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األردن وضميره فيما يتعلق  الملكية للتوعية الصحية هي دليل  “الجمعية 
والتزام  المبتكرة،  الطلبة  وأفكار  الجمعية،  طاقم  وطاقة  خبرة  بصحتنا. 

شركاء الجمعية، سيضمن للعائالت األردنية حياة أفضل، مليئة بالصحة”

جاللة الملكة رانيا العبداهلل
رئيسة مجلس األمناء



يسعدني أن أشارك وإياكم إنجازات الجمعية الملكية 
التقرير  هذا  خالل  من   2017 لعام  الصحية  للتوعية 
لنا  بالنسبة  السنوي. لقد كان عام 2017 عاًما حافاًل 

وعلى عدة مستويات.

أعداد  حيث  من  كبيرة  خطوات  برامجنا  خطت  لقد 
برنامج  فاستمر  تحقق،  الذي  واألثر  المستفيدين 
المدارس  عدد  في  النمو  في  الصحية  المدارس 
80٪ من  البرنامج، وحصل حوالي  إلى  انضمت  التي 
بنجاح،  الصحي  االعتماد  على  المشاركة  المدارس 
البيئة الصحية للمدارس  إيجابيًا على  مما انعكس 
وتخلل  وآمنة.  صحية  لسلوكيات  الطلبة  واتباع 
مميز  بشكل  الصحية  بمدارسنا  االحتفال   2017 عام 
 ، النجاح  قصص  ومشاركة  القدرات،  بناء  خالل  من 
للتغلب  مبدعة  بطرق  حلول  وضع  في  والتعاون 
مشاريعنا  إدراج  في  نجحنا  ولقد  التحديات.  على 
مظلة  تحت  للمدارس  الصحية  بالتوعية  الخاصة 
شامل  نهج  اتباع  لضمان  الصحية  المدارس  برنامج 

وتحقيق أكبر فائدة ممكنة للمدارس المشاركة.

وواصلت “مبادرة تحصين” لوقاية الشباب واألطفال 
من السلوكيات الخطرة واإلدمان وتعاطي المخدرات، 
والتعليم  التربية  وزارة  خالل  من  برامجها  بتنفيذ 
للعام الثاني وصوالً إلى طلبة ومرشدي وأهالي 500 
مدرسة حكومية. كما تعاونت الجمعية بإطالق الدورة 
األولى من “مسابقة مينتور العربية لألفالم القصيرة 
للشباب” وشاركت مع مؤسسة مينتور العربية في 
استضافة الحفل الختامي لتوزيع الجوائز في األردن 

بمشاركة 8 دول عربية.

عليها  تركز  التي  األولويات  ضمن  التغذية  تظل 
وزارة  مع  المشترك  التعاون  واصلنا  فقد  الجمعية، 
لتنفيذ  العالمي،  الغذاء  وبرنامج  والتعليم  التربية 

مشروع “المطبخ الصحي اإلنتاجي”/ برنامج التغذية 
جديدة  مطابخ   6 إنشاء  في  نجحنا  حيث  المدرسية، 
ضمن جمعيات خيرية باإلضافة إلى الخمس مطابخ 
الطلبة  عدد  ليصل  سابقًا،  إنشاءها  تم  التي 
يومي  بشكل  الصحية  الوجبات  من  المستفيدين 
فرصة   270 خلق  وتم  وطالبة،  طالب   55,000 هو 
المحلية  المجتمعات  في  للسيدات(  )خاصة  عمل 

المستهدفة. 

أجل  من  الشباب  “شبابنا:  لبرنامج  بالنسبة  أما 
في  االستمرار  على  بقدرتنا  فخورون  فنحن  الصحة”، 
مأسسة وتعميم البرنامج في اثنتين من الجامعات 
الكبرى في األردن )الجامعة األردنية وجامعة العلوم 
إلى  البرنامج  توسع  مع  األردنية(،  والتكنولوجيا 
 .2017 عام  خالل  الهاشمية(  )الجامعة  ثالثة  جامعة 
على  البرنامج  أثر  بدراسة  الجمعية  شاركت  كما 
يتعلق  فيما  وباألخص  الجامعتين،  كال  في  الطلبة 

بالصحة اإلنجابية.

ولتمكين األشخاص المصابين باألمراض غير المعدية 
وغيرها(  والشرايين  القلب  وامراض  سكري  )من 
وتقليل  مضاعفاتها  من  والحد  عليها  للسيطرة 
نسبة اإلصابة بها أصاًل لمن لديهم عوامل الخطورة، 
بالتعاون مع  المجتمع الصحي  برنامج عيادة  تمكن 
من   1300 إلى  الوصول  من  والشركاء،  الصحة  وزارة 
األشخاص لمساعدتهم في تبني سلوكيات صحية 
لتحسين نوعية حياتهم والتخفيف من أثر األمراض 
من  األقل  على   ٪30 منهم  وكان  عليهم،  المزمنة 
في  المضيفة  المجتمعات  من  السوريين  الالجئين 

المملكة. 

وقد أتاحت الشراكات الجديدة للبرنامج الباب إلدماج 
التوعية، بما فيها الصحة  مواضيع جديدة لجلسات 
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شركائها  مع  بالتعاون  الجمعية  وبدأت  النفسية، 
وأثر  الـبرنامج  تأثير  لدراسة  بحثي  مشروع  لتنفيذ 

إضافة هذا الموضوع الهام على خدماته.
بتنفيذ  لدينا  والتقييم  المتابعة  فريق  واصل  كما 
الدروس  وتوثيق  األداء  وقياس  لتتبع  أنشطة 
المستفادة والنجاحات والتحديات لتصب في تطوير 

البرامج والمشاريع.

الجمعية  فبدأت  االستراتيجي،  المستوى  على  أما 
-2018 لألعوام  الجمعية  استراتيجية  مراجعة  عملية 
2020،  بالتعاون مع أصحاب العالقة، فرسمنا أهدافنا 
مستلهمين  المقبلة،  الثالث  للسنوات  وأولوياتنا 
برؤية صاحبة جاللة الملكة رانيا العبد اهلل المعظمة، 

بصنع جيل ومجتمع أردني صحي وآمن.

