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  مقدمة 

هوريـة         مع بداية عقد التسعينات تصدرت المسألة السكانية أولويات واهتمامات التنمية فـي الجم            
فالنمو الـسكاني المرتفـع     . ويعود ذلك إلى ما تفرضه التحديات السكانية على واقع التنمية         . اليمنية

وغير المتوازن مع النمو االقتصادي بدأ يتصاحب مع تراكمات وتفاقم للمشكالت والظواهر السكانية  
 التحضر والهجـرة    المتصلة سواء بتوزيع السكان جغرافياً ومهنياً كظاهرة تضخم المدن وعشوائية         

الداخلية غير المنظمة أو بالظواهر السلبية المتمثلة في تدني مؤشرات نوعية الحياة كالدخل واإلنفاق       
الشخصي والخدمات االجتماعية مثل التعليم والصحة واإلصحاح البيئي، أو فـي اآلثـار الـسلبية               

  .األم والطفللمستوى الخصوبة المرتفع والحمل المتكرر دون فواصل زمنية على صحة 
           ومع ما يعنيه ذلك من عالقة ترابطية وتبادلية بين القضايا السكانية ومسيرة التنمية الـشاملة               
والتطور الحضاري فإن أي تجاهل للعامل السكاني في التخطيط للتنمية لن يؤدي سوى إلى حدوث               

 االجتماعيـة واالقتـصادية     المزيد من االختالالت بحيث تبقى التنمية عاجزة عن تلبية الحاجـات          
  .األساسية، بل وكافة أهداف التنمية ومتطلبات النهوض الحضاري

            ولذلك فإن إعداد وإقرار كل من االستراتيجية الوطنية للـسكان وخطـة العمـل الـسكاني                
م قد شكال الخطوة الرئيسية  األولـى فـي ممارسـة منهجيـة              ١٩٩١في عام   ) م٢٠٠٠-١٩٩١(

اصلة إلدماج القضايا السكانية في صلب عملية التنمية في الجمهورية اليمنية، وتتمثل            تخطيطية متو 
الخطو الرئيسية الثانية في اقرار الحكومة لتحديث وتمديد السياسة السكانية لتغطي أهدافها طويلـة              

    ).٢٠٢٥-٢٠٠١(المدى الفترة 
سكانية من القضايا ذات األبعاد المتعـددة               ان السياسة السكانية ترتكز على فهم ان القضية ال   

وبالتالي ينبغي ان تتعدد تبعا لذلك مداخل واليات المعالجة بشكل منسجم و متكامل ومن بين المداخل 
واآلليات الهامة التي اعتمدتها السياسة الوطنية للسكان هي التوعية بالقـضايا الـسكانية وأبعادهـا               

  .ونات السياسة السكانية وأحد أهم آليات تحقيق أهدافها وانعكاساتها والتي تعتبر من اهم  مك
وعملية رفع الوعي السكاني  في حد ذاتها تكتنفها العديد من التشابكات والعالقات والظـواهر                   

ولذلك فإن السياسة السكانية قـد      . المعقدة، يتطلب بلوغها درجة معينة من العمل المنهجي المبرمج        
ج الوطني لإلعالم والتثقيف واالتصال السكاني كأحد اإلجراءات        نصت على ضرورة إنجاز البرنام    

الرئيسية للسياسة السكانية لرفع الوعي السكاني بين فئات المجتمع المختلفة بغرض إيجـاد موقـف      
جماعي إيجابي تجاه معالجة المشاكل السكانية وأبعادها وتعزيز مشاركة المجتمع الفاعلة في كافـة              

  .مختلفةأوجه نشاطات التنمية ال
          تحاول هذه الورقة ان تقدم عرضا مختصرا لمفهوم وأهداف ومنطلقات واستراتيجيات وانشطة     

  .  هذا البرنامج الذي يتعامل مع قضية التوعية السكانية بمفهومها الواسع
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  معنى أالعالم والتثقيف واالتصال السكاني

