سر ورقمه بناء  يف  املتخ�س�سة  التدريبية  ال��ربام��ج  و  ال���دورات  ع��دد  1.د. 
الق�سايا  ح���ول  وال�سحفي  وامل�����س��م��وع  امل��رئ��ي  جم���ال  يف  اإلإع��الم��ي��ني 

ال�سكانية

موؤ�سر النتيجة )1(
متخ�س�سة  اإعالمية  قــدرات 

يف االإعالم ال�سكاين�

وامل�سموع التعريف املــرئــي  االعـــالم  جمــاالت  يف  التدريبية  والــربامــج  ــدورات  ــ ال
اهم  عن  معلومات  تت�سمن  والتي  ال�سكانية  الق�سايا  حول  وال�سحفي 
وال�سيا�سية  واالقت�سادية  االجتماعية  املتغريات  و  ال�سكانية  املوؤ�سرات 

املوؤثرة بالفر�سة ال�سكانية وامثلة على كيفية تناولها اعالميا

املرئي وحدة القيا�س التدريبية لالإعالميني يف جمال االعالم  والدورات  الربامج  عدد 
وامل�سموع وال�سحفي حول الق�سايا ال�سكانية

املدخالت
خطط  وتــنــفــيــذ  ــر  ــطــوي ت د( 
قدرات  لبناء  تدريبية  وبرامج 
ــاالت  ــ جمـ يف  ــني  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ االإعـ
وامل�سموع حول  املرئي  االعالم 

الق�سايا ال�سكانية�

كمينوع املوؤ�سر 

تقارير الدورات وك�سوفات ا�سماء الالإعالميني الذين خ�سعوا للتدريبم�سدر البيانات

اجل����ه����ة/ اجل���ه���ات 
امل�سوؤولة

املجل�ص االأعلى لل�سكان ومعهد االعالم االردين دوائر ومراكز التدريب يف 
املوؤ�س�سات االإعالمية

كل �سنهدورية القيا�س

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

لل�سكان )2(/عام  )3( ثالث دورات تدريبية من خالل املجل�ص االعلى 
2014 و )1(/عام 2015

20182019202020212022القيمة امل�ستهدفة 

02222
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التدريبية املتخ�س�سة يف بناء ق��درات ا�سم املوؤ�سرمرجعية املوؤ�سر ورقمه ال��ربام��ج  ال���دورات و  1.ه���. ع��دد 
اإلإعالميني يف جمال العالم الرقمي حول الق�سايا ال�سكانية

موؤ�سر النتيجة )1(
متخ�س�سة  اإعالمية  قــدرات 

يف االإعالم ال�سكاين�

الق�سايا التعريف الرقمي حول  التدريبية يف جماالت االعالم  الدورات والربامج 
ال�سكانية والتي تت�سمن معلومات عن اهم املوؤ�سرات ال�سكانية و املتغريات 
وامثلة  ال�سكانية  بالفر�سة  املوؤثرة  وال�سيا�سية  واالقت�سادية  االجتماعية 

على كيفية تناولها اعالميا

عدد الربامج والدورات التدريبية لالإعالميني يف جمال االعالم الرقمي وحدة القيا�س
حول الق�سايا ال�سكانية

املدخالت
هــــ( تــطــويــر وتــنــفــيــذ خطط 
قدرات  لبناء  تدريبية  وبرامج 
االعالم  جمال  يف  االإعالميني 
ــا  ــاي ــقــ�ــس الـــرقـــمـــي حـــــول ال

ال�سكانية

كمينوع املوؤ�سر 

تقارير الدورات وك�سوفات ا�سماء الالإعالميني الذين خ�سعوا للتدريبم�سدر البيانات

اجل����ه����ة/ اجل���ه���ات 
امل�سوؤولة

املجل�ص االأعلى لل�سكان ومعهد االعالم االردين دوائر ومراكز التدريب يف 
املوؤ�س�سات االإعالمية

�سنويادورية القيا�س

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

عدد االعالميني من جماالت االعالم الرقمي الذين مت تدريبهم من قبل 
املجل�ص االعلى لل�سكان �سابقا

20182019202020212022القيمة امل�ستهدفة 

02222
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لتزويد ا�سم املوؤ�سرمرجعية املوؤ�سر ورقمه جتهيزها  مت  ال��ت��ي  القطاعية  البيانات  ق��واع��د  2.)1،ب(ع�����دد 
الإعالميني باملعلومات ال�سكانية املحدثة

موؤ�سر النتيجة )2(
مــعــلــومــات �ــســكــانــيــة مــتــوفــرة 
االإعالميني  ومتكني  وحمــدثــة 

من الو�سول اإليها�

معلومات التعريف تت�سمن  ال�سكانية  الق�سايا  حول  قطاعية  اعالمية  ا�سدارات 
وبيانات �سكانية دقيقة و حديثة

عدد قواعد البيانات ال�سكانية القطاعيةوحدة القيا�س

املدخالت
بيانات  قواعد  حتديث  1،ب( 

قطاعية موجهة لالإعالميني

كمينوع املوؤ�سر 

ال�سمان م�سدر البيانات موؤ�س�سة  العامة،  االإح�ساءات  دائرة   - لل�سكان  االأعلى  املجل�ص 
 - العمل  وزارة   - والتعليم  الرتبية  وزارة   - ال�سحة  وزارة   - االإجتماعي 

وزارة التخطيط، اللجنة الوطنية للمراة-وزارة العمل-وزارة ال�سباب

اجل����ه����ة/ اجل���ه���ات 
امل�سوؤولة

املجل�ص االأعلى لل�سكان

�سنويادورية القيا�س

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

)2( / قاعدة املوؤ�سرات ال�سكانية + قاعدة االبحاث ال�سكانية لدى املجل�ص 
االعلى لل�سكان

20182019202020212022القيمة امل�ستهدفة 

)2( / حتديث قاعدة 
املوؤ�سرات ال�سكانية + قاعدة 

االبحاث ال�سكانية

حتديثحتديثحتديثحتديث
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2.اأ. تقرير بالإحتياجات ال�سكانية لالإعالميني مبا يتعلق باملعلومات ا�سم املوؤ�سرمرجعية املوؤ�سر ورقمه
ال�سكانية

موؤ�سر النتيجة )2(
مــعــلــومــات �ــســكــانــيــة مــتــوفــرة 
االإعالميني  ومتكني  وحمــدثــة 

من الو�سول اإليها�

من التعريف حتــدد  التي  و  لالإعالميني  ال�سكانية  املعلومات  باإحتياجات  تقرير 
خالل عقد جمموعات عمل مركزة مع عينة من االإعالميني وال�سحفيني 
واالإلكرتونية  الورقية  وال�سحافة  وامل�سموع  املرئي  االإعــالم  يف  العاملني 

ون�سطاء مواقع التوا�سل االجتماعي

عدد تقارير االإحيتاجات املعلوماتية ال�سكانية لالإعالمينيوحدة القيا�س

املدخالت
ــات  ــاجــ ــ ــي ــ ــت اأ(  تـــقـــيـــيـــم االإحــ
ــومــات الــ�ــســكــانــيــة  ــل ــمــع ــل ل
لـــالإعـــالمـــيـــني مـــن خــالل 
جمــمــوعــات عــمــل مــركــزة 

)�سمن ن�ساط )1،اأ((�

كمينوع املوؤ�سر 

املجل�ص االأعلى لل�سكان من خالل جمموعات العمل املركزةم�سدر البيانات

اجل����ه����ة/ اجل���ه���ات 
امل�سوؤولة

املجل�ص االأعلى لل�سكان ومعهد االعالم االردين و نقابة ال�سحفيني

مرة واحدة خالل عام 2018 )�سمن ن�ساط ا�اأ(دورية القيا�س

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

غري معروفه

20182019202020212022القيمة امل�ستهدفة 

10000



5٢

البطاقة املرجعية للموؤ�سر

2.ج.عدد اللقاءات مع الإعالميني لإطالعهم حول م�ستجدات الق�سايا ا�سم املوؤ�سرمرجعية املوؤ�سر ورقمه
ال�سكانية و املوؤ�سرات

موؤ�سر النتيجة )2(
مــعــلــومــات �ــســكــانــيــة مــتــوفــرة 
االإعالميني  ومتكني  وحمــدثــة 

من الو�سول اإليها�

عقد لقاءات مع االإعالميني الإطالعهم حول م�ستجدات الق�سايا ال�سكانية التعريف
و املوؤ�سرات

عدد اللقاءات مع االإعالمينيوحدة القيا�س

املدخالت
ج( عقد لقاءات مع االإعالميني 
م�ستجدات  حــول  الإطــالعــهــم 
الق�سايا ال�سكانية و املوؤ�سرات

كمينوع املوؤ�سر 

ا�سماء م�سدر البيانات وك�سوفات  تقاريراللقاءات  خــالل  من  لل�سكان  االأعلى  املجل�ص 
الالإعالميني الذين ح�سروا اللقاء

اجل����ه����ة/ اجل���ه���ات 
امل�سوؤولة

املجل�ص االأعلى لل�سكان

�سنويادورية القيا�س

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

ال يوجد

20182019202020212022القيمة امل�ستهدفة 

12222
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ق�سايا ا�سم املوؤ�سرمرجعية املوؤ�سر ورقمه يتناول  ال��ذي  اإلع��الم��ي  املحتوى  حجم  يف  ال��زي��ادة  ن�سبة   3.1
ال�سكان والتنمية يف و�سائل الإعالم املختلفة

موؤ�سر النتيجة )3(
ن�سر  يف  فــاعــل  اإعــالمــي  دور 

الوعي ال�سكاين

والتنمية التعريف ال�سكان  يتناول ق�سايا  الذي  االإعالمي  املحتوى  حجم كبري من 
اإطالق  �سبقت  التي  ال�سنوات  مع  مقارنة  املختلفة  االإعــالم  و�سائل  لدى 