جهود  بتكثيف  الجمعية  قامت  ذلك،  على  عالوة 
التبغ  مكافحة  مجاالت  في  وخاصة  التأييد  كسب 
والوقاية من األمراض غير المعدية وإدارتها. فواصلت 
لمؤسسات  التنسيقية  المجموعة  رئاسة  الجمعية 
نفذت  حيث  التبغ،  لمكافحة  المدني  المجتمع 
واطفيها”  فينا  “فكر  حملة  الشركاء،  مع  الجمعية 
الوعي  وزيادة  العامة  األماكن  في  التدخين  لحظر  
للتدخين  للتعرض  الضارة  الصحية  اآلثار  حول 

القصري.
اإلقليمي  التحالف  بتشكيل  الجمعية  شاركت  كما 
من  العديد  في  وشاركت  المعدية،  غير  لألمراض 
توحيد  أجل  من  والفعاليات  والمؤتمرات  االجتماعات 
القوى لمكافحة األمراض المزمنة وعرض عملها في 

هذا المجال.

وقد اتخذت الجمعية خطوات عملية لتحسين األداء 
من خالل إنشاء قسم متخصص لتطوير األداء يركز 
الداخلية  وإجراءاتنا  عملياتنا  وتوثيق  مراجعة  على 

وضمان الجودة وأقصى قدر من الكفاءة. كما تمكنا 
لصقل  متخصصة  تدريبية  فرصة   18 توفير  من 

المهارات الفنية ومهارات القيادة واإلدارة لكادرنا.

شأنها  من  مجتمعة  والتدابير  اإلنجازات  هذه  كل 
في  التميز  وتحقيق  األداء  تحسين  على  تعمل  أن 
العمل، وتعزيز مكانة الجمعية في قطاعي التعليم 
لعامليها  توفر  تعلمية،  منظمة  وبناء  والصحة، 
ثقافة عمل صحية ومحفزة، وتحقيق أثر على المدى 

القريب والبعيد.

وبالتطلع إلى المستقبل، فإننا ندرك أن ما زال أمامنا 
الكثير من العمل، ولكنني واثقة من أننا نسير في 
تحسينات  إجراء  سنواصل  حيث  الصحيح،  االتجاه 
كافة  مستوى  على  نتائج  لتحقيق   2018 عام  طوال 

ركائزنا االستراتيجية.

وهنا أود أن أتقدم بالشكر الخالص لفريق الجمعية، 
على  وقدرتهم  والتزامهم  الدؤوبة  جهودهم  على 
مجاالت  كافة  في  ومثمرة  ملموسة  نتائج  تحقيق 

عملنا، تساهم في تحقيق رسالتنا.

شركاؤنا  أنتم،  أشكركم  أن  أود  آخرًا،  وليس  وأخيرًا 
وداعمونا وكل من كان له أثر فيما وصلت الجمعية 
وثقتكم  لنا  مشاركتكم  على  أشكركم  اليوم.  له 
المستمرة بنا. ونأمل أن تستمر شراكاتنا في النمو، 
النجاح  قصص  معًا  نكتب  أن  على  قادرون  فنحن 
ونغير حياة الكثيرين لألفضل، ونرتقي بصحة أردننا 

الذي نحب.

الجمعية الملكية للتوعية الصحية
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تأسست الجمعية الملكية للتوعية الصحية في عام 2005 بتوجيهات من صاحبة الجاللة الملكة رانيا العبداهلل 
المعظمة لزيادة الوعي الصحي وتمكين المجتمع المحلي من اتباع سلوكيات صحية. وتقوم الجمعية بتنفيذ 

برامج تنموية لتلبية احتياجات المجتمع المحلي والتي تتماشى واألولويات الصحية الوطنية.

من نحن

الرؤية
مجتمع أردني صحي وآمن.

المهمة
زيادة الوعي الصحي لدى المجتمع األردني 
تعنى  وقائية  برامج  تنفيذ  خالل  من 
بمبدأ  إيمانًا  العامة  والصحة  بالسالمة 

الصحة حق للجميع.
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العناية

المصداقية

التعاون

اإلنصاف

الطوعية
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قيمنا األساسية
تقديم  مبدأ  على  برامجها  لجميع  والتنفيذ  التخطيط  في  الصحية  للتوعية  الملكية  الجمعية  تعتمد   •
الخدمات التوعوية وليس العالجية، إيمانًا منها أن الوقاية هي الطريق لتمكين المجتمعات من تحسين 

أنماط حياتها وتبني سلوكيات صحية.

تتوافق مع  المحلية من خالل تصميم برامج  المجتمعات  الوعي الصحي لدى  زيادة  الجمعية على  تعمل   •
الجمعية  المستهدفة، كما تعمل  للفئات  المختلفة  االحتياجات  أولويات الصحية الوطنية وتتناسب مع 

على إشراك المنتفعين في تصميم وتطبيق برامجها الصحية.

لحياة  صحية  وسلوكيات  حياة  أنماط  اتباع  من  لتمكينهم  المستفيدين  قدرات  ببناء  الجمعية  تقوم   •
أفضل، ولتحقيق هذا الهدف نسعى لبناء مجموعة من المهارات العملية والخبرات لدى المستفيدين 

لتمكينهم من تعزيز دورهم كقادة للتغيير في مجتمعاتهم

بتبادل  الصحية(  الخدمات  تقديم  في  المعنية  )المؤسسات  القائمة  األنظمة  بتمكين  الجمعية  تقوم   •
الخبرة والمعرفة لضمان استمرارية البرامج وقابلية توسعها على المستوى الوطني.

• ولتعزيز فرص حصول المستفيدين على المعلومات الصحية المتعلقة بحياتهم، تركز الجمعية على تطوير 
المجتمعات  سياق  لتناسب  تكييفها  يتم  الممارسات،  أفضل  على  قائمة  توعوية  وأدوات  مواد  وتوفير 

المحلية المستهدفة.

العامة  والصحة  بالسالمة  تعنى  توعوية  برامج  وتنفيذ  بتطوير  الصحية  للتوعية  الملكية  الجمعية  تقوم   •
على  الجمعية  تحرص  كما  المدني  المجتمع  ومؤسسات  والخاص  العام  القطاعين  مع  بالشراكة 
تعاون  شراكات  لتأسيس  العالمية  والمؤسسات  والداعمين  الشركاء  مع  مفتوحة  تواصل  قنوات  تبني 

مستدامة في مجال تطوير المنح واكتساب وتبادل الخبرات والموارد.

• تتبنى الجمعية الملكية للتوعية الصحية نظام حوكمة يمكنها من إدارة برامجها بطريقة تضمن الكفاءة 
وأصحاب  المعنيين  لكافة  أنشطتها  التقارير حول  بتقديم  لتقوم  مهنية  تدقيق  ونظم  والشفافية  العالية 

العالقة.