لموضو ع هو ضرورة تحديد المفهوم الرئيـسي الـذي             إن أول ما يتبادر الى الذهن عند تناول هذا ا         
ان كلمات اإلعالم   ) اإلعالم والتثقيف واالتصال السكاني     (تستخدمه هذه الورقة والمتمثل في معنى       

والتثقيف واالتصال غالبا ما نجدها تاتي متالزمة مع بعضها في األدبيات والوثائق السكانية  وهـي     
مجية شاملة ومتكاملة تهدف إلى تحقيق أو تعزيـز عمليـة           مجموعة من تدخالت برا   (تعني عموما   

تغيير المواقف والسلوكيات لدى جمهور معين باستخدام مزيج من التقنيات والعمليـات االتـصالية              
وذلـك  مـن     ) بطريقة تتسم بالمشاركة لتحقيق أغراض محددة في إطار وأهداف السياسة السكانية          

  -:خالل ثالثة أنشطة متداخلة ومتكاملة هي
 يتضمن هذا النشاط توليد وإنتاج وتبادل وتوزيع المعلومات السكانية ونـشرها            :اإلعالم السكاني  •

بهدف تكوين درجة من الوعي بين صانعي القرارات السياسية واإلدارية واألكاديمية والجماهير            
 حول قضايا السكان وهو نوع من اإلعالم الجماهيري الذي يمكن أن يخاطب العديد من الشرائح              

اإلذاعة والتلفزيون والصحافة، وتمتاز هذه الوسـائل بـسرعة إيـصالها           : السكانية وأهم وسائله  
ويـصبح دور  ) المرسل(للمعلومات وتغطيتها الواسعة؛ إال أنها تقدم رأي جانب واحد في الغالب  

  .المتلقي سلبي مما يضعف عملية التفاعل واإلقناع
هوري بالمعلومات بشكل تدريجي وبطريقة سهلة       هو نشاط يهدف تزويد الجم     :التثقيف السكاني  •

من أجل مساعدته التخاذ قرارات واعية ومنطقية مبنية على أساس من المعرفة التي تؤثر علـى   
اتجاهاتهم وسلوكهم على المدى الطويل ويتم تنفيذ هذا النشاط من خالل قطاع التعلـيم النظـامي    

مراكز الـشباب،  : خارج المدرسة مثل(لنظامي أو قطاع التعليم غير ا... داخل المدرسة والكلية    
وهذا النشاط من األنشطة الهامة إالَّ أن       ) الخ... والتعاونيات، وفصول محو األمية والمعسكرات      

  .تأثيره يكون في مدى زمني طويل
هو نشاط يهدف إلى حفز الجمهور على تبني سلوك محـدد معتمـداً علـى               : االتصال السكاني  •

اجاتهم وهي عملية ذات اتجاهين ال تتوقف عند زيادة المعرفـة بالقـضايا       اهتمامات الناس واحتي  
السكانية لدى مستقبل الرسالة فقط بل تقوم أيضاً على الحوار وتبادل األفكار بين مقدم الرسـالة                

هـو  . ومستقبلها وهي من أهم وسائل اإلقناع ومن القنوات الهامة المستخدمة في المجال السكاني   
بين مقدمي الخدمات الصحية والمنتفعين وكذلك بـين المرشـدين الـزراعيين        االتصال المباشر   

  .وشبكات التواصل االجتماعي. والمحاضرات... وغيرها كالندوات واللقاءات . والفالحين
  :خلفية ومنطلقات اعداد البرنامج الوطني لالعالم والتثقيف واالتصال السكاني

الوطني للسكان وأهداف السياسة الوطنية للـسكان  سـعت          استنادا إلى مهام األمانة العامة للمجلس        
م إلعداد البرنامج الوطني لإلعالم والتثقيف واالتصال الـسكاني حيـث   ١٩٩٥األمانة العامة منذ عام    

 نائـب رئـيس المجلـس       -وزير التخطيط والتنمية    / تشكلت أول لجنة لهذا الغرض بقرار من األخ       
م بعـد أن تعطـل جهـود    ١٩٩٧لي لوضع هذا البرنامج عام الوطني للسكان، كما تم تعيين خبير مح  