اال�سرتاتيجية الوطنية لالإعالم ال�سكاين

ن�سبة الزيادة يف املحتوى اإالعالمي الذي يتناول ق�سايا ال�سكان والتنمية وحدة القيا�س
من حيث:

1� امل�ساحة املخ�س�سة للمحتوي
2� الزمن املخ�س�ص للمحتوى

3� نوعية الق�سايا التي تناولها املحتوى

املخرجات
ــوى  ــت ــح 1(  زيـــــــادة حـــجـــم امل
ــــذي يــتــنــاول  االإعـــالمـــي ال
ح�سب  ال�سكانية  الق�سايا 
املـــــجـــــاالت الــ�ــســكــانــيــة 

امل�ستهدفة

كمي ونوعينوع املوؤ�سر 

درا�سة حتليل املحتوى مرة �سنويًام�سدر البيانات

اجل����ه����ة/ اجل���ه���ات 
امل�سوؤولة

املجل�ص االأعلى لل�سكان، معهد االإعالم االأردين، مراكز درا�سات

�سنويادورية القيا�س

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

غري معروفه

20182019202020212022القيمة امل�ستهدفة 

baseline 5% زيادة
�سنوية 

5% زيادة 
�سنوية 

5% زيادة 
�سنوية 

5% زيادة 
�سنوية 
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3.2 ادراك اجلمهور لق�سايا ال�سكان والتنمية وفق م�ستويات خمتلفة ا�سم املوؤ�سرمرجعية املوؤ�سر ورقمه
تن�سجم مع اجندة و�سائل الإعالم وما يوجه من ر�سائل توعية

موؤ�سر النتيجة )3(
ن�سر  يف  فــاعــل  اإعــالمــي  دور 

الوعي ال�سكاين

ق�سايا التعريف نحو  العام  الراأي  وتوجية  �سناعة  االإعالم يف  و�سائل  مدى جناح 
ال�سكان والتنمية وبروز ذلك يف الربامج التفاعلية التي ت�ساهم يف حتفيز 
اجلمهور نحو تبني افكارا ايجابية مبا يتعلق بال�سكان والتنمية والفر�سة 

ال�سكانية

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

ال�سكان والتنمية

املخرجات
ال�سكانية  الق�سايا  2(  بــروز 

كق�سايا راأي عام

كمي ونوعينوع املوؤ�سر 

اإجراء درا�سة م�سحية للجمهور امل�ستهدف تقي�ص درجة الراي حول ق�سايا م�سدر البيانات
ال�سكان والتنمية

اجل����ه����ة/ اجل���ه���ات 
امل�سوؤولة

املجل�ص االأعلى لل�سكان، معهد االإعالم االأردين، مراكز درا�سات

�سنويادورية القيا�س

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

غري معروفه

20182019202020212022القيمة امل�ستهدفة 

baseline 5% حت�سن
�سنويا يف 
توجهات 
اجلمهور 

5% حت�سن 
�سنويا يف 
توجهات 
اجلمهور 

5% حت�سن 
�سنويا يف 
توجهات 
اجلمهور 

5% حت�سن 
�سنويا يف 
توجهات 
اجلمهور 
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ال�سكانية،ال�سحة ا�سم املوؤ�سرمرجعية املوؤ�سر ورقمه بالفر�سة  املتخ�س�س  العالمية  الربامج  عدد  3.اأ 
النوع الجتماعي ومتكني  ال�سباب،  الأ�سرة، متكني  الجنابية وتنظيم 

املراأة وق�سايا الهجرة الدولية والالجئني

موؤ�سر النتيجة )3(
ن�سر  يف  فــاعــل  اإعــالمــي  دور 

الوعي ال�سكاين

حجم كبري من املحتوى االإعالمي ااملتخ�س�ص بالفر�سة ال�سكانية،ال�سحة التعريف
ومتكني  االجتماعي  النوع  ال�سباب،  متكني  االأ�ــســرة،  وتنظيم  االجنابية 

املراأة وق�سايا الهجرة الدولية والالجئني

عدد الربامج االعالمية املتخ�س�ص بالفر�سة ال�سكانية،ال�سحة االجنابية وحدة القيا�س
وتنظيم االأ�سرة، متكني ال�سباب، النوع االجتماعي ومتكني املراأة وق�سايا 

الهجرة الدولية والالجئني

املدخالت
اعالمي  حمتوى  ون�سر  اأ(  بث 
ــة  ــفــر�ــس ــال مــتــخــ�ــســ�ــص ب
ــة  ــســـحـ ــة،الـــ�ـ ــيـ ــانـ ــكـ ــسـ ــ�ـ الـ
االأ�سرة،  وتنظيم  االجنابية 
ــوع  ــن متــكــني الـــ�ـــســـبـــاب، ال
املــراأة  ومتكني  االجتماعي 
الدولية  الهجرة  وق�سايا 

والالجئني

كمي ونوعينوع املوؤ�سر 

املوؤ�س�سات االإعالمية - االإعالميني انف�سهم -درا�سة م�سدر البيانات ايب�سو�ص -  تقارير 
حتليل املحتوى االعالمي

اجل����ه����ة/ اجل���ه���ات 
امل�سوؤولة

االأردين-املوؤ�س�سات االإعالمية،  لل�سكان - معهد االعالم  االأعلى  املجل�ص 
مراكز درا�سات

�سنويادورية القيا�س

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

غري معروفه

20182019202020212022القيمة امل�ستهدفة 

جمموع 0
موؤ�سرات 
النتيجة 

)5(

جمموع 
موؤ�سرات 
النتيجة 

)5(

جمموع 
موؤ�سرات 
النتيجة 

)5(

جمموع 
موؤ�سرات 
النتيجة 

)5(
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وتدعم ا�سم املوؤ�سرمرجعية املوؤ�سر ورقمه والتنمية  ال�سكان  ق�سايا  ت�ساند  وق��وان��ني  ت�سريعات  ع��دد   4.1
توجهات الفر�سة ال�سكانية

موؤ�سر نتيجة )4(
دور اإعالمي فاعل يف خلق بيئة 
ت�سريعية و�سيا�سية وموؤ�س�ساتية 

داعمة لق�سايا ال�سكان�

اإرادة �سيا�سية تعنى بق�سايا ال�سكان والتنمية من خالل اإ�سدار القرارات التعريف
وامل�سادقة على القوانني الداعمة لها مما ي�ساهم يف خلق توجهات ايجابية 
بالفر�سة  تتعلق  اجنــازات  حتقيق  اجل  من  التغيري  توؤيد  اجلمهور  لدى 

ال�سكانية

والتي كان وحدة القيا�س والتنمية  ال�سكان  لق�سايا  امل�ساندة  والقوانني  الت�سريعات  عدد 
لالإعالم ال�سكاين م�ساهمة يف ا�ستحداثها

املخرجات
وطــنــيــة  �ــســيــا�ــســيــة  1(  ارادة 

داعمة للق�سايا ال�سكانية

كمي ونوعينوع املوؤ�سر 

- م�سدر البيانات الر�سمية  اجلريدة   / العامة  ال�سيا�سات  لوثائق  �سنوية  دورية  مراجعه 
املجل�ص االأعلى لل�سكان - اللجان املعنية بحقوق املراأة واالإن�سان

اجل����ه����ة/ اجل���ه���ات 
امل�سوؤولة

املجل�ص االأعلى لل�سكان

�سنويًادورية القيا�س

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

 2 �سيا�سة �سمن اأجندة املجل�ص االأعلى لل�سكان

20182019202020212022القيمة امل�ستهدفة 

مدى  على  �سيا�سات   3-2
مدة تنفيذ اال�سرتاتيجية
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ال�سكان ا�سم املوؤ�سرمرجعية املوؤ�سر ورقمه ق�سايا  نحو  ال��ق��رار  �سناع  ل��دى  الجت��اه��ات  يف  التح�سن   4.2
والتنمية

موؤ�سر نتيجة )4(
دور اإعالمي فاعل يف خلق بيئة 
ت�سريعية و�سيا�سية وموؤ�س�ساتية 

داعمة لق�سايا ال�سكان�

مدى جناح و�سائل االإعالم يف توجيه �سناع القرار لتبني ق�سايا ال�سكان التعريف
والتنمية

الن�سبة املئوية يف التح�سن )تراكميا ( يف االجتاهات لدى �سناع القرار وحدة القيا�س
عينة ممثلة  على  �سنوية  درا�سة  والتنمية من خالل  ال�سكان  ق�سايا  نحو 
ال�سكان  ق�سايا  نحو  اجتاهاتهم  ملعرفة  والتفيذية  الت�سريعية  لل�سلطة 

والتنمية

املخرجات
2(  فــهــم اأعــمــق واأو�ـــســـع لــدى 
للروابط  ال�سيا�سات  �سناع 
الـــهـــامـــة بــــني الــ�ــســكــان 

والتنمية�

كمي ونوعينوع املوؤ�سر 

درا�سة حتليل االجتاهات لدى �سناع القرار حول الق�سايا ال�سكانيةم�سدر البيانات

اجل����ه����ة/ اجل���ه���ات 
امل�سوؤولة

املجل�ص االأعلى لل�سكان - معهد االإعالم االأردين

�سنويادورية القيا�س

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

غري معروفه

20182019202020212022القيمة امل�ستهدفة 

baseline %35
حت�سن يف 
التوجهات 
لدى �سناع 
القرار نحو 

الق�سايا 
ال�سكانية 

 %50 
حت�سن يف 
التوجهات 
لدى �سناع 
القرار نحو 

الق�سايا 
ال�سكانية 

 %60
حت�سن يف 
التوجهات 
لدى �سناع 
القرار نحو 

الق�سايا 
ال�سكانية 

 %70 
حت�سن يف 
التوجهات 
لدى �سناع 
القرار نحو 

الق�سايا 
ال�سكانية 
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ال�سيا�سات ا�سم املوؤ�سرمرجعية املوؤ�سر ورقمه �سناع  ا�ست�سافت  ال��ت��ي  الإع��الم��ي��ة  والتغطيات  امل��ق��اب��الت  4.اأ 
ال�سكانية