• كما تمتلك الجمعية نظام متابعة وتقييم قوي يستند إلى مخرجات محددة ومؤشرات واضحة لقياس 
األداء، وتحليل البيانات ونشرها، واستخدام النتائج في عملية صناعة القرارات بشأن تطوير وتنفيذ برامجها 

في المستقبل.

منهجية عملنا



صاحبة الجاللة الملكة رانيا العبداهلل المعظمة
رئيسة مجلس األمناء     

الدكتور رامي فراج 
نائب رئيس مجلس األمناء

الطبيب الخاص لصاحب الجاللة الملك عبداهلل الثاني بن الحسين المعظم

معالي المهندس سعيد دروزة
المدير التنفيذي - شركات أدوية الحكمة

معالي الدكتورة سيما بحوث
مندوب األردن الدائم لدى األمم المتحدة

معالي السيد فارس القطارنة
المدير التنفيذي - شركة بينونة للطاقة الشمسية

الدكتور نصري خوري
مدير عام - مستشفى فلسطين

الدكتورة بسمة الخطيب
استشارية التأهيل النفسي واإلجتماعي 

الدكتور فايز أبو حميدان
رئيس هيئة المديرين، المدير العام - مستشفى الجاردنز

الدكتور سند الكيالني
نائب الرئيس للشؤون الطبية - مستشفى فرح

الدكتور عصام الساكت
مستشار أمراض النسائية والتوليد

الدكتورة نجوى عارف
أخصائية استشارات أسرية

السيد زاهي المصري
رجل أعمال

السيد غسان نقل
نائب رئيس مجلس اإلدارة - مجموعة نقل

السيدة لينا هنديلة
رئيسة مجلس أمناء - الروافد لالستثمارات والتنمية

السيد مصطفى الطباع
المدير العام - شركة إبسوس

السيد علي البلبيسي
مدير عام - وكاالت الخدمات المشتركة

السيدة النا كلمات
أخصائية تغذية

السيد غسان اللحام
المدير التنفيذي - شركة الحوسبة الصحية الدولية

السيدة ميادة أبو جابر
المدير العام والمؤسس - شركة عالم الحروف التربوية 

مجلس األمناء

مجلس اإلدارة
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الدكتور رامي فراج
رئيس مجلس اإلدارة

الدكتور نصري خوري
نائب رئيس مجلس اإلدارة

الدكتور فايز أبو حميدان
أمين سر مجلس اإلدارة

الدكتور سند الكيالني
أمين صندوق مجلس اإلدارة

الدكتورة بسمة الخطيب
عضو مجلس إدارة
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برامجنا

برامجنا

المدارس الصحية

فّكر أوالً

مبادرة تحصين

المطبخ اإلنتاجي الصحي

برنامج شبابنا

 عيادة المجتمع الصحي
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المدارس   الصحية   هو   برنامج   اعتماد   وطني   للمدارس   الصحية   تم   إطالقه   عام 2008    
 بالتعاون   مع   وزارة   التربية   والتعليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ووزارة   الصحة،   بهدف   تعزيز   وتطوير   بيئة   صحية  

 وآمنة في   المدارس   تنعكس   إيجابًا   على   نمو   الطلبة   البدني   واالجتماعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   والتعليمي.  

 ويتضمن   البرنامج   مجموعة   من   المعايير   الوطنية   يتم   تدريب   المدارس   المشاركة   على  
ويركز   البرنامج    كيفية   تطبيقها   كي   تصبح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    المدرسة   بيئة   أمثل   للتعلم   والعمل .  
 بشكل كبير على   التوعية   الصحية   حول   مواضيع   الصحة   العامة   والوقائية   مثل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    النظافة  
 الشخصية،   ونظافة   الفم   واألسنان،   والنشاط   البدني،   وأهمية   التغذية   السليمة   والوقاية  

 من   المخدرات   ومكافحة   التدخين  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

إنجازات ونتائج 2017:

تم   تطبيق   برنامج   المدارس   الصحية   بمستوياته    •
 الثالثة   للعام   الدراسي 2016   /2017  في163    مدرسة   في  
مدارس   9  مختلف   محافظات   المملكة،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   من   ضمنها 
التقييم  عملية  وعقب  مدارس عسكرية   6 و  خاصة 
تم اعتماد 107 مدرسة   صحية   من   أصل   133   مدرسة   تم  
 16  تقييمها  .  وقد   جاءت   النتائج   على   النحو   التالي: 
الذهبي و30 مدرسة ضمن  المستوى  مدرسة ضمن 

المستوى الفضي، و61 ضمن المستوى البرونزي.

استمرت   29   مدرسة   صحية   معتمدة   ضمن    •
 المستوى   الذهبي   في   تطبيق   متطلبات   االعتماد  
 للسنوات   الرابعة   والخامسة   من   البرنامج،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           حيث  
 قامت   المدارس   بتنفيذ   29   مبادرة   صحية   بمشاركة  
 أعضاء   من   المجتمع   المحلي،   كمبادرة   فحـوصات  
والضغط،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           وتدريب   األمهات   على   الفحص    السكري 
 الذاتي   للثدي،   ومبادرة   نادي   اللياقة   البدنية،   ومبادرات  
 التوعية   التغذوية،   والصحة   النفسية،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ومجموعة   من  

 األنشطة   البدنية   لتخفيف   الوزن .                                                                                                                                                                                              
تم   تدريب   وبناء   قدرات   275   معلم   ومعلمة   في    •

حبينا انكمل بالمشروع 
بالمرحلة الثانية ألنه انجزنا 

الكثير وحبينا ننجز ونحسن 
أكتر؛ وطالبنا تحسنوا كثيرًا 
من ناحية االلتزام والتحصيل 

واألمور الصحية.