أن إعداد الوثائق لم تتم بمـشاركة       : اللجنة، إالَّ أن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح لعدة أسباب من أهمها           
فعالة للجهات المعنية باإلعالم والتثقيف واالتصال السكاني باإلضافة إلى اتساع هذا المجـال وتعـدد               
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معلومات الالزمة حول مشاريع وأنشطة في هذا الحقل تساعد على تـشخيص  أنشطته وغياب بعض ال   
لذلك رأت األمانة بالتعاون مع مشروع الدعم األوروبي  في مجـال            . الواقع ووضع أهداف مستقبلية   

م ١٩٩٩اإلعالم والتثقيف واالتصال السكاني أن تنظم ورشة عمل تخطيطيـة عقـدت فـي فبرايـر          
لالستفادة من آرائها ومقترحاتها في وضع مسودة هذا البرنـامج وفـق            بمشاركة كل الجهات المعنية     

  -:المنطلقات التالية
اعتبار هذا البرنامج حلقة هامة من حلقات التخطيط للعمل في المجال السكاني يربط بين المستوى             •

ال النظري العام للسياسة السكانية وأهدافها من جهة، ومستوى المشاريع واألنشطة التنفيذية في مج     
  .اإلعالم والتثقيف واالتصال السكاني من جهة أخرى

أن يساهم هذا البرنامج في تحقيق أهداف السياسة السكانية من خالل رفع الوعي السكاني وهو ما                 •
تؤكده العديد من الدراسات واألبحاث وتجارب العديد من الدول العربية واإلسالمية التي سبقتنا في   

  .ية الكبيرة لإلعالم والتثقيف واالتصال في المجال السكانيهذا المجال والتي أثبتت األهم
أن يأتي هذا البرنامج تنفيذاً لما ورد في االستراتيجية الوطنية للسكان وخطة عملهـا وقـرارات                 •

المجلس الوطني وتوصيات الندوات واللقاءات التي نفذتها األمانة العامة للمجلس الوطني للـسكان    
  .مستوى المحافظاتعلى المستوى المركزي وعلى 

 يلبي هذا البرنامج حاجة الجهات التنفيذية العاملة في هذا المجال فيما يخـص التنـسيق ودعـم                  •
  .جهودها وتحقيق نوعاً من التكامل والتعاون فيما بينها

 يلعب هذا البرنامج دوراً هاماً في توحيد الرؤية وتحديد أولويات العمل في هذا المجـال علـى                   •
  .محددة وواضحة تتكاتف كل الجهود لتحقيقهاضوء أهداف وطنية 

 يمكن هذا البرنامج األمانة العامة للمجلس الوطني للسكان والجهات المعنية من تقييم العمل فـي                •
  .هذا المجال بما يساعد على تطويره وتوسيع آفاقه المستقبلية

  .يبين أدوار الجهات العامة في هذا المجال ويقوي االلتزام في عملية التنفيذ •
  : مفهوم البرنامج

 لغرض تحقيق أهداف السياسة السكانية فان البرنامج الوطني لإلعالم والتثقيف واالتصال السكاني يعبر             
مجموعة الجهود المنظمة الهادفة إلى رفع المعرفة والتأثير على اتجاهات وسلوكيات الجمهـور        (عن  

مهورية اليمنيـة المتمثلـة فـي خفـض     اليمني بكل تكويناته بما يخدم أهداف السياسة السكانية للج   
المستويات الحالية للخصوبة والوفيات وتحقيق توزيع سكاني يتالئم مع متطلبات التنمية االقتصادية             
واالجتماعية والرقي بالخصائص السكانية وتحسين المستوى المعيشي من خـالل اسـتخدام قنـوات     

  ).ووسائل االتصال والتواصل المختلفة



  ٤

  :ھن لمستوى الوعي السكانيتحلیل الوضع الرا

        استندت منهجية إعداد البرنامج الوطني لإلعالم والتثقيف واالتصال الـسكاني علـى الخلفيـة              
التحليلية لعدد من الجوانب الجوهرية واألساسية المرتبطة من ناحية بالـسياسات الـسكانية ودور               