موؤ�سر نتيجة )4(
فاعل يف خلق  اإعالمي  دور 
و�سيا�سية  ت�سريعية  بيئة 
وموؤ�س�ساتية داعمة لق�سايا 

ال�سكان�

املقابالت التعريف خــالل  مــن  ال�سكانية  ال�سيا�سات  �سناع  مــع  االإعــالمــيــني  توا�سل 
م�ساحة  وتخ�سي�ص  وال�سحفية  االإخبارية  والتغطيات  واالإذاعية  التلفزيونية 

لهم يف املحتوى االإعالمي بكافة ا�سكالة

عدد املقابالت والتغطيات االإعالمية التي ا�ست�سافت �سناع ال�سيا�سات ال�سكانيةوحدة القيا�س

املدخالت
اأ(  اإيـــجـــاد مــنــابــر وفــر�ــص 
للحوار  ووا�سعة  متنوعة 
و�سناع  االإعالميني  بني 

ال�سيا�سات ال�سكانية�

كمي ونوعينوع املوؤ�سر 

ايب�سو�ص - املوؤ�س�سات االإعالمية - االإعالميني انف�سهمم�سدر البيانات

اجلهة/ اجلهات 
امل�سوؤولة

املجل�ص االأعلى لل�سكان - املوؤ�س�سات االإعالمية

ربع �سنويدورية القيا�س

احلالية  القيمة 
)2017(

غري معروفه

ال����������ق����������ي����������م����������ة 
امل�ستهدفة 

20182019202020212022

ــات  ــبـ ــسـ ــا�ـ ــنـ املـ يف 
املرتبطة  الر�سمية 
ال�سكان  مبــو�ــســوع 
يوم  مثل  والتنمية 
ــراأة الــعــاملــي يوم  ــ امل

ال�سكان العاملي

و  تلفزيونية  فــقــرة 
ــة  اإذاعــي 4 فــقــرات 
عـــلـــى  فــــــقــــــرة  و 
ــوا�ــســل  ــت ــع ال مـــواقـ
ومقالة  االإجتماعية 
ــف  ــ ــح ــ ــس ــ ــ� ــ ال يف 
�سهر  كــل  الــيــومــيــة 
املـــنـــا�ـــســـبـــات  ويف 
املرتبطة  الر�سمية 
ال�سكان  مبــو�ــســوع 
يوم  مثل  والتنمية 
ــراأة الــعــاملــي يوم  ــ امل

ال�سكان العاملي

مـــــــــــــرة 
ا�سبوعيًا

مـــــــــــــرة 
ا�سبوعيًا

مـــــــــــــرة 
ا�سبوعيًا
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4.ب مواد الراأي والتحليالت العالمية والتي تناولت البعد ال�سكاين باإهتمام ا�سم املوؤ�سرمرجعية املوؤ�سر ورقمه
وا�سندت اليه الأ�سباب والنتائج 

موؤ�سر نتيجة )4(
يف  فاعل  اإعــالمــي  دور 
ت�سريعية  بــيــئــة  ــق  خــل
وموؤ�س�ساتية  و�سيا�سية 
داعمة لق�سايا ال�سكان�

التعامل مع متغري ال�سكان والتنمية كمتغري و�سيط يوؤثر يف معظم مناحي احلياة التعريف
تاأطري  وحماولة  خمتلفة  واحداث  لق�سايا  االإعالمي  املحتوى  تناول  عند  وذلك 

الفكرة مبا يخدم الق�سية ال�سكانية

باإهتمام وحدة القيا�س ال�سكاين  البعد  تناولت  والتي  االعالمية  والتحليالت  الراأي  مواد  عدد 
وا�سندت اليه االأ�سباب والنتائج

املدخالت
ــاج الــقــ�ــســايــا  ــ ــ ب(  اإدم
مواد  يف  ال�سكانية 
والتحليالت  الــراأي 

االإعالمية�

كمي ونوعينوع املوؤ�سر 

ايب�سو�ص - املوؤ�س�سات االإعالمية - االإعالميني انف�سهمم�سدر البيانات

اجل����ه����ة/ اجل���ه���ات 
امل�سوؤولة

املجل�ص االأعلى لل�سكان - املوؤ�س�سات االإعالمية

ربع �سنويدورية القيا�س

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

غري معروفه

20182019202020212022القيمة امل�ستهدفة 

املـــنـــا�ـــســـبـــات  يف 
املرتبطة  الر�سمية 
ــوع الــ�ــســكــان  مبــو�ــس
والــتــنــمــيــة مــثــل يــوم 
املــــراأة الــعــاملــي يــوم 

ال�سكان العاملي

و  تلفزيونية  فــقــرة 
اإذاعـــيـــة  فـــقـــرات   4
مواقع  على  فقرة  و 
التوا�سل االإجتماعية 
و مقالة يف ال�سحف 
اليومية كل �سهر ويف 
الر�سمية  املنا�سبات 
مبو�سوع  املــرتــبــطــة 
والتنمية  الــ�ــســكــان 
ــل يـــــوم املـــــــراأة  ــثـ مـ
ال�سكان  يوم  العاملي 

العاملي

مـــــــــــــرة 
ا�سبوعيًا

مـــــــــــــرة 
ا�سبوعيًا

مـــــــــــــرة 
ا�سبوعيًا
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4.ج املقابالت والتغطيات الإعالمية التي مار�ست دور رقابي و تناولت البعد ا�سم املوؤ�سرمرجعية املوؤ�سر ورقمه
ال�سكاين باإهتمام

موؤ�سر نتيجة )4(
اإعــالمــي فــاعــل يف  دور 
ــق بــيــئــة تــ�ــســريــعــيــة  خــل
وموؤ�س�ساتية  و�سيا�سية 
داعمة لق�سايا ال�سكان�

ممار�سة االإعالم دورة ك�سلطة رابعة يف املراقبة وال�سغط على �سناع ال�سيا�سات التعريف
التنموية من خالل انتاج برامج واأخبار و حتقيقات �سحفية ناقدة

البعد وحدة القيا�س تناولت  و  رقابي  دور  مار�ست  التي  االإعالمية  والتغطيات  املقابالت  عدد 
ال�سكاين باإهتمام

املدخالت
ــفــة  ــوظــي ــل ال ــي ــع ــف ج(  ت
الــرقــابــيــة لــالإعــالم 
ــا  ــ ــاي ــ ــس ــ ــ� ــ ــق ــ ال يف 

ال�سكانية�

كمي ونوعينوع املوؤ�سر 

املوؤ�س�سات االإعالمية - االإعالميني انف�سهمم�سدر البيانات

اجل����ه����ة/ اجل���ه���ات 
امل�سوؤولة

املجل�ص االأعلى لل�سكان - املوؤ�س�سات االإعالمية

ربع �سنويدورية القيا�س

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

غري معروفه

20182019202020212022القيمة امل�ستهدفة 

املـــنـــا�ـــســـبـــات  يف 
املرتبطة  الر�سمية 
ال�سكان  مبــو�ــســوع 
يــوم  مــثــل  والتنمية 
ــراأة الــعــاملــي يوم  ــ امل

ال�سكان العاملي

و  تلفزيونية  فــقــرة 
ــة  اإذاعــي ــرات  ــق ف  4
ــلـــى  عـ فــــــقــــــرة  و 
ــل  ــوا�ــس ــت مـــواقـــع ال
االإجتماعية و مقالة 
يف ال�سحف اليومية 
ويف  �ــــســــهــــر  كـــــــل 
الر�سمية  املنا�سبات 
مبو�سوع  املرتبطة 
والتنمية  الــ�ــســكــان 
مـــثـــل يـــــوم املــــــراأة 
ال�سكان  يوم  العاملي 

العاملي

مــــــــــــــرة 
ا�سبوعيًا

مــــــــــــــرة 
ا�سبوعيًا

مــــــــــــــرة 
ا�سبوعيًا
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بق�سايا ا�سم املوؤ�سرمرجعية املوؤ�سر ورقمه املتعلق  الإعالمي  للمحتوى  والتفاعالت  امل�ساهدات  عدد   5.1
ال�سكان ح�سب نوع الو�سيلة الإعالمية

موؤ�سر النتيجة )5(
تغيري  يف  فاعل  اإعــالمــي  دور 
نحو  واملجتمع  االأفــراد  �سلوك 

ق�سايا ال�سكان�

ر�سائل التعريف يقدم  الــذي  ال�سحفي  واملحتوى  االإعالمية  الربامج  تتميز  ان 
بالفكرة  والتجديد  باالإبداع  والتنمية  بال�سكان  بق�سايا  تتعلق  اإعالمية 

وال�سورة با�ستخدام تقنيات اخراجية ع�سرية جديدة جاذبة للجمهور

املـــتـــعـــلـــق وحدة القيا�س االإعــــــــالمــــــــي  لـــلـــمـــحـــتـــوى  املـــــ�ـــــســـــاهـــــدات  عــــــــدد   �1
ــة االإعــــالمــــيــــة ــ ــل ــ ــي ــ ــس ــ ــو� ــ ــان حـــ�ـــســـب نـــــــوع ال ــ ــك ــ ــس ــ ــ� ــ  بـــقـــ�ـــســـايـــا ال

2� عدد التفاعالت للمحتوى االإعالمي املتعلق بق�سايا ال�سكان ح�سب نوع 
الو�سيلة االإعالمي

املخرجات
و  جاذبة  اإعالمية  1(  ر�سائل 
الق�سايا  يف  تقليدية  غري 

ال�سكانية�

كمينوع املوؤ�سر 

درا�سة حتليل املحتوىم�سدر البيانات

اجل����ه����ة/ اجل���ه���ات 
امل�سوؤولة

املجل�ص االأعلى لل�سكان - معهد االعالم االردين، املوؤ�س�سات االعالمية، 
مراكز درا�سات

�سنويادورية القيا�س

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

غري معروفه

20182019202020212022القيمة امل�ستهدفة 

baseline 5% زيادة
�سنويا 

10% زيادة 
�سنويا 

15% زيادة 
�سنويا 

20% زيادة 
�سنويا 
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5.2 ن�سبة التح�سن يف التوجهات وال�سلوكيات اليجابية لدى اجلمهور ا�سم املوؤ�سرمرجعية املوؤ�سر ورقمه
امل�ستهدف نحو الق�سايا ال�سكانية وال�سحة الجنابية وتنظيم الأ�سرة.