منال كريشان 
 مدرسة ام القرى األساسية االولى – 
لواء القويسمة

                        المدارس   الصحية

 المدارس   المعتمدة   باإلضافة   إلى   163   مدير   ومديرة  
 من   جميع   المدارس   المشاركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  للعام   الدراسي 2016   /2017                   .                              
خالل   الفصل   األول   من   العام   الدراسي2018/2017،   •
  انضمت  70  مدرسة   جديدة   إلى   البرنامج   ضمن  

 المستوى   البرونزي،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
واستمرت   25   مدرسة   معتمدة   على   المستوى  
 الذهبي   في   تطبيق   البرنامج   للسنتين   الرابعة  
 والخامسة،    وبذلك   بلغ   مجموع   المدارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            المشاركة  
 ضمن   المستويات   الثالثة   234   مدرسة  . وقد   تم   عقد  
438  من   معلمي    ورشتين   تدريبيتين   استهدفتا    

 ومدراء   هذه   المدارس .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
• تم القيام بدراسة تقيمية لـثمانية مدارس مشاركة 
في برنامج االعتماد الوطني للمدارس الصحية في 
كل من اربد، عمان، المفرق، والزرقاء. أفادت الدراسة 
بزيادة الردود اإليجابية حول البنية التحتية للمدرسة 
ومدى أمانها. وبأن هنالك زيادة في معرفة  الطلبة 
التصرف  طريقة  وحول  الصحية  التغذية  حول 
طارئة.  حالة  او  كارثة  حدوث  حال  في  الصحيحة 
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سلوكيات  في  تحسنًا  أيضًا  الدراسة  أظهرت  كما 
استخدام الوحدات الصحية والمغاسل، والتوجه نحو 
الماء بشكل  اإلفطار وشرب  ووجبة  الصحية  األغذية 

مستمر.

قامت   الجمعية   باستكمال   وتنفيذ   عدد   من  
 البرامج   والمشاريع   الهادفة   إلى   التوعية  
 بمواضيع   صحية   خالل   العام   2017   تحت   مظلة  
 برنامج   المدارس   الصحية   وتضمنت   البرامج  

 التي   تم   تطبيقها:

مشروع التربية المائية )ويت(:
بأهمية  الوعي  مستوى  رفع  إلى  البرنامج  يهدف 
المياه في حياتنا وبمصادر المياه وكيفية المحافظة 
 32 في   2017 عام  خالل  البرنامج  تنفيذ  تم  عليها. 
ووترز  نستله  شركة  مع  بالشراكة  صحية  مدرسة 
وقد طبق األنشطة 6169 طالب وطالبة بحضور عدد 
من أولياء األمور وأعضاء المجتمع المحلي. بلغ عدد 

المدارس المشاركة 145 مدرسة منذ عام 2014.

أجيال سليمة:
الشرق  منطقة  في  إطالقه  تم  تفاعلي  برنامج  هو 
فودز  نستلة  شركة  قبل  من   2010 عام  في  األوسط 

بالتعاون مع الجامعة األمريكية في بيروت.

السلوكيات  حول  الوعي  رفع  إلى  البرنامج  يهدف 
في  9-11 سنة  العمرية  الفئة  من  للطلبة  التغذوية 
لتشجيعهم  والسادس،  والخامس  الرابع  الصفوف 
الصحيحة  الغذائية  بالعادات  االلتزام  على 
السمنة  الوقاية من  يحقق  بما  البدنية  والنشاطات 

واألمراض المزمنة.

مدرسة   61 إشراك  عبر  الثالثة  المرحلة  اطالق  تم   •

المملكة  محافظات  جميع  من  جديدة  صحية 
تستهدف 9802 طالب وطالبة، حيث تم تدريب وبناء 

قدرات 206 معلم ومعلمة على البرنامج.

أجيال  مدارس  من  لعينة  أثر  بدراسة  القيام  تم 
على  الطلبة  قدرة   زيادة في  أظهرت  سليمة حيث 
كما  الصحي.  الغذاء  تناول  حول   القرارات  اتخاذ 
الطلبة  استهالك  نسبة  في  زيادة  الدراسة  أظهرت 
وأن  أكثر(  مرة   1.5( والفواكة  السلطة  مثل  لألغذية 
بنسبة  الشوكوالتة  من  لكل  قل  الطلبة  استهالك 
الغازية  وللمشروبات   ٪13 بنسبة  وللحلويات   ٪50

بنسبة 22٪ ولسندويشات الفالفل بنسبة ٪15. 

مشروع   فرق   العمل   المجتمعية  
 لمدارس   صحية                                                                                                            :

يعمل   مشروع   فرق   العمل   المجتمعية   لمدارس  
 صحية   على   بناء   قدرة   أفراد   المجتمع   وتطوير  
 قدراتهم   وإكسابهم   مهارات   تمكنهم   من   تنفيذ  

 مبادرات   مجتمعية،  

•  في   عام2017    ،   بالشراكة   مع   برنامج   USAID   لدعم  
 مبادرات   المجتمع   المدني    fhi360   تم تنفيذ المرحلة 
الثانية من   المشروع   في   5   مدارس جديدة واستكمل 
العمل في مدرستين من المرحلة االولى للمشروع   

 في منطقة القويسمة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

تم   عقد   4   ورشات   عمل   لفريق   العمل   الذي   تم    •
 اختيار   أعضاؤه   من   المجتمع   المحلي،   حول   تقييم  
 االحتياجات،   التخطيط،   كسب   التأييد   والتمويل،  

 المتابعة   والتقييم   وتنفيذ   المبادرات   الصحية .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                        المدارس   الصحية
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هو برنامج تفاعلي تم إطالقه في عام 2009 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، يهدف 
إلى دمج مفاهيم الوقاية من اإلصابات في الحياة اليومية لألطفال كما يساعدهم على 
ممارسة عادات آمنة من شأنها أن تقلل من مخاطر التعرض إلصابات الدماغ والعمود 
والتحليل  النقدي  والتفكير  المشاكل  حل  في  مهارتهم  تطوير  طريق  عن  الفقري، 
لمساعدتهم في إتخاذ القرار األسلم واألكثر أمانًا. يقدم هذا البرنامج كمنهاج لطلبة 
المدارس من الروضة إلى الصف السابع ويركز على األمور التالية: فهم سالمة النخاع 
الشوكي والدماغ، سالمة المشاة والسالمة في المركبات، الوقاية من االختناق، السالمة 

حول األسلحة، السالمة في األماكن العامة وأثناء اللعب، واإلسعاف األولي. 
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إنجازات ونتائج 2017:

• تم متابعة تنفيذ البرنامج في 116 مدرسة مشاركة في العام 
الدراسي 2016-2017 في كل من عمان والسلط ومادبا من قبل 
المشرفين  من  والمكون  المختص  المحوري  الفريق  أعضاء 
البرنامج  من  المنتفعين  الطلبة  عدد  وصل  وقد  التربويين، 

خالل العام الدراسي المذكور إلى 56,000 طالب وطالبة.
خالل العام الدراسي 2017-2018 تم توسعة تطبيق البرنامج   •
إضافية  صحيًا(  المعتمدة  المدارس  )من  مدرسة   31 ليشمل 
في مديريات مختلفة من شمال ووسط وجنوب المملكة. كما 
تم تدريب أعضاء فريق محوري جدد لمتابعة تطبيق البرنامج 
من  المعنيين  المعلمين  تدريب  وتم  الجديدة،  المدارس  في 
المدارس المشاركة على كل من النسخة الورقية واإللكترونية 