سات السكانية ودور اإلعـالم والتثقيـف       اإلعالم والتثقيف واالتصال في تنفيذها، ومن ناحية بالسيا       
واالتصال في تنفيذها، ومن ناحية أخرى بالقضايا المرتبطة بمقومات ومضامين التوعية الـسكانية             
مثل مستوى المعرفة والممارسة والسلوك، وشكل ومضمون الرسائل اإلعالمية ومستوى توصـيلها     

  .إلى الفئات المستهدفة
لتحديد المعوقات والصعوبات واإلشـكاليات المماثلـة أمـام            وتعتبر هذه الخطوة ضرورية         

اإلعالم والتثقيف واالتصال السكاني، وهي المنطلقـات األساسـية إلعـداد األهـداف وتـصميم               
  .االستراتيجيات وبقية مكونات البرنامج الوطني

نية القائمـة ودور                 النقطة المحورية لهذه الخلفية التحليلية هي العالقة بين الـسياسة الـسكا           
فقد بينت نتائج المسح الديموغرافي اليمني الثـاني      . اإلعالم والتثقيف واالتصال السكاني في تنفيذها     

من النساء المتزوجات يعـرفن علـى   % ٨٤م أن   ١٩٩٧لصحة األم والطفل والذي أجري في عام        
سيلة واحـدة مـن     منهن يعرفن على األقل و    % ٧٩األقل وسيلة واحدة من وسائل تنظيم األسرة و         

ولكن ومع ذلك   . م١٩٩٢على التوالي في عام     % ٥٣و  % ٦٠وهذه النسبة كانت    . الوسائل الحديثة 
% ١٠فإن معدل استخدام الوسائل الحديثة يظل متدنياً مقارنة حتى بالبلدان المجاورة إذ ال يتجـاوز          

  ).م١٩٩٢في عام % ٦مقارنة بــ (م ١٩٩٧في عام 
من النساء الحوامل ال يحصلن على الرعاية الـصحية         % ٦٥مسح ان     كما بينت نتائج هذا ال        

وتتـدنى فـي    %) ٦١(وتتركز هذه الخدمات في الحـضر       . ١٩٩٢عام  % ٧٤أثناء الحمل مقابل    
% ٢٢في المناطق الساحلية، و     % ٤٣: وتتباين حسب المناطق الجغرافية   %) ٢٧(المناطق الريفية   

وترتفع نسبة اإلقبال على خدمات الرعايـة       . صحراءفي الهضبة وال  % ٣٨في المناطق الجبلية، و     
من بين من لديهن التعليم االبتدائي وإلى       % ٦٨الصحية أثناء الحمل بين المتعلمات ، إذ تبلغ النسبة          

بين النساء الحوامل   % ٢٩بين النسائ الالتي تلقين تعليماً ثانوياً وجامعياً، وتتدنى النسبة إلى           % ٧٨
  .األميات

الماثلة أمام تحقيق أهداف السياسة السكانية في هذه الجوانب الهامة فـي خفـض                إن القضية       
معدالت الخصوبة والوفيات ال تتمثل في توسيع انتشار الخدمات فقط، ولكن أيضاً ترتبط بمـستوى           
المعرفة واالقتناع لالستفادة من الخدمات المتوفرة وهو ما يعطي جانب التوعية أهمية كبيرة، ناهيك              

 قضايا وممارسات ضارة من قبل الجمهور تتعلق بالحمل والوالدة وتربية األطفال وغيـر              ان هناك 
ذلك الحتاج سوى رفع الوعي الصحي لدى الجمهور لتجنب تلك الممارسات كالتغذيـة  والنظافـة              

  .         الخ.…ولعناية بتربية الطفل 
  :المستوى الراهن لإلعالم والتثقيف واالتصال السكاني

 مشروعاً معنياً بصورة مباشرة أو ذو عالقة بتنفيذ الهدف          ٣٤يوجد في الوقت الحاضر حوالي               
االستراتيجي المتمثل في رفع الوعي السكاني بين فئات المجتمع المختلفة واإلجراءات المتصلة به،             

: لوتأتي هذه المشروعات تحت المسئولية المباشرة لعدد من الوزارات والجهات غير الحكومية مث            