موؤ�سر النتيجة )5(
تغيري  يف  فاعل  اإعــالمــي  دور 
نحو  واملجتمع  االأفــراد  �سلوك 

ق�سايا ال�سكان�

تناول التعريف اعالمي  حمتوى  وانتاج  �سياغة  يف  االإعــالم  و�سائل  جنــاح  مــدى 
و�سلوكيات  توجهات  خلق  يف  ت�سهم  جاذبة  بطريقة  ال�سكانية  الق�سايا 

ايجابية نحو ق�سايا بال�سكان وال�سحة االجنابية وتنظيم االأ�سرة

لدى وحدة القيا�س االيجابية  وال�سلوكيات  التوجهات  يف  تراكميا(   ( التح�سن  ن�سبة 
اجلمهور امل�ستهدف نحو الق�سايا ال�سكانية وتنظيم االأ�سرة�

املخرجات
يف  موؤثر  اإعالمي  م�سمون   )2
وال�سلوكيات  التوجهات  خلق 
االيـــجـــابـــيـــة نــحــو الــقــ�ــســايــا 

ال�سكانية وتنظيم االأ�سرة��

كمي ونوعينوع املوؤ�سر 

ال�سكان م�سدر البيانات ق�سايا  نحو  امل�ستهدف  اجلمهور  الجتاهات  امل�سحية  الدرا�سة 
واجتهاتهم  �سلوكياتهم  يف  التح�سن  على  للتعرف  االجنابية  وال�سحة 
)قبلية وبعدية( يقوم بها املجل�ص االأعلى لل�سكان - معهد االإعالم االأردين 

او مراكز درا�سات

اجل����ه����ة/ اجل���ه���ات 
امل�سوؤولة

املجل�ص االأعلى لل�سكان - معهد االإعالم االأردين، مراكز درا�سات

�سنويادورية القيا�س

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

غري معروفه

20182019202020212022القيمة امل�ستهدفة 

baseline 5% حت�سن
�سنويا يف 
توجهات 
اجلمهور 

5% حت�سن 
�سنويا يف 
توجهات 
اجلمهور 

5% حت�سن 
�سنويا يف 
توجهات 
اجلمهور 

5% حت�سن 
�سنويا يف 
توجهات 
اجلمهور 
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ق�سايا ا�سم املوؤ�سرمرجعية املوؤ�سر ورقمه تناولت  التي  واللكرتونية  وال�سحفية  العالمية  امل��واد  عدد  5.اأ 
ال�سكان والتنمية وامل�ساحبة حلمالت ك�سب التاأييد

موؤ�سر النتيجة )5(
دور اإعالمي فاعل يف تغيري 
واملجتمع  االأفــــراد  �سلوك 

نحو ق�سايا ال�سكان�

امل�ساحة التي يحتلها املحتوى الذي يتناول ق�سايا ال�سكان والتنمية من جمموع التعريف
�ساعات البث او �سفحات اجلرائد او املواقع االإلكرتونية و�سفحات التوا�سل 
من  والتنمية  ال�سكان  لق�سايا  التاأييد  ك�سب  جلهود  وامل�ساحبة  االإجتماعي 

اأجل خلق بيئة داعمة لها

ال�سكان وحدة القيا�س ق�سايا  تناولت  التي  وااللكرتونية  وال�سحفية  االعالمية  املواد  عدد 
والتنمية وامل�ساحبة حلمالت ك�سب التاأييد

املدخالت
ــم  ــ ــدعـ ــ ــد والـ ــيـ ــهـ ــمـ ــتـ اأ(  الـ
يف  التاأييد  ك�سب  جلهود 

الق�سايا ال�سكانية

كمينوع املوؤ�سر 

املحتوى م�سدر البيانات درا�سة  انف�سهم،  االإعالميني   - االإعالمية  املوؤ�س�سات   - ايب�سو�ص 
االعالمي

اجل����ه����ة/ اجل���ه���ات 
امل�سوؤولة

املجل�ص االأعلى لل�سكان  معهد االإعالم االأردين  املوؤ�س�سات االإعالمية، مراكز 
درا�سات

ربع �سنويدورية القيا�س

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

غري معروفه

20182019202020212022القيمة امل�ستهدفة 

اعالمية 0 مادة 
مـــــتـــــنـــــوعـــــة 
داعمة  يومية 
الهداف حملة 
التاأييد  ك�سب 
ــوال  تــنــفــذ طــ
فــــــرتة حــمــلــة 

ك�سب التاييد

اعالمية  مادة 
مـــــتـــــنـــــوعـــــة 
داعمة  يومية 
الهداف حملة 
التاأييد  ك�سب 
ــوال  تــنــفــذ طــ
فــــــرتة حــمــلــة 

ك�سب التاييد

اعالمية  مادة 
مـــــتـــــنـــــوعـــــة 
داعمة  يومية 
الهداف حملة 
التاأييد  ك�سب 
ــوال  تــنــفــذ طــ
فــــــرتة حــمــلــة 

ك�سب التاييد

اعالمية  مادة 
مـــــتـــــنـــــوعـــــة 
داعمة  يومية 
الهداف حملة 
التاأييد  ك�سب 
ــوال  تــنــفــذ طــ
فــــــرتة حــمــلــة 

ك�سب التاييد
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5.ب حجم الدراما التلفزيونية والإذاعية التي تتناول ق�سايا ال�سكان ا�سم املوؤ�سرمرجعية املوؤ�سر ورقمه
والتنمية

موؤ�سر النتيجة )5(
تغيري  يف  فــاعــل  اإعــالمــي  دور 
نحو  واملجتمع  االأفـــراد  �سلوك 

ق�سايا ال�سكان�

والتنمية التعريف ال�سكان  ق�سايا  مفاهيم  يتناول  الذي  الدرامي  االإنتاج  حجم 
ب�سكل منفرد او مدمج من خالل م�ساهد او �سكت�سات

ق�سايا وحدة القيا�س تتناول  الـــذي  الــدرامــيــة  اوال�سكت�سات  امل�سل�سالت  عــدد   �1
يوميا  او  اوا�ــســبــوعــيــا  ــة  ــرباجمــي ال الـــــدورة  يف  والــتــنــمــيــة   الــ�ــســكــان 

2� عدد الر�سائل داخل املحتوى

املدخالت
ال�سكانية  الق�سايا  ب(  اإدمــاج 
ــيـــة/  ــابـ والـــ�ـــســـحـــة االجنـ
الدراما  يف  االأ�سرة  تنظيم 

التلفزيونية واالإذاعية�

كمي ونوعينوع املوؤ�سر 

ايب�سو�ص - املوؤ�س�سات االإعالمية - االإعالميني انف�سهم، درا�سة املحتوى م�سدر البيانات
االعالمي

اجل�����ه�����ة/ اجل���ه���ات 
امل�سوؤولة

املجل�ص االأعلى لل�سكان - معهد االإعالم االأردين - املوؤ�س�سات االإعالمية، 
مراكز درا�سات

ريع �سنويدورية القيا�س

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

غري معروفه

20182019202020212022القيمة امل�ستهدفة 

درامــــــــــــــــــا 0
واحــــــــــــــــدة 
اذاعــــــــيــــــــة 
ودارامـــــــــــــا 
واحــــــــــــــــدة 
تــلــفــزيــونــيــة 

�سنويا

درامــــــــــــــــــا 
واحــــــــــــــــدة 
اذاعــــــــيــــــــة 
ودارامـــــــــــــا 
واحــــــــــــــــدة 
تــلــفــزيــونــيــة 

�سنويا

درامــــــــــــــــــا 
واحــــــــــــــــدة 
اذاعــــــــيــــــــة 
ودارامـــــــــــــا 
واحــــــــــــــــدة 
تــلــفــزيــونــيــة 

�سنويا

دراما واحدة 
اذاعــــــــيــــــــة 
ودارامــــــــــــــا 
واحــــــــــــــــدة 
تــلــفــزيــونــيــة 

�سنويا
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م��رج��ع��ي��ة امل���وؤ����س���ر 
ورقمه

ال��ذي ا�سم املوؤ�سر الإع��الم��ي  للمحتوى  البث  وف��رتة  التنويهات  و  ال��ربام��ج  ع��دد  ج(   .3(.5
ال�سكان والتنمية من خالل و�سائل العالم املجتمعي )الذاع��ات  يتناول ق�سايا 

املجتمعية(

موؤ�سر النتيجة )5(
فاعل  اإعــالمــي  دور 
�ــســلــوك  ــري  ــي ــغ ت يف 
واملجتمع  االأفـــــراد 
ــا  ــ ــاي ــ ــس ــ�ــ ــ نـــــحـــــو ق