للبرنامج.
مع  بالتعاون  الصحية  للتوعية  الملكية  الجمعية  نظمت   •
التربية  كل من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ووزارة 
والتعليم والمعهد المروري األردني وأمانة عمان الكبرى احتفاالً 
بمناسبة أسبوع األمم المتحدة العالمي الرابع للسالمة على 
الطرق تحت شعار #سوق_على_مهلك. حيث جمع هذا الحدث 
فهم  بهدف  حكومية  مدارس  أربعة  من  وطالبة  طالب   100
المرور  بإصابات  يتعلق  فيما  إجراءات  واقتراح  السرعة  مخاطر 
للموت  المؤدي  الرئيسي  الخطر  هذا  وبمعالجة  الطرق  على 
إجراءات في  التخاذ  القرار  االقتراحات على أصحاب  وعرض هذه 

هذا الخصوص.

البرنامج أفادني في حياتي 
داخل المدرسة والبيت وحتى 
في الحديقة من خالل تعلمي 
لقواعد المرور ووظائف الدماغ 
وسوف أنقل هذه المعلومات 

ألصدقائي خارج المدرسة

برنامج فكر أواًل من أكثر البرامج 
التعليمية الهادفة، حيث أكسب 

الطلبة طرق اللعب الصحيحة 
في األماكن العامة، كما شجع 
األطفال على التعديل الذاتي 

لسلوكياتهم في جميع مواقف 
الحياة اليومية من خالل التفكير 

بنتائج هذه السلوكيات

جنى أنس
 طالبة – مدرسة عكا األساسية
المختلطة – قصبة عمان

هند الخوالدة
معلمة مدرسة فاطمة الزهراء 
األساسية المختلطة

فّكر أوالً
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هي مبادرة توعوية لوقاية األطفال والشباب من خطر اإلدمان على التدخين والمخدرات؛ 
إلنشاء جيل أردني شاب قادر على العطاء ومحصن ضد تلك الممارسات الخطرة. تقوم 
الجمعية الملكية للتوعية الصحية بتنفيذ برامج المبادرة لتشمل عدة فئات عمرية وذلك 
التربية والتعليم والصحة وإدارة مكافحة المخدرات، وبالشراكة  بالتعاون  مع وزارتي 

مع مؤسسة مينتور العربية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية. 
وحيث أن برامج المبادرة تعتمد على األسلوب التفاعلي والتشاركي؛ فهي تهدف إلى 
األنشطة  في  لإلنخراط  وتحفزهم  المجتمعية  واألطفال  الشباب  ومهارات  قدرات  بناء 

المنتجة وتعمل على رفع وعيهم وذويهم حول مخاطر المخدرات والتدخين.
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إنجازات ونتائج 2017:

قامت الجمعية وشركاؤها بتنفيذ ثالث برامج رئيسية تندرج تحت مبادرة 
تحصين كاآلتي: 

برنامج فواصل:
السابع والثامن األساسي(، من خالل  )الصفوف  برنامج موجه لليافعين 
تطبيق 12 جلسة تفاعلية من قبل المرشد التربوي حول مخاطر تعاطي 
المهارات  على  واألطفال  اليافعين  قدرة  وبناء  والتدخين  المخدرات 
المجتمعية والحياتية )كالثقة بالنفس، مهارات الرفض الحازم، التعامل 

مع الضغوطات وكيفية مواجهتها(.

• تم استكمال تطبيق البرنامج في 60مدرسة مشاركة من العام الدراسي 
السابق 2017/2016 .

المحوري  الفريق  أعضاء  عدد  لزيادة  المدربين  تدريب  ورشة  عقد  تم   •
للبرنامج لتشمل 27 مديرية مشاركة من مختلف مناطق المملكة.

• بلغ عدد المدارس المشاركة الكلي في العامين الدراسيين 2017/2016، 
و2018/2017 إلى 260 مدرسة حكومية، ووصل عدد الطلبة المستهدفين 

في البرنامج حوالي 48,000.
خالل  من   4000 يقارب  لما  بالبرنامج  المشاركين  األهالي  عدد  وصل   •

مشاركتهم بالجلسات الموجهة لألهل.

هذا البرنامج من أهم البرامج 
التي ممكن أن تصل للطلبة 

في هذه الفئة العمرية 
وخصوصًا في موضوع الوقاية 

من آفة التدخين والمخدرات

د. كامل العتوم
ولي أمر طالب - مدرسة سوف 
األساسية للبنين -  جرش

مبادرة تحصين

 البرنامج ساعدنا نتعرف على 
مضار التدخين ونساعد الكبار 

ما يدخنوا بوجودنا لكي 
نعيش ببيئة صحية

نائلة الدهامشة
طالبة – مدرسة أم الوليد
األساسية - الجيزه



برنامج تثقيف االقران:
فوق،  فما  سنة   18 عمر  من  للشباب  موجه  برنامج 
بعد من خالل  فيما  أقرانهم  ليدربوا  تدريبهم  ليتم 
الخطرة  بالسلوكيات  للتعريف  توعوية  جلسات 
ومضار التدخين والمخدرات وبناء قدراتهم الحياتية 
تثقيف  جلسات  عقد  تم  الظاهرة.  لهذه  للتصدي 
األقران لـ120 شاب وشابة من قبل 15 مثقف أقران مدرب 
ومعتمد، في كل من عمان، اربد، جرش، الكرك. كما 
حضر وتابع تطبيق الجلسات أعضاء الفريق المحوري 

للبرنامج. 