  ٥

وزارةالصحة العامة والسكان، والتربية والتعليم، والزراعة والري، واإلعالم، والتأمينات والـشئون         
االجتماعية، واألوقاف واإلرشاد ، والشباب والرياضة،  باإلضافة إلى األمانـة العامـة للمجلـس               
الوطني للسكان، والجهاز المركزي لإلحصاء وجمعيـة رعايـة األسـرة، وجمعيـة اإلصـالح                

  .وغيرهم . …لخيريةا
و تغطي هذه المشروعات برامج ومجاالت رئيسية في اإلعالم والتثقيف واالتـصال الـسكاني            

  -:كالتالي
إدماج المفاهيم السكانية في المناهج المتعددة مثل التربية السكانية والحياة األسـرية فـي               •

 الزراعي ضمن مناهج    مناهج التعليم النظامي وغير النظامي؛ والثقافة السكانية في القطاع        
اإلرشاد الزراعي، واالتصال االجتماعي السكاني في المنهج التعليمي الجامعي؛ وأخيـراً           

  .إدخال المفاهيم السكانية الحديثة في مناهج محو األمية
  .تطوير األنشطة الدعوية، لقاءات مع قادة الرأي والقيادات المحلية •
 إجراء التحلـيالت واألبحـاث والدراسـات        تطوير القاعدة المعلوماتية لدعم القدرات في      •

  .السكانية
مـشرفي  (دعم قدرات العاملين في األجهزة اإلعالمية والموصلين اإلعالميين اآلخـرين            •

  ).ومعلمي وموجهي التربية السكانية
تمكين مجموعات مستهدفة كالنساء والشباب من الوصول إلى خدمات الصحة اإلنجابيـة             •

  .علومات المتصلة بذلكوتنظيم األسرة والتعليم والم
تنمية القدرات األساسية للمؤسسات المرتبطة باإلعالم والتثقيف واالتصال مثـل األمانـة           •

  .العامة للمجلس الوطني للسكان وجمعية رعاية األسرة اليمنية ووزارة اإلعالم
  .تقوية مهارات مقدمي الخدمات الصحية، الكوادر الصحية والقابالت •
  .سائل إعالمية إنتاج مواد ور٠       

  أين تكمن المشكلة؟
انه برغم تلك الجهود المبذولة في مجال التوعية الـسكانية اال أنهـا الزالـت دون المـستوى              

المطلوب فهناك فئات واسعة في المجتمع لم يتم تغطيتها بانشطة التوعية خاصة في الريف كما ان هناك               
هور، وباختصار فإن المشكلة الرئيسية التي      ضعف واضح في نوع وكم الرسائل السكانية الموجهة للجم        

عدم كفاية المعلومات المقدمـة للجمهـور    "-:تقف أمام اإلعالم والتثقيف واالتصال السكاني تتمثل في     
بمـا فـي ذلـك    (حول القضايا السكانية وضعف ا لمعرفة والمواقف والسلوك المتصلة بهذه القضايا   

  )"الصحة اإلنجابية
المتدني آثار سلبية تؤدي إلى استمرارية الخصوبة المرتفعة وبالتـالي          وينجم عن هذا المستوى       

نمو سكاني غير متوازن ومستوى مرتفع لوفيات األمهات واألطفال والرضع، وهي عوامل ترتبط بزيادة  
وهذه هي النظرة العلمية التي ينتهجها البرنـامج الـوطني لإلعـالم            .   حدة الفقر وتدني نوعية الحياة    

التصال السكان، وتتمثل في وضع أسباب ومرتباتها وجذور المـشكلة القائمـة فـي شـكل      والتثقيف وا 
  -: تسلسلي ومترابط يوضحه الشكل التالي 
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 التشتت :مثال (المعوقات
إنخفاض االلتحاق (السكاني، األمية 