ال�سكان�

حجم ما تبثه و�سائل االإعالم املجتمعية من اخبار ومعلومات حول ق�سايا ال�سكان التعريف
متثل  االإجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  و�سفحات  الكرتونية  مواقع  من  والتنمية 
اإذاعــة  املثال  �سبيل  على  باملحافظات  اخلا�سة  املجتمعية  واالإذاعـــات  املحافظات 
جامعة الطفيلة و�سوت العقبة وغريها من االإذاعات املجتمعية من خالل تنويهات 
توعوية وبرامج حوارية وفقرات خا�سة �سمن برامج يومية قائمة باملحطة ا�سافة 

الى الدراما االإذاعية التي تتناول ق�سايا �سكانية

ق�سايا وحدة القيا�س يتناول  الــذي  االإعالمي  للمحتوى  البث  وفــرتة  التنويهات  و  الربامج  عدد 
ال�سكان والتنمية من خالل و�سائل االعالم املجتمعي )االذاعات املجتمعية(

املدخالت
االإعــالم  ج(  تفعيل 
املــجــتــمــعــي يف 
املــحــافــظــات يف 
الق�سايا  طــرح 

ال�سكانية�

املخرجات
3(  االنـــتـــ�ـــســـار يف 
الق�سايا  تناول 
الـــ�ـــســـكـــانـــيـــة 
االعـــــــــالم  يف 

املجتمعي

كمي و نوعينوع املوؤ�سر 

ايب�سو�ص - املوؤ�س�سات االإعالمية - االإعالميني انف�سهم، درا�سة املحتوى االعالميم�سدر البيانات

اجل����ه����ة/ اجل���ه���ات 
امل�سوؤولة

مراكز  االإعالمية،  املوؤ�س�سات   - االأردين  االإعالم  معهد   - لل�سكان  االأعلى  املجل�ص 
درا�سات

كل اربع �سهوردورية القيا�س

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

غري معروفه

20182019202020212022القيمة امل�ستهدفة 

يومية 0 تنويهات 
ا�سبوعيا  وفقرة 
برنامج  �سمن 
وبرنامج  يومي 
ا�ـــــســـــبـــــوعـــــي 
مـــتـــخـــ�ـــســـ�ـــص 
مــن  اكـــــــرث  يف 
اذاعة جمتمعية 
مـــتـــخـــ�ـــســـ�ـــص 
بق�سايا ال�سكان 

والتنمية

يومية  تنويهات 
ا�سبوعيا  وفقرة 
برنامج  �سمن 
وبرنامج  يومي 
ا�ـــــســـــبـــــوعـــــي 
مـــتـــخـــ�ـــســـ�ـــص 
مــن  اكـــــــرث  يف 
اذاعة جمتمعية 
مـــتـــخـــ�ـــســـ�ـــص 
بق�سايا ال�سكان 

والتنمية

يومية  تنويهات 
ا�سبوعيا  وفقرة 
برنامج  �سمن 
وبرنامج  يومي 
ا�ـــــســـــبـــــوعـــــي 
مـــتـــخـــ�ـــســـ�ـــص 
مــن  اكـــــــرث  يف 
اذاعة جمتمعية 
مـــتـــخـــ�ـــســـ�ـــص 
بق�سايا ال�سكان 

والتنمية

يومية  تنويهات 
ا�سبوعيا  وفقرة 
برنامج  �سمن 
وبرنامج  يومي 
ا�ـــــســـــبـــــوعـــــي 
مـــتـــخـــ�ـــســـ�ـــص 
مــن  اكـــــــرث  يف 
اذاعة جمتمعية 
مـــتـــخـــ�ـــســـ�ـــص 
بق�سايا ال�سكان 

والتنمية
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ال�سكان ا�سم املوؤ�سرمرجعية املوؤ�سر ورقمه ق�سايا  ت��ن��اول  ال���ذي  وامل�سموع  امل��رئ��ي  الإع����الم  حجم  )4.د(   .5
والتنمية والفر�سة ال�سكانية ب�سكل عام

موؤ�سر النتيجة )5(
دور اإعالمي فاعل يف تغيري 
واملجتمع  االأفــــراد  �سلوك 

نحو ق�سايا ال�سكان�

حول التعريف ومعلومات  اخبار  من  وامل�سموع  املرئي  االإعــالم  و�سائل  تبثه  ما  حجم 
ق�سايا ال�سكان والتنمية من خالل تنويهات توعوية وبرامج حوارية وفقرات 
خا�سة �سمن برامج يومية قائمة باملحطة ا�سافة الى الدراما االإذاعية التي 

تتناول ق�سايا �سكانية

عدد الربامج و التنويهات وفرتة البث للمحتوى االإعالمي الذي يتناول ق�سايا وحدة القيا�س
ال�سكان والتنمية يف االعالم املرئي وامل�سموع

املدخالت
الـــقـــ�ـــســـايـــا  ادمــــــــــاج  د(  
ــيــة والــ�ــســحــة  ــكــان ــ�ــس ال
تنظيم   / ــة  ــيـ ــابـ االجنـ
االإعـــــالم  يف  االأ�ــــســــرة 

املرئي وامل�سموع�

املخرجات
تـــنـــاول  يف  ــســـار  ــتـــ�ـ 4(  االنـ
ــايــا الــ�ــســكــانــيــة  الــقــ�ــس
ــي  ــرئـ املـ االعــــــــالم  يف 

وامل�سموع

كمي ونوعينوع املوؤ�سر 

املحتوى م�سدر البيانات درا�سة  انف�سهم،  االإعالميني   - االإعالمية  املوؤ�س�سات   - ايب�سو�ص 
االعالمي

اجل����ه����ة/ اجل���ه���ات 
امل�سوؤولة

االإعالمية،  املوؤ�س�سات   - االأردين  االإعالم  معهد   - لل�سكان  االأعلى  املجل�ص 
مراكز درا�سات

ربع �سنويدورية القيا�س

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

غري معروفه

20182019202020212022القيمة امل�ستهدفة 

ــات 0 ــ ــه ــ ــوي ــ ــن ــ ت
يــــــومــــــيــــــة، 
بــــــرنــــــامــــــج 
ــي  ــوعــ ــ ــب ــ ــس ــ ا�
مــتــخــ�ــســ�ــص 
ــا  ــاي ــس ــ� ق يف 
الــــ�ــــســــكــــان 
والـــتـــنـــمـــيـــة 
وحـــــلـــــقـــــات 
ــرامـــج  مــــن بـ

حوارية

ــات  ــ ــه ــ ــوي ــ ــن ــ ت
يــــــومــــــيــــــة، 
بــــــرنــــــامــــــج 
ــي  ــوعــ ــ ــب ــ ــس ــ ا�
مــتــخــ�ــســ�ــص 
ــا  ــاي ــس ــ� ق يف 
الــــ�ــــســــكــــان 
والـــتـــنـــمـــيـــة 
وحـــــلـــــقـــــات 
ــرامـــج  مــــن بـ

حوارية

ــات  ــ ــه ــ ــوي ــ ــن ــ ت
يــــــومــــــيــــــة، 
بــــــرنــــــامــــــج 
ــي  ــوعــ ــ ــب ــ ــس ــ ا�
مــتــخــ�ــســ�ــص 
ــا  ــاي ــس ــ� ق يف 
الــــ�ــــســــكــــان 
والـــتـــنـــمـــيـــة 
وحـــــلـــــقـــــات 
ــرامـــج  مــــن بـ

حوارية

ــات  ــ ــه ــ ــوي ــ ــن ــ ت
يــــــومــــــيــــــة، 
بــــــرنــــــامــــــج 
ــي  ــوعــ ــ ــب ــ ــس ــ ا�
مــتــخــ�ــســ�ــص 
ــا  ــاي ــس ــ� ق يف 
الــــ�ــــســــكــــان 
والـــتـــنـــمـــيـــة 
وحـــــلـــــقـــــات 
ــرامـــج  مــــن بـ

حوارية
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5. )5.ه�( عدد املواد العالمية ال�سحفية املطبوعة التي تناول ق�سايا ا�سم املوؤ�سرمرجعية املوؤ�سر ورقمه
ال�سكان والتنمية

موؤ�سر النتيجة )5(
تغيري  يف  فاعل  اإعــالمــي  دور 
نحو  واملجتمع  االأفــراد  �سلوك 

ق�سايا ال�سكان�

حجم ما تبثه و�سائل االإعالم ال�سحفي ) ال�سحافة املطبوعة( من اخبار التعريف
وحتقيقات  مقاالت  خالل  من  والتنمية  ال�سكان  ق�سايا  حول  ومعلومات 

�سحفية

ال�سكان وحدة القيا�س ق�سايا  تناول  التي  املطبوعة  ال�سحفية  االعالمية  املــواد  عدد 
والتنمية

املدخالت
ال�سكانية  الق�سايا  هـ(  ادماج 
والــ�ــســحــة االجنــابــيــة / 
تنظيم االأ�سرة يف االإعالم 
الــ�ــســحــفــي )الــ�ــســحــافــة 

املطبوعة(�

املخرجات
5(  االنت�سار يف تناول الق�سايا 
االعــــالم  يف  ــة  ــي ــكــان ــس ــ� ال
الــ�ــســحــفــي )الــ�ــســحــافــة 

املطبوعة(

كمي ونوعينوع املوؤ�سر 

ايب�سو�ص - املوؤ�س�سات االإعالمية - االإعالميني انف�سهم، درا�سة املحتوى م�سدر البيانات
االعالمي

اجل����ه����ة/ اجل���ه���ات 
امل�سوؤولة

املجل�ص االأعلى لل�سكان - معهد االإعالم االأردين - املوؤ�س�سات االإعالمية، 
مراكز درا�سات