برنامج سفراء مكافحة التدخين:
برنامج مكون من أنشطة تفاعلية المنهجية موجهة 
من  األساسي  السادس  إلى  الرابع  الصفوف  لطلبة 
للتعريف  وألعاب  ورسومات  قصص  تطبيق  خالل 
الصحية  المستويات  جميع  على  التدخين  بمضار 
إلى  باإلضافة  والبيئية  واالجتماعية  واالقتصادية 

تعزيز دورهم في مكافحة التدخين في مجتمعهم. 
بلغ عدد المدارس المشاركة في البرنامج 240 مدرسة 
للسنة الثانية وعدد المستفيدين يقارب 49000 طالب 
وطالبة. كما تم عقد ورشات تدريبية ل 200 مرشد من 
الشمال  إقليم  من  كل  في  التربويين  المرشدين 

والوسط والجنوب.
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تدريبي ألقراني أضاف 
لمهاراتي الكثير وأكد لي أن 
المعلومات التي أخذتها من 
التدريب استطعت تطبيقها 

والتمكن منها

أحمد عبادي
مثقف أقران

مبادرة تحصين
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انطلقت   فكرة   مشروع   المطبخ   اإلنتاجي   في   العام   2015   بالتعاون   مع   برنامج   األغذية   العالمي 
ووزارة   التربية   والتعليم   ووزارة   الصحة   بهدف   تأمين   وجبات   صحية   لطلبة   المدارس   الحكومية  
 في   مناطق   جيوب   الفقر   وربطها   مع   جمعيات   خيرية   من   المجتمع   المحلي   إلنتاج   هذه   الوجبات  
 بمعايير   تغذوية   مدروسة   مسبقًا،    وتوزيعها   على   الطلبة   في   تلك   المدارس  .  كما   يهدف  
 المشروع   إلى   رفع   الوعي   الصحي   والتغذوي   حول   سلوكيات   التغذية   السليمة   للطلبةوذويهم  

 في   المدارس. 
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إنجازات ونتائج 2017:

•   تم   تنفيذ   المرحلة   الثالثة  من   المشروع   في267     مدرسة   في   كل  
 من   المحافظات   التالية  : قصبة   مادبا،    ومنطقة   ايدون   في   إربد، 
والضليل  في   واألزرق  وقصبة   الرمثا  ومنطقة   بالص   في   عجلون، 
 الزرقاء،    وقصبة   المفرق، وأم الجمال والدفيانة في البادية الشمالية 
وجبة  توفير  تم  حيث  البلقاء،  في  الجنوبية  والشونة  الشرقية، 
 100 صحية يوميًا لحوالي 50,348 طالبًا وطالبة للمدارس على مدار 

يومًا دراسيًا.                                                                                                                                                                                                                        

•   تم   عقد   جلسات   توعوية   حول   سلوكيات   الغذاء   السليمة   للطلبة  
المشروع  شملت   المعلمين   وأولياء   األمور   في   من   المستفيدين 

 تلك   المدارس  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
•   تم   توفير   250   فرصة   عمل   ألفراد   من   المجتمع   المحلي    ومنهم 
المحيط   في   منطقة   المطبخ   اإلنتاجي،    السوريين،  الالجئين  من 

 معظمهم   من   النساء،    وتم  
ومن  المستهدفة    أنشطة   التوعية   التغذوية   ،  •   نفذت      المدارس 
خالل تقييم المشروع، تبين أن لتلك األنشطة   تأثير   على   سلوكيات  
 الطلبة   ومعرفتهم،    حيث   أن   غالبية   الطلبة   أصبحوا   يدركون   أهمية  
 إدراج   الخضار   والفواكة   في   وجباتهم   اليومية،    غسل   األيدي   قبل  
 وبعد   تناول   الوجبات،    وحاجة   الجسم   للماء   والحليب   للنمو   وبناء  
 عظام   قوية  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           كما افاد العاملين لدى المطابخ بأن فرص العمل التي 
االجتماعية وأثرت  المشروع وسعت دوائرهم  قدمت لهم من خالل 

إيجابًا على حياتهم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ساهمت من خالل عملي في 
المطبخ اإلنتاجي بتقديم وجبات 

صحية لألطفال وساعدت في 
إيجاد فرص عمل للشباب من 

خالل عملهم بتحضير المعجنات 
لتحسين أوضاعهم المعيشية

نشكر العاملين على مشروع
المطبخ اإلنتاجي الصحي حيث انه 

ساهم بمساعدة الطلبة ماديًا 
وتغذويًا لما تحتويه الوجبات على 
عناصر غذائية وفيتامينات، ومن 

الجدير بالذكر أنها تساعد الطلبة 
على التركيز واستيعاب الدروس 

عند تناولها في الصباح الباكر

محمد موسى شحادة
خباز -  مطبخ المفرق

حنان   عليمات
مديرة مدرسة البويضة األساسية 
المختلطة – المفرق

المطبخ اإلنتاجي الصحي 
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يهدف   برنامج   شبابنا   إلى   تأسيس   شبكة   وطنية   من   المتطوعين   الشباب   للعب   دور  
 قيادي   في   المجتمع   وتحفيز   أنفسهم   وأقرانهم   على   تبني   ممارسات   وسلوكيات   صحية،  
 بتدريب   مجموعة   من   المتطوعين   الشباب   سواء   في   الجامعات   أو   المجتمعات   المحلية  
 على   األولويات   الصحية   الوطنية   ورفع   الوعي   الصحي   لديهم   خاصة   في   المواضيع   ذات  
 العالقة   بصحة   الشباب،   باإلضافة   إلى   بناء   قدراتهم   وتدريبهم   على   مهارات   القيادة  

 واالتصال   وكسب   التأييد   لتمكينهم   من   المساهمة   في المملكة.

الجمعية الملكية للتوعية الصحية
التقرير السنوي 2017 

إنجازات ونتائج 2017:

•   أتم   35   طالبًا   وطالبة   من   مختلف   التخصصات   في  
 الجامعة   الهاشمية   دورة   التثقيف   الصحي   والتي   نفذتها  
 الجمعية   بالتعاون   مع   كلية   التمريض   في   الجامعة،  
 اشتملت   على   عدة   مواضيع   صحية  : خطر   التدخين،  
 والسمنة،   والسرطان،   والسكري،   والصحة   النفسية،  
 وتنظيم   األسرة،   وتغيرات   المراهقة،   واألمومة   اآلمنة،  
 واالستعداد   للزواج   و   النوع   االجتماعي  . وتم   تدريب   الطلبة  
 على   مهارات   القيادة   وتكوين   الفريق   والعمل   الجماعي  

 وتنفيذ   المبادرات  . حيث   قاموا   بتنفيذ 7    
•  تم   تنفيذ   المرحلة   التجريبية   للمادة   التعليمية   التفاعلية 
للصحة االنجابية   لــ)501( طالب وطالبة في 10 شعب صفية 
خالل العام 2017 من مختلف التخصصات والتي   تم   إعدادها  
 مع   فريق   مختص   من   كادر   كلية   التمريض   في   جامعة  
 العلوم   والتكنولوجيا   األردنية والجامعة االردنية  للتثقيف  