  )بالتعليم

  التمويلنقص 
وعدم كفاية استخدام الموارد 

  المالية

عدم الكفاية في التخطيط واإلدارة 
  والتنسيق والمتابعة والتنفيذ

  عدم كفاية المعلومات 
عن المعرفة والمواقف 
  والممارسة لدى الجمهور

  عدم كفاية الدراسات 
والبحوث والمسوحات حول المعرفة 

  كوالمواقف والسلو

  الطاقات االنتاجية 
  للمواد اإلعالمية 
  غير مستغلة

  ال توجد طاقة إلنتاج
 المواد اإلعالمية لدى األمانة 

  العامة للمجلس

  / الوسائل عدم كفاية 
  المادة اإلعالمية

عدم كفاية التدريب في اإلتصال، اإلعالم 
  والتثقيف السكاني

الموصلون للرسالة اإلعالمية ليسوا 
  متدربين بشكل كاف

  عدم كفاية 
  الرسالة اإلعالمية

للجمهور حول قضايا السكان وتدني مستوى المعرفة عدم كفاية المعلومات المقدمة 
  )اإلنجابية بما في ذلك الصحة(والسلوك والممارسة المتصلة بهذه القضايا 

  وفيات األطفال 
  واألمهات المرتفعة

  معدل الخصوبة 
  العالي

  الفقر

  تدني 
  نوعية الحياة

  النمو السكاني 
  غير المتوازن

  األسبـــاب
  السلبية) النتائج (

  المشكلة االساسية

األسباب 
  المعترضة

األسباب 
  الجذرية

  )العلل/ األمراض( شجرة المشكلة - )١( شكل 
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  :غایات  وأھداف البرنامج

أهداف البرنامج الوطني لإلعالم والتثقيـف   هناك ثالثة إعتبارات تشكل األساس في تحديد غايات و     -١
  -:واإلتصال السكاني وهي كاالتي

  . البد ان تكون تلك الغايات واالهداف في اإلطار السياسة السكانية •
  . تستوعب الغرض من البرنامج كما يوضحه التعريف •
. اإلشكالياتالوعي بالمشاكل القائمة أمام اإلعالم والتثقيف واالتصال السكاني وكيفية تجاوز هذه             •

  .وهذا هو األساس في تحديد األهداف المباشرة للبرنامج
  الغايات العامة    

  .التوعية بمضامين السياسة السكانية وأهدافها •
  .نشر الوعي بطبيعة المشكالت السكانية الحالية والتطورات المتوقعة •
  .زيادة درجة الدعم السياسي للبرامج واألنشطة السكانية •
  . اإلسالمي الحنيف من معالجة قضايا الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرةإبراز موقف الدين •
تسخير القدرات التطوعية لدى المجتمع وتحريك القيم الثقافية والدينية الحميدة بغـرض تعزيـز               •

  .المشاركة الفاعلة للسكان في أوجه نشاطات التنمية السكانية
  .لوث والتدهور البيئيترشيد استهالك الموارد الطبيعية وصونها من مخاطر الت •
التوعية بالمخاطر الصحية على األسرة وأهمية الرعاية الصحية األولية وخاصـة صـحة األم               •

  .والطفل
  .زيادة درجة الوعي بالقضايا والعوامل السكانية وارتباطها بعملية التنمية االقتصادية واالجتماعية •
  .االستخدام األمثل لوسائل اإلعالم في التوعية السكانية •
حداث تأثير في المسئولين وصانعي القرار وقادة الرأي بضرورة العملية التثقيفيـة اإلعالميـة              إ •

  .وبضرورة تقديم الدعم والعون وتذليل العقبات وتوفير اإلمكانيات



  ٨

  الهدف العام للبرنامج        
لـضار    يهدف البرنامج على المدى البعيد إلى إحداث تغيير إيجابي في السلوك الديمغرافي ا                

بالتوازن بين السكان وموارده وإمكانيات التنمية، وتعديل االتجاهات السلبية التي تستند إلى سـوء              
الفهم وقلة المعرفة والشائعات والعادات ، وذلك من خالل تحسين المعرفة والمواقف والممارسـة              

  ).بما في ذلك الصحة اإلنجابية(المتصلة بالمسائل السكانية لدى الجمهور 
  هداف المباشرة    األ