ربع �سنويدورية القيا�س

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

غري معروفه

20182019202020212022القيمة امل�ستهدفة 

حتقيق 0
�سحفي كل 
ثالثة �سهور 

ومقال 
ا�سبوعي

حتقيق 
�سحفي 
�سهري 
ومقال 
ا�سبوعي

حتقيق 
�سحفي 
�سهري 
ومقال 
ا�سبوعي

حتقيق 
�سحفي 
�سهري 
ومقال 
ا�سبوعي
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يتناول ق�سايا ا�سم املوؤ�سرمرجعية املوؤ�سر ورقمه ال��ذي  الرقمي   املحتوى العالمي  5. )6، و( حجم 
ال�سكان والتنمية والفر�سة ال�سكانية ب�سكل عام 

موؤ�سر النتيجة )5(
تغيري  يف  فاعل  اإعــالمــي  دور 
نحو  واملجتمع  االأفــراد  �سلوك 

ق�سايا ال�سكان�

حجم ما تبثه و�سائل االإعالم الرقمي  من اخبار ومعلومات حول ق�سايا التعريف
ال�سكان والتنمية من خالل  املدونات و املواقع االإلكرتونية االإخبارية 
ال�سكان  ق�سايا  تناول  الكرتونية متخ�س�سة يف  مواقع   ا�ستحداث  او 
االإجتماعي  التوا�سل  الت�سبيك مع ن�سطاء مواقع  والتنمية ومن خالل 

من اجل تبني ق�سايا �سكانية تخ�س�ص لها م�ساحة لطرح والنقا�ص  

يف وحدة القيا�س والفيديوهات  اليومية  واالخــبــار  واملــقــاالت  التنويهات  عــدد   �1
للتوا�سل  ومــواقــع   ومــدونــات  الكرتونية  مواقع   ( الرقمي  االإعــالمــي 

االإجتماعي ( التي تتناول  ق�سايا ال�سكان والتنمية�
2� عدد املتابعني لها�

املدخالت:
و( تفعيل االإعالم الرقمي  يف 

طرح الق�سايا ال�سكانية�

املخرجات
6(   االنت�سار يف تناول الق�سايا 
ــالم  ــ االع يف  الــ�ــســكــانــيــة 

الرقمي

كمي ونوعينوع املوؤ�سر 

درا�سة م�سدر البيانات  ، انف�سهم  االإعالميني   - االإعالمية  املوؤ�س�سات   - ايب�سو�ص 
املحتوى االعالمي

اجل����ه����ة/ اجل���ه���ات 
امل�سوؤولة

املجل�ص االأعلى لل�سكان - معهد االإعالم االأردين - املوؤ�س�سات االإعالمية 
، مراكز درا�سات

ربع �سنويدورية القيا�س

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

غري معروفه

20182019202020212022القيمة امل�ستهدفة 

1�   تنويهات ومقاالت واخبار ا�سبوعية تن�سر على �سفحات 0
املواقع االإلكرتوية�

2�   تبني ن�سطاء التوا�سل االإجتماعي ق�سايا ال�سكان 
والتنمية�
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امللحق )ج(: االت�سال واالإعالم ال�سكاين: املفاهيم االأ�سا�سية 
واملمار�سات اجليدة

يقوم االت�سال بدور اأ�سا�سي يف العمليات االجتماعية والنف�سية والثقافية املرتبطة بحياة االإن�سان اليومية، وما تقوم 
به اجلماعات واملجتمعات اأي�سًا، وقد اأُ�ستثمر االت�سال ب�سكل فاعل يف الدول النامية، حيث ُينظر اإليه بجدية؛ باعتباره 
اأحد الو�سائل الكفيلة بتحقيق الت�سارع التنموي يف االنتقال من املجتمع التقليدي Traditional Society اإلى املجتمع 
االنتقايل Transitional Society ثم املجتمع احلديث Modern Society عن طريق التاأثري يف معتقدات االأفراد)1( 
والزراعة،  واالإنتاج،  والتعليم،  ال�سحة،  �سواء  احلياة  نواحي  كافة  يف  التغيري  هذا  اإحــداث  وميكن  �سلوكهم،  وتغيري 

والعمل���)2(�

وُيعد االت�سال ال�سكاين اأحد مناذج االت�سال التنموي الذي يهدف اإلى تغيري �سلوك االأفراد، وبالتايل اإحداث تغيري 
اجتماعي، عرب العديد من االأن�سطة والو�سائل، اأهمها: و�سائل االت�سال واالإعالم املعا�سرة)3(�

ولقد ُنظر اإلى االت�سال ال�سكاين نظرة وا�سعة ت�سم الكثري من االأن�سطة ذات ال�سلة بالق�سايا ال�سكانية� ويذهب 
 Health ال�سحي  واالت�سال   Population Communication ال�سكاين  االت�سال  بني  التمييز  اإلى  الباحثني  بع�ص 
Communication من ناحية التخ�س�ص الدقيق لالت�سال ال�سحي باعتباره يركز على ق�سية واحدة من الق�سايا 

ال�سكانية�

تغيري  اإحداث  اإلى  تهدف  جميعها  ال�سحي  واالت�سال  ال�سكاين  واالت�سال  التنموي  فاالت�سال  االأحــوال،  كل  وعلى 
اجتماعي يخدم نوعية حياة االإن�سان، وجميعها ت�ستخدم اأدوات مت�سابهة)4(�

ويعد االإعالم ال�سكاين اأحد اأ�سكال االت�سال ال�سكاين، مبعنى اأن املفهوم االأخري اأو�سع واأعم، اأما االإعالم ال�سكاين 
فهو ن�ساط ات�سايل متخ�س�ص يرتبط بو�سائل االإعالم اجلماهريي، وما تقدمه من ر�سائل ومعلومات يف جمال ال�سكان 

و�سمن اأهداف االإعالم يف االإخبار والتعليم والرتفيه� 

اإنتاج وتوزيع وتبادل املعلومات ال�سكانية على  وفق هذا الت�سور فاإن االإعالم ال�سكاين يركز على املعلومات ويعني 
نطاق وا�سع من اجلماهري، وبالتايل فاإن وظائف االإعالم ال�سكاين ترتبط مبا يلي: 

توفري قناة حرة وم�ستقلة لتدفق املعلومات واالأخبار حول �سوؤون ال�سكان�  
توفري منرب للنقا�ص العام حول الق�سايا ال�سكانية�  
القيام بالوظيفة الرقابية حول االأداء العام للق�سايا ال�سكانية�   

(1) Daniel�Lerner�(1958)�The�Passing�Traditional�Society�Modernizing�The�Middle�East,�New�York,�Free�Press.�

)2( بدران، بدران واآخرون، مدخل اإلى االت�سال ال�سكاين، جامعة الريموك، 1990�
)3( بدران، املرجع ال�سابق�
)4( بدران، املرجع ال�سابق�
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لقد ارتبطت ن�ساأة االت�سال واالإعالم ال�سكاين بن�ساأة امل�سكلة ال�سكانية وبداية اإدراك بع�ص الدول الآثار هذه امل�سكلة 
ال�سكانية  الق�سايا  املعلومات حول  االأولى على توفري  الثانية، وكان الرتكيز يف املراحل  العاملية  وحتديدًا بعد احلرب 

االأ�سا�سية وال�سحة االإجنابية)5(�

لقد تغريت خدمات االت�سال واالإعالم ال�سكاين خالل ن�سف القرن املا�سي، وميكن التمييز بني اأربع مراحل مرت 
بها؛ هي: مرحلة العيادة التي تتطلب الو�سول اإلى العيادات الطبية؛ اأي اأن التوعية مرتبطة بالطبيب من خالل الن�سائح 
اإلى النا�ص يف جمتمعاتهم،  اأي النهج الذي يركز على التوعية والو�سول  التي يقدمها يف العيادة، ثم مرحلة امليدان 
الت�سويق االجتماعي الذي يركز على مفهوم امل�ستهلكني  IEC، ومرحلة  وتقدمي خدمات املعلومات والتعليم واالت�سال 
والعر�ص والطلب على اخلدمات ال�سحية االإجنابية، واأخريًا مرحلة ا�سرتاتيجيات االت�سال واالإعالم من اأجل تغيري 
ال�سيا�سية  والبيئات  الثقافية  والتقاليد  االجتماعية  االأعــراف  على  التاأثري  �سرورة  على  الرتكيز  يتم  حيث  ال�سلوك؛ 

بوا�سطة و�سائل االت�سال واالإعالم الإحداث تغري اجتماعي وثقايف)6(�

هناك اأدلة عديدة ومن اأنحاء خمتلفة من العامل توؤكد دور االت�سال واالإعالم ال�سكاين يف اإحداث تغيري اجتماعي 
وثقايف اإيجابي يف ال�سلوك ل�سالح ال�سحة ونوعية احلياة، اأهمها)7(:

التو�سع الكبري يف و�سائل االت�سال واالإعالم واال�ستهالك الهائل للمعلومات من ِقبل االأفراد�� 1
قوة تاأثري و�سائل االت�سال وخ�سو�سًا التلفزيون وال�سورة واأخريًا االإعالم الرقمي واالإعالم االجتماعي�� 2
تركيز � 3 وازديــاد  العدالة اجلندرية�  ثقافة  وخلق  املجتمعات  املراأة يف  مكانة  تعزيز  واالإعــالم يف  االت�سال   دور 

و�سائل االإعالم على ال�سحة العامة واالأمرا�ص ال�سارية والطفولة�
 لقد انتقل تركيز االت�سال ال�سكاين من مفهوم »املعلومات والتعليم واالت�سال« IEC اإلى مفهوم »االت�سال من � 4