 الصحي   وذلك  
أعضاء  من  مشارك   )40( ل  مدربين  تدريب  عقد  •  تم 
من  كل  في  التمريض  كليات  من  التدريسية  الهيئة 
الجامعة األردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا والجامعة 
قدراتهم  رفع  وبهدف   2017 العام  خالل  الهاشمية 
التعليم  أساليب  على  زمالئهم  تدريب  من  وتمكينهم 
وبذلك  التدريبية  واألدوات  المواد  بناء  وكيفية  التفاعلي 
التمريض  كليات  داخل  للمدربين  نواة  تشكيل  يتم 

اللي تعلمته في برنامج شباب 
من أجل الصحة كان السبب 

بأنه أرجع أفكر بأسلوب حياتي 
من جديد وآخذ قرار بأنه 

الزم أعيش حياه أكثر صحة 
ومسؤوليتي انه كمان أوعي 

عائلتي واصدقائي

 هديل شتية                  
طالبة / الجامعة الهاشمية

                                                                                    شبابنا:  شباب   من   أجل   الصحة
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ولتعميم أسلوب التعليم التفاعلي على مساقات 
أخرى داخل الجامعات .                                                                

• وبناء على تقييم البرنامج من قبل الطلبة، أفادوا 
انه البرنامج أعطاهم خبرة جيدة وفرت لهم معرفة 
لحياتهم  وإلعدادهم  اليومية  لحياتهم  مفيدة 
المستقبلية وهم يشعرون بأنهم يمكن أن يكونوا 
أنهم  والناس من حولهم كما  فائدة ألسرهم  أكثر 
قادرون على تقديم المشورة بشأن القضايا الصحية. 
أكد   و  أنفسهم.  حماية  على  قدرة  أكثر  أنهم  كما 
ضمن  العمل  من  تمكنوا   المشاركون   إلى   أنهم 
ذكروا  كما  بنجاح.  لمبادراتهم  والتخطيط  فريق 
نقل  من  مكنتهم  قيادية  مهارات  طوروا  أنهم 
معارفهم إلى المجتمع الطالبي من خالل المبادرات 
واألنشطة التي عقدوها في الحرم الجامعي.  وفقًا 
الطلبة  من   ٪7 يقارب  ما  أن  تبين  التقييم  لنتائج 
أظهروا تحسنًا معرفيًا في كل من مواضيع الصحة 
كما  اإلنجابية.  والصحة  الوالدية،  الرعاية  النفسية، 
الصحة  مواضيع كل من  بفهم  زيادة  الطلبة  اظهر 

النوع  على  القائم  والعنف   ٪5.3 بنسبة  اإلنجابية 
النيكوتين  إدمان  وعالمات   ٪25 بنسبة  االجتماعي، 

بنسبة ٪18.             
أنهم كانوا قادرين على  المشاركون  الطلبة  أفاد   •
والتخطيط  العمل  فرق  تشكيل  في  بنجاح  العمل 
قدراتهم  بناء  ذلك،  إلى  باإلضافة  لمبادراتهم. 
معارفهم  نقل  من  مكنتهم  التي  القيادة  على 
في  المبادرات  تنفيــــذ  خالل  الطــلبة  زمالئهم  إلى 

الجامعة.  
الطلبة  من   ٪7 حوالي  أن  التقييم  نتائج  أظهرت   •
الصحة  لموضوع  ومعرفتهم  فهمهم  تحسن  قد 
النفسية وموضوع تنشئة األبناء والحمل والتغذية، 
لموضوع  الطلبة  فهم  ازداد  ذلك  إلى  باإلضافة 
الصحة اإلنجابية بنسبة 5.3٪، و25٪ تحسن فهمهم 
لموضوع العنف المبني على النوع االجتماعي و٪18 
على  اإلدمان  لعالمات  فهمهم  نسبة  ازدادت  من 

النيكوتين. 

الجمعية الملكية للتوعية الصحية
التقرير السنوي 2017 

الجمعية الملكية للتوعية الصحية
التقرير السنوي 2017 
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عيادة   المجتمع   الصحي   هو   برنامج   وطني   تم   إطالقه   في   الربع   األخير   من   عام  2011    
 بالتعاون   مع   وزارة   الصحة،    يهدف   لبناء   قدرات   المراكز   الصحية   المشاركة   لتوفير   خدمات  
 وقائية   تحد   من   اإلصابة   باألمراض   المزمنة   لمن   هم   عرضة   لها،    وتمكن   المصابون   بها   من  
 إدارة   حياتهم   والتعامل   مع   مرضهم   بطريقة   تقلل   من   تأثيراته   السلبية   على   صحتهم  
 وتجنبهم   التعرض   للمضاعفات   المختلفة  . تشتمل   أنشطة   البرنامج   على   جلسات   توعوية  
أمراض   القلب   والشرايين،    تفاعلية   حول   مواضيع   الصحة   العامة   ذات   األولوية،   ومنها :  

 والسكري،   وضغط   الدم،   والربو،   والحساسيات،   والصحة   اإلنجابية،   والسمنة.

29

الجمعية الملكية للتوعية الصحية
التقرير السنوي 2017 

إنجازات ونتائج 2017:

• تم توسعة برنامج عيادة المجتمع الصحي ليشمل 7 مراكز صحية 
محافظة  في  الشامل  الزعتري  صحي  مركز  وهي:  جديدة  شاملة 
المفرق ومركز صحي دير أبي سعيد الشامل ومركز صحي الحصن 
ومكز  اربد،  محافظة  في  الشامل  النعيمة  صحي  ومركز  الشامل 
صحي خريبة السوق الشامل ومركز صحي المقابلين الشامل ومركز 

صحي صويلح الشامل في محافظة العاصمة.
• كذلك تم البدء بعقد دراسة بالتعاون مع »جامعة الينوي االمريكية« 
لتقييم أثر عيادة المجتمع الصحي بشكل علمي ودقيق في 3 مراكز 

صحية في محافظة اربد ، وحيث ستنشر النتائج خالل عام 2018.
المجتمع  عيادة  برنامج  أنشطة  من  مريض   1300 من  أكثر  استفاد   •
الصحي خالل عام 2017، وتم تدريب 67 شخص من كوادر وزارة الصحة 
عيادة  برنامج  وأنشطة  العلمية  المادة  على  وممرضين  أطباء  من 

المجتمع الصحي.
المجتمع  عيادة  من  للمستفيدين  الدورية  الفحوصات  اجراء  تم   •
والتراكمي  السكري  فحوصات  شملت  والتي  للمشاركين  الصحي 

والكوليسترول وضغط الدم وهرمونات الغدة الدرقية.
عيادة  برنامج  من  عينة  مع  مركزة  نقاش  مجموعات   4 عقد  تم   •
المجتمع  عيادة  أثر  لتقييم  صحية  مراكز   4 في  الصحي  المجتمع 
المحيطة،  المجتمعات  وعلى  منه  المستفيدين  على  الصحي 
بخدمات  المستفيدين  إعجاب  التركيز  مجموعات  نتائج  وأظهرت 
أوضاعهم  تحسن  الى  أدى  والذي  الصحي  المجتمع  عيادة  وأنشطة 
الصحية نتيجة لتمكنهم من السيطرة على أمراضهم المزمنة من 
التزامهم  تتضمن  والتي  ألنماط حياة صحية سليمة  اتباعهم  خالل 
بأنظمة غذائية صحية وممارسة النشاط البدني، إلى حد التأثير على 

أسرهم وأصدقائهم.