  يتلخص األسلوب الذي اتبع لوضع األهداف المباشرة للبرنامج في التعرف علـى المـشاكل         
الموضـحة فـي    (القائمة واستيعاب دالالتها باستبدال الحاالت السلبية التي تمثلها المشاكل القائمة           

  -: كالتاليبحاالت إيجابية صيغت بشكل أهداف يتوجب على البرنامج بلوغها، وهي) ٢الشكل 
  .إيجاد رسائل إعالمية أكثر وأفضل •
  .إيجاد مواد إعالمية أفضل وأكثر •
  .زيادة عدد موصلي الرسائل المدربين •
  .إيجاد تدريب إعالمي أفضل وأكثر •
  .توفير معلومات كافية عن المعرفة والمواقف والممارسات عند الجمهور •
األمانـة العامـة    / الـوطني للـسكان   إيجاد الطاقات اإلنتاجية اإلعالمية الضرورية في المجلس         •

  .والجهات األخرى
  .استغالل أفضل للطاقات اإلنتاجية واإلعالمية القائمة •

  .تنظيم الدراسات والبحوث والمسوحات الكافية عن المعرفة والمواقف والممارسة •
  إستراتیجیات اإلعالم والتثقیف واالتصال السكاني

 التي يحددها البرنامج الوطني لإلعالم والتثقيف واالتصال              يتوقف بلوغ الغايات العامة واألهداف    
السكاني أو اإلسهام في تحقيقها على وضع االستراتيجيات المناسبة التي تلبي الشروط الموضوعية           
لحصر وتسخير وتوجيه وحسن استخدام الموارد البشرية والفنية والمؤسـسية والماليـة المتاحـة              

  .والواعدة
واألساليب التقنية واالحتياجات من    ) الخطوات(مجموعة اإلجراءات   (ة هنا بأنها       تعرف االستراتيجي 

وبقـدر تنـوع    . الموارد المالية والبشرية والمادية الالزمة للوصول لتحقيق هدف أو أهداف معينة          
األهداف والغايات للبرنامج تتنوع كذلك إستراتيجياته ما بين إستراتيجية رئيـسية وإسـتراتيجيات             

  ).داعمة
تصميم وإنتاج المواد اإلعالمية والنـشر المنـتظم للرسـائل          : "  للبرنامج هي  اإلستراتيجيات الرئيسية 

  ".اإلعالمية حول القضايا المتعلقة بالسكان
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  وتسعى هذه اإلستراتيجية إلى تحقيق الغرض من البرنامج كما سبق تعريفه، وتسهم في نفس            
  . والغايات العامة لإلعالم والتثقيف واالتصال السكانيالوقت في تنفيذ الهدف بعيد المدى للبرنامج

  االستراتيجيات الداعمة
  تتكون اإلستراتيجية الرئيسية من ثالثة عناصر هي التصميم واإلنتاج والنشر المنتظم للمواد                

ونظراً لتشعب كل عنصر من هذه العناصر، فإن تنفيذ اإلستراتيجية الرئيسية           . والرسائل اإلعالمية 
  -:ج إلى إستراتيجيات داعمة هي كالتالييحتا

  .تعبئة المجتمع للمشاركة والمساهمة- 
  ).بدرجة رئيسة للمرسلين اإلعالميين وناشري الرسائل اإلعالمية(لتدريب -
  .مسوحات المعرفة والمواقف والممارسات والدراسات البحثية-
األمانـة العامـة وبقيـة      / للسكانفي المجلس الوطني    ( تنمية القدرة اإلنتاجية للمواد اإلعالمية       -

  ).األجهزة األخرى ذات الصلة
  . التخطيط واإلدارة-
  وتشكّل اإلستراتيجية الرئيسية واإلستراتيجيات الداعمة كالً متداخالً ومترابطاً، تكون فيه أي               

اني من اإلستراتيجيات الداعمة جزءاً مكمالً إلستراتيجية موحدة لإلعالم والتثقيف واالتصال الـسك       
وتتمل أهم مكوات االستراتيجية الرئيسية في تصميم  وإنتاج ونشر المواد والرسائل اإلعالمية  من         

  : خالل
، الكتيبـات   ) تعريفيـة (الصحف، النشرات ، التقارير اإلخبارية ، منشورات        : المطبوعات-  