انتقل من تقدمي  BCC: Behavior Change Communication، هذا املنظور اجلديد  ال�سلوك«  اأجل تعديل 
االجتماعية  القواعد  وحتريك  االجتماعي،  التغري  مفاهيم  على  الرتكيز  اإلى  الفردي،  واالختيار  املعلومات 
وال�سعبية Grassroots Mobilization، ومن الرتويج والت�سويق اإلى متكني االأفراد واجلماعات وبناء الكفاءة 

الذاتية، ومن التعليم التقليدي اإلى الرتفيه والتعليم، والتعليم من خالل الرتفيه�

هناك العديد من التجارب واخلربات من دول العامل النامية يف جمال التخطيط اال�سرتاتيجي لالت�سال واالإعالم 
ال�سكاين، حيث ميكن اال�ستفادة من الدرو�ص ومن هذه اخلربات والتجارب حيث عمدت العديد من الدول اإلى اإ�سدار 
ا�سرتاتيجيات وطنية لالت�سال واالإعالم ال�سكاين منذ مطلع الت�سعينيات، مثل: �سريالنكا والباك�ستان وكوريا وفيتنام 

والهند وم�سر 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 اأبرز التجارب االإقليمية يف ا�ستخدام االإعالم ال�سكاين يف خدمة التنمية، التجربة امل�سرية، التي تعود اإلى فرتة 
ال�ستينيات وتطورت فيما بعد، حيث التفتت ال�سيا�سات ال�سكانية يف هذا البلد الذي يعاين من زيادة �سكانية مفرطة 
اإلى دور االإعالم يف التوعية بال�سحة االجنابية و تنظيم االأ�سرة وال�سحة االإجنابية، ومعا�سرًا يتولى اجلهاز املركزي 
للمعلومات اإدارة ع�سرات املراكز املحلية املنت�سرة يف املحافظات واملتخ�س�سة يف االإعالم ال�سكاين، وتندرج التجربة 
الهندية يف ا�ستخدام االإعالم ال�سكاين بني التجارب الناجحة، وتعود اأول اال�سرتاتيجيات الوطنية الهندية لالت�سال 
واالإعالم ال�سكاين اإلى عام 1966، ويف التقييم الذي اأُجري لهذه اخلطة عام 1973 تبني جناح االت�سال اجلماهريي 

اجلريء يف خلق وعي عام عري�ص حول احلاجة لالأ�سرة ال�سغرية� 

ويف اآ�سيا اأي�سًا ي�سار اإلى جتربة الفلبني يف التخطيط اال�سرتاتيجي لالإعالم واالت�سال ال�سكاين حيث ركزت اخلطط 
مزودو  اله�سة،  الفئات  االأزواج،  الن�ساء،  هي:  م�ستهدفة،  فئات  خم�ص  على  والت�سعينيات  الثمانينيات  يف  ُنفذت  التي 
اال�سرتاتيجية،  ور�سائل يف  رئي�سية  املتزوجني، كما مت حتديد ثالثة مو�سوعات  القا�سرون غري  وال�سباب  املعلومات، 

وهي: االأمومة االآمنة، حياة الطفل، ونوعية احلياة)8(�

ومن اال�سرتاتيجيات احلديثة يف االت�سال واالإعالم ال�سكاين: جتربة مالوي »2012- 2016« وهو بلد مهدد بزيادة 
�سكانية اإذا ا�ستمر النمو ال�سكاين فيه بهذه الوترية، حيث تركز اال�سرتاتيجية على �سمان اإرادة �سيا�سية لدعم برامج 
والتي حققت منوًا  ال�سكان  املتزايدة يف  االأعداد  ذات  االإفريقية  الدول  واحدة من  ماالوي هي  تعد  ال�سكان)9(� حيث 
اقت�ساديًا م�ستدامًا خالل العقد املا�سي� وقد منا االقت�ساد مبعدل متو�سط يبلغ 6.5 % �سنويًا بني عامي 2003 و 2014 
والناجت املحلي االإجمايل من 7.3 مليار دوالر اأمريكي يف عام 2003 اإلى 13.1 مليار دوالر اأمريكي يف عام 2014� 
وعلى الرغم من النمو االقت�سادي املطرد يف البالد على مدى العقد املا�سي، فاإن االقت�ساد مل يتمكن من توليد فر�ص 
عمل الئقة كافية لل�سكان، وبقيت الدولة ت�سنف اأنها من الدول ذات الدخل الفردي املنخف�ص، وتالحظ �سيا�سة مالوي 
ال�سكانية لعام 2012 اأن العبء املرتفع على اإعالة االأطفال يف هذا املجال هو اأحد االختناقات الرئي�سية لتحقيق التنمية 

االجتماعية واالقت�سادية امل�ستدامة فيها� 

ال�سنوات االخرية نظمت من  ال�سكاين يف مالوي يف  ان�سطة االت�سال  التي ت�سمنتها  اأجنح االبتكارات  واحدة من 
قبل »جمموعة امل�ستقبل »املتمثل يف تطوير موارد للتوعية باالآثار ال�سكانية على التنمية RAPID� وهي و�سائل م�سممة 
لتبيان االآثار االجتماعية واالقت�سادية املرتتبة على ارتفاع معدالت اخل�سوبة والنمو ال�سكاين ال�سريع يف قطاعات مثل 
القوى العاملة والتعليم وال�سحة والتح�سر والبيئة والزراعة، ووجهت هذه املوارد والر�سائل اإلى م�ستويات متعددة من 
�سناع ال�سيا�سات ومنفذيها، كما �ساهم الربنامج املدعوم من قبل الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية يف تكثيف الر�سائل 

االت�سالية واالإعالمية يف عطلة نهاية االأ�سبوع وتفعيل دور القادة الدينيني يف �سرح هذه الر�سائل وتو�سيحها�

كما �ساهمت خطط االت�سال واالإعالم ال�سكاين يف جتارب الدول التي ا�ستفادت من مرحلة الفر�سة 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�سال واالإعالم ال�سكاين يف االأردن

التطور التاريخي:
هذه  اأن  اإال  التنموي،  للدور  االإعالم  تاريخية يف ممار�سة  بخربة  االأردن  العامة يف  للخدمة  االإعالمي  البث  يتمتع 
اخلربة مل ت�سهد تطورًا نوعيًا يف العقدين االآخرين الأ�سباب متعددة� لقد التفتت الدولة االأردنية اإلى امل�سكلة ال�سكانية 
يف منت�سف ال�سبعينيات من القرن املا�سي، وظهرت مالمح �سيا�سات �سكانية اأولية يف مطلع الثمانينيات، فاإلى ذلك 

الوقت مل تكن االأو�ساع ال�سكانية ت�سكل خطرًا حقيقيًا وجديًا على موارد الدولة املختلفة� 

وعلى الرغم من اأن ال�سيا�سات ال�سكانية قد تاأخر ظهورها ب�سكل وا�سٍح ومتكامل، اإال اأن اجلهود التي ربطت بني 
االإعالم والق�سايا التنموية تعود اإلى مرحلة مبكرة قبل تبلور ال�سيا�سات ال�سكانية ب�سكل موؤ�س�سي وا�سح، واإن ركزت 
تلك اجلهود على جوانب التوعية والت�سويق االجتماعي الأفكار ال�سحة االجنابية و تنظيم االأ�سرة والطفولة االآمنة ومل 

تلتفت اإلى الق�سايا ال�سكانية االأخرى�

خمتلفة  واأبعاٍد  مناٍح  واأخذت  ال�سبعينيات،  منذ  وت�ساعفت  تطورت  ال�سكانية  امل�سكلة  اإزاء  االإعالمية  اجلهود  اإن 
تتنا�سب والتعقيدات التي طراأت على امل�سكلة نف�سها عرب ال�سنوات الالحقة؛ ومع ذلك مل تكن هذه اجلهود ت�ستند اإلى 

روؤية وا�سحة وحمددة اإزاء هذه امل�سكلة يف معظم املراحل تتنا�سب وطبيعة امل�سكلة والتعقيدات التي حلقت بها� 

وتق�سم املراحل التي مر بها االإعالم ال�سكاين واجلهود االإعالمية التي ُبذلت يف التعامل مع امل�سكلة ال�سكانية منذ 
منت�سف ال�سبعينيات حتى الوقت احلايل، على النحو االآتي: 

اأ. مرحلة الن�ساأة والهتمام بامل�سكلة »1976 - 1985«:
االإذاعــي  البث  وموؤ�س�سات  اليومية  بال�سحافة  املتمثلة  ن�ساأته  منذ  التنموية  بالق�سايا  الر�سمي  االإعــالم  اهتم 
والتلفزيوين، ومنذ مطلع ال�سبعينيات، اأخذت املفاهيم ال�سكانية االأولية تدخل يف املحتوى االإذاعي والتلفزيوين، وكانت 

الق�سايا ال�سكانية مدجمة ب�سكل عام مع الق�سايا التنموية العامة� 

تعود م�ساهمة االإذاعة يف ق�سايا التنمية اإلى مرحلة مبكرة من ن�ساأة االإذاعة يف اخلم�سينيات من القرن املا�سي، 
وقد اأ�سار Daniel Lerner يف كتابه »جتاوز املجتمع التقليدي« اإلى طبيعة النظام االت�سايل ال�سائد يف االأردن ودوره يف 

التنمية املحلية)10( يف ذلك الوقت، وحتديدًا الربامج االإذاعية يف جمال حمو االأمية والتعليم� 

وزارة  التنموي« عام 1976 �سمن هيكل  واالإعــالم  التدريب  »مديرية  اإن�ساء  املرحلة هو  البارز يف هذه  اإن احلدث 
االإعالم� واأنيطت بها مهام اأ�سا�سية، اأبرزها: تدريب الكوادر االإعالمية مبا�سرة، واإعالم اجلمهور ب�سورة م�ستمرة عن 

تطور التنمية االقت�سادية واالجتماعية والثقافية �سمن خطط التنمية الوطنية)11(� 

(10) Daniel�Lerner�(1958)�the�passing�of�traditional�society�modernizing�the�Middle�East,�New�York,�free�press.