  ). فليب شارت(والمجالت والبرشورات ، لوحات قالبة 
التنويهـات  (خبارية، البرامج األسبوعية ، المسلسالت ، المتفرقات        التغطيات اإل : الــراديـو-   

  ).الخ...المقابالت المسرحيات ا لمسابقات و االغاني
الفالشات ، المسلسالت واألفـالم     / التغطيات اإلخبارية ، استقصاء اآلراء،  المتفرقات        : التلفزيون-

  .الهادفة ،األغاني،والمسرحيات والتمثيليات القصيرة
األفـالم الموجهـة، النـدوات، األفـالم     (المسرح الجوال،  تسجيالت الفيـديو    : عالم الترفيهي اإل-

  ).الوثائقية
النــدوات والمحاضــرات،ورش عمــل ودورات تدريبيــة، اللقــاءات : االتــصال الشخــصي-

واالجتماعات، التجمعات، بما في ذلك التجمعات الدينية، الـدروس التربويـة، الزيـارات المنزليـة،      
معات الحزبية والسياسية، تجمعات النساء، التجمعات الشبابية، الفعاليات الرياضـية، التجمعـات            التج

، عقد مـؤتمرات ، قوافـل إرشـادية ،و          )ومجالس القات (العمالية واالتحادات التجارية والصناعية،     
  . جلسات التثقيف الصحي في المرافق الصحية
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  تنفیذ وإدارة البرنامج 

رنامج بكافة األطر اإلدارية والتنظيمية المعنية في الدولة ، بـدء مـن مجلـس           يرتبط تنفيذ الب       
الوزراء والمجلس الوطني للسكان اللذان يختصان بإقرار الخطط التنفيذيـة وإصـدار التوجيهـات              
واألوامر المتعلقة بالتنفيذ والتنسيق والمتابعة، مروراً باألمانة العامة للمجلس الوطني للسكان والتـي            

  .بتنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الوزراء والمجلس الوطني للسكانتختص 
  ويشارك في تنفيذ البرنامج العديد من الوزارات واألجهزة والمؤسسات الحكومية والمنظمات              

وتقوم هذه الجهات حاليـاً     . األهلية والجمعيات المحلية والخيرية والمنظمات غير الحكومية األخرى       
وبتحديـد أكثـر    . روعات واألنشطة المدرجة في نطاق مهام وأهداف البرنامج       ومستقبلياً بتنفيذ المش  

تضم هذه الجهات الوزارات التنفيذية مثل وزارة اإلعالم، وزارة الصحة العامـة ووزارة التربيـة               
والتعليم، ووزارة الزراعة والري، ووزارة التأمينات والشئون االجتماعية ووزارة األوقاف واإلرشاد          

اب والرياضة واألمانة العامة للمجلس الوطني للسكان ، ومجلس حماية البيئة، واللجنـة    ووزارة الشب 
الوطنية للمرأة والصندوق االجتماعي للتنمية، والمعاهد المتخصصة والعديد من المنظمـات غيـر             
الحكومية مثل جمعية رعاية األسرة وجمعية االصالح الخيرية وهيئات التطوير المحلية والجمعيات            

  .ريةالخي
الهيكل التنظيمي العام لتنفيذ وإدارة البرنـامج الـوطني والـذي يبـين                  ) ٣(   يوضح الشكل    -٢

  .ارتباطات البرنامج بكافة األجهزة ذات العالقة بالتنفيذ 
  
  
  

  

  مجلس الوزراء

  المجلس الوطني للسكان

  المنظمات 

  غير الحكومية

  إدارة
  مشروعات اإلعالم

  اإلدارة العامة 
  لإلعالم السكاني

  األمانة العامة 
  للمجلس الوطني للسكان

  وزارة

  التخطيط والتنمية

  مشاريع
  الم السكانياإلع

  الوزارات والمؤسسات 

واللجان الوطنية ذات 

  المجتمع

  اللجنة التنفيذية

  اللجنة الوطنية 

  لإلعالم السكاني

  المانحون



  ١١

 
 



  ١٢

 

 