)11( الطوي�سي، با�سم )2015(� درا�سة تقييم وحدة االإنتاج، واالت�سال ال�سكاين� عمان
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ورغم اأنه مل يظهر يف وثائق املديرية اأو يف نظام وزارة االإعالم، اأي اإ�سارة اإلى دور هذه املديرية يف االت�سال ال�سكاين 
غري اأن معظم انتاجها كان يف الواقع يف هذا املجال� وعليه، فاإن الدور الذي قامت به يف جمال االإعالم ال�سكاين ال 
ميكن جتاوزه اأو التقليل من �ساأنه؛ حيث نفذت برامج تدريبية عديدة يف جماالت االإعالم والتنمية تناولت فيها ق�سايا 

ال�سكان والتنمية�

وبقيت هذه املديرية تقوم بدور فاعل يف جمال االت�سال ال�سكاين حتى مت الغاوؤها واإنهاء دورها من موؤ�س�سة االإذاعة 
والتلفزيون عام 2004�

ال�سحة عام 1978،  وزارة  ال�سحي يف  التثقيف  وحدة  اإن�ساء  املرحلة  �سهدت هذه  ال�سكاين؛  االت�سال  ويف جمال 
واإن�ساء وحدة الثقافة ال�سكانية يف وزارة العمل عام 1979؛ كما �سهدت بدايات م�ساريع اخلدمات ال�سكانية بني احلكومة 
االأردنية و�سندوق االأمم املتحدة UNFPA، والتي ا�ستمرت من عام 1976 - 1986� ومن اجلهود القيمة التي �سهدتها 

هذه املرحلة هو م�سوح اخل�سوبة املرافقة للتعداد ال�سكاين منذ عام 1979�

ب- مرحلة النطالق »1986- 2004«:

الر�سمية  اجلهات  اأدركــت  حيث  ال�سكانية؛  امل�سكلة  مع  للتعامل  املنظمة  الر�سمية  اجلهود  بداية  املرحلة  هذه  ُتعد 
نتيجة  االأردين  للمجتمع  الدميوغرافية  الرتكيبة  اأ�سابت  التي  العديدة  التغريات  ب�سبب  وتداعياتها  امل�سكلة  خطورة 
لتداعيات اأزمة اخلليج االأولى والثانية 1991 و 2003؛ فقد بداأت تتبلور �سيا�سات �سكانية وا�سحة، و�سهدت هذه املرحلة 
اأبرز هذه  ال�سكاين/جامعة الريموك، من  ويعد م�سروع االت�سال  امل�سكلة وتداعياتها،  للتعامل مع هذه  جهودًا كثيفة 
بالتعاون مع مديرية  ال�سكاين  الثمانينيات؛ و�سملت هذه املرحلة تنفيذ ثالثة م�ساريع يف االت�سال  اأواخر  الن�ساطات 

االإعالم التنموي و�سندوق االمم املتحدة لل�سكان يف الفرتة ما بني 1990- 1999�

وخالل هذه املرحلة مت اإن�ساء »املجل�ص االأعلى لالإعالم« عام 2002؛ اإذ مت تكليف هذا املجل�ص ومبوجب اال�سرتاتيجية 
الوطنية لل�سحة االجنابية »2003 - 2007« ر�سم ال�سيا�سة االإعالمية للموؤ�س�سات االإعالمية الر�سمية يف جمال ال�سكان� 
وبقي هذا املجل�ص يقوم بدوره يف جمال التدريب وبناء القدرات والتن�سيق يف جمال االإعالم ال�سكاين ب�سفته ممثل 
االإعالم الر�سمي حتى عام 2008؛ حيث مت الغاوؤه يف تلك ال�سنة)12(� ورغم الدور الكبري الذي قام به هذا املجل�ص يف 

ق�سايا ال�سكان غري اأنه مل يتمكن من ر�سم �سيا�سة اإعالمية حمددة يف جمال ال�سكان�

 ج - مرحلة تعدد الفاعلني يف الت�سال والإعالم ال�سكاين »2004- 2016«: 

ال�سمة الوا�سحة لهذه املرحلة تبدو يف تعدد اجلهات التي قدمت خدمات ات�سالية يف جمال ال�سكان، والتعدد والتنوع 
الكبري الذي �سهدته و�سائل االإعالم االأردنية وغياب االإطار املوؤ�س�سي التقليدي الذي اأطر اأن�سطة االإعالم ال�سكاين على 

مدى ثالثة عقود وهي مديرية االإعالم التنموي� 

)12(  الطوي�سي، با�سم، درا�سة تقييم وحدة االإنتاج واالت�سال ال�سكاين يف موؤ�س�سة االإذاعة والتلفزيون االأردنية، 2016� 
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املختلفة يف  والدولية  املحلية  واملنظمات  الر�سمية  واجلهات  االإعالم  بذلها  التي  واجلهود  الن�ساطات  اأ�سهمت  فقد 
وق�سايا  االأ�سرة  تنظيم  و  االجنابية  ال�سحة  وبخا�سة يف جمال  ال�سكانية  بالق�سايا  االأردين  العام  الراأي  وعي  بلورة 

ال�سباب واملراأة والعمل�

مرت حالة ال�سكان يف االأردن يف هذه املرحلة بتحوالت جوهرية وبع�سها متناق�سة، منها: انخفا�ص معدالت الوفيات، 
وتراجع حجم االأ�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 2004 و 2015 
كما بداأت تظهر �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية واملرجعات الدورية لها و خطة العمل الوطنية لل�سحة االجنابية و تنظيم 

االأ�سرة لالأعوام 2008- 2012 واال�سرتاتيجية الوطنية لل�سحة االإجنابية/تنظيم االأ�سرة »2013- 2017«� 

واملجتمع  القطاع اخلا�ص  اأمام  املجال  فتح  الذي  لعام 2003،  وامل�سموع  املرئي  قانون  التطورات �سدور  �سبق هذه 
الإن�ساء حمطات االإذاعة والتلفزيون، وبداأت تظهر هذه الو�سائل االإعالمية بعد عام 2004، واأدخلت العديد من هذه 
الو�سائل الق�سايا ال�سكانية يف حمتواها االإعالمي، وحتديدًا االإذاعات املجتمعية)13( واالإذاعات املحلية يف املحافظات)14( 
وموؤخرًا بع�ص حمطات التلفزيون، كما ازدهرت �سناعة االإعالم الرقمي وت�ساعدت بقوة قدرة االأردنيني يف الو�سول 

اإلى االإنرتنت التي جتاوزت 83% مطلع 2017، وازداد ا�ستخدام مواقع االإعالم والتوا�سل االجتماعي�

املجل�ص  نفذها  التي  الر�سمية  االأن�سطة  تعددت  ال�سكانية،  لل�سيا�سات  التاأييد  وك�سب  ال�سكاين  االت�سال  ويف جمال 
االأعلى لل�سكان وتنوعت خالل هذه املرحلة، وبرز العديد من الفاعلني يف دعم وتنفيذ اأن�سطة االت�سال ال�سكاين، ويف 
مقدمتها برامج الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية )USAID( و�سندوق االأمم املتحدة لل�سكان )UNFPA( كما برزت 

اأدوار متعددة ملوؤ�س�سات املجتمع املدين�

ومت اإن�ساء وحدة االنتاج واالت�سال ال�سكاين يف موؤ�س�سة االإذاعة والتلفزيون عام 2014 مببادرة من املجل�ص االأعلى 
ملوؤ�س�سة  االأ�سا�سيني  ال�سركاء  العتقاد  ونتيجة  املجل�ص،  �سيا�سات  يف  وامل�سموع  املرئي  االإعالم  مكون  و�سمن  لل�سكان، 
االإذاعة والتلفزيون ب�سرورة وجود اإطار موؤ�س�سي فرعي داخل هذه املوؤ�س�سة يعنى بتقدمي الدعم االإعالمي ل�سيا�سات 

ال�سكانية، واإلى هذا الوقت مل تاأخذ هذه الوحدة الدور املطلوب منها�

وحديثا، اخذ االإعالم واالت�سال ال�سكاين ي�ستفيد اكرث من �سبكات االعالم االجتماعي، وحتديدا يف �سوء االنت�سار 
الوا�سع لهذه ال�سبكات يف او�ساط ال�سباب واال�سر االأردنية حيث و�سلت ن�سبة و�سول االردنيني الى االنرتنت يف عام 
2017 نحو 83 %، كما يوجد يف نف�ص العام نحو 4.8 مليون اردين لديهم ح�سابات على الفي�سبوك، وتذهب م�سوحات 
حديثةالى ان ال�سباب االأردين يف �سن 12- 29 �سنة يق�سون ما بني 4- �ساعات يوميا على ال�سا�سات وحتديدا �سا�سة 

احلا�سوب او التلفون الذكي�

)13( ظهرت العديد من االإذاعات املجتمعية يف االأردن التي ركزت على ق�سايا �سكانية، مثل: اإذاعة »فرح النا�ص« التي اهتمت كثريًا بق�سايا ال�سباب� 
)14(  يوجد حاليًا »2017« �سبع »7« حمطات اإذاعية يف املحافظات، وعلى �سبيل املثال اهتمت اإذاعة »�سوت اجلنوب« يف معان، بق�سايا املراأة وال�سحة 
�UNESCO,�Net-med�youth,�Jordan�youth�media�perception  �االإجنابية والتخطيط لالأ�سرة وبثت �سل�سلًة من الربامج يف هذا املجال

2015),29�-18�survey�ages