أصبحت أمارس رياضة 
المشي يوميًا لمدة نصف 
ساعة والتزمت باألدوية، 

وذلك أدى إلى انخفاض قراءة 
الضغط لدي من 100/160 الى 

70/125

في شهر نيسان 2017، كان
وزني 95 كغم والتراكمي 10 وسكري 

الصيام 234، وبعد ان التزمت بالنشاط 
البدني لمدة نصف ساعة يوميا مع 
جاراتي، والتزمت بالنظام الغذائي 

والطبخ بطريقة صحية، خالل 6 أشهر، 
استطعت إنقاص وزني الى 86 كغم، 
والتراكمي 5.7، وسكري الصيام 109! 

هذا انجاز أسعدني جدًا

عال  عمايرة
33 سنة، مريضة ضغط، أردنية

مجدولين المحاميد 
)53 سنة، سكري، سورية(

عيادة المجتمع الصحي



مندوبة عن جاللة الملكة رانيا العبداهلل المعظمة معالي وزيرة التنمية اإلجتماعية هالة لطوف تزور مدرسة أم السماق 
الثانوية بحضور سمو األمير تركي بن طالل بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مينتور العربية لالطالع على انشطة 

برنامج »فواصل« 

تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير الحسين بن عبداهلل الثاني ولي العهد المعظم  نظمت الجمعية بالتعاون 
مع مؤسسة منتور العربية حفل اختتام مسابقة مينتور العربية لألفالم التوعوية القصيرة للشباب للدورة األولى في 

عمان، بحضور مجلس أمناء المؤسسة والجمعية وشخصيات إعالمية وفنية بارزة من الوطن العربي
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أهم فعالياتنا عام 2017
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جاللة الملكة رانيا العبداهلل تكرم 67 مدرسة معتمدة صحيًا خالل اليوم الثاني من ورشة عمل عقدتها الجمعية 
للمدارس المشاركة في برنامج المدارس الصحية في مدرسة البيادر المهنية للبنات

ترأست جاللة الملكة رانيا العبداهلل المعظمة 
اجتماع أعضاء مجلس أمناء الجمعية في مدرسة 

بالص الثانوية للبنات في محافظة عجلون 
وقامت باإلطالع على أنشطة برنامج أجيال سليمة  

وجمعية بالص الخيرية



شاركت الجمعية بمؤتمر Safe Kids World Wide وقدمت ورقة حول برنامج فكر أوالً للوقاية من اإلصابات
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Pharmacy One  يوم طبي مجاني في إدارة السير بالتعاون مع

بمناسبة يوم الصحة العالمي قامت الجمعية 
بالمشاركة  في يوم طبي مفتوح في مقر أمانة عمان 

راس العين في ساحة النخيل

حصلت الجمعية على جائزة أفضل مؤسسة غير ربحية 
في منتدى “تأثير” للمسؤولية االجتماعية في دبي 

شاركت الجمعية بحفل جائزة الملك عبداهلل الثاني للياقة البدنية حيث قام معالي وزير التربية و التعليم و رئيس 
مجلس ادارة الجمعية بتوزيع الجوائز على الطلبة الفائزين

أهم فعالياتنا عام 2017
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زيارة معالي وزير التربية والتعليم د. عمر الرزاز لمدرسة ياقوت الحموي األساسية للبنين في مديرية الزرقاء إلعالن بدء 
تطبيق دروس برنامج فواصل في المدارس المشاركة

نظمت الجمعية الملكية للتوعية الصحية فعالية »يوم السالمة على الطرق« بالشراكة مع كل من منظمة
الصحة العالمية وأمانة عمان الكبرى والمعهد المروري األردني ضمن حملة »أسبوع األمم المتحدة العالمي

الرابع للسالمة على الطرق« 

تم عقد مؤتمر صحفي إلطالق مسابقة مينتور العربية لألفالم التوعوية القصيرة لفئة الشباب للتوعية بالسلوكيات 
الخطرة وخصوصا اإلدمان على المخدرات بالتعاون مع الهيئة الملكية لألفالم

بالشراكة مع أمانة عمان الكبرى تم تنظيم فعالية »أجيال تتنفس« ل حوالي 150 طالب وطالبة في مركز الحسين 
الثقافي وذلك احتفاالً باليوم العالمي لالمتناع عن التبغ

أهم فعالياتنا عام 2017
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حصلت الجمعية على جائزة »Creating Value Challenge Award« للوصفة الوقائية التابعة لعيادة المجتمع الصحي 
من مؤسسة المجلس األمريكي للطب الباطني )ABIM Foundation( والتي تم اختيارها ضمن اخر 4 فائزين من 

قائمة 83 مرشح ضمن مشاريع صحية مختلفة من حول العالم في الواليات المتحدة األمريكية

مشاركة الجمعية في االحتفال في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والتي عقدت تحت رعاية
عطوفة مدير األمن العام

أهم فعالياتنا عام 2017

بمناسبة األسبوع العالمي للتوعية بالغدة الدرقية قامت الجمعية بالتعاون مع شركة ميرك لألدوية بفعالية توعويية 
على مدار يومين للتعريف باضطراب الغدة الدرقية من خالل باص توعوي متجول وورشة عمل لالطباء
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تم ادراج مشروع عيادة المجتمع الصحي 
ضمن تقرير أدوية الحكمة المعني 

باإلستدامة والمسؤولية اإلجتماعية 

قامت جمعية أصدقاء الجمعية الملكية للتوعية الصحية في الواليات 
المتحدة األمريكية و بالشراكة مع النادي األردني األمريكي في كاليفورنيا 

شاركت الجمعية في اطالق برنامج مش مستحيل في مجمع الملك حسين لألعمال كشريك محتوى لتحدي الصحة بعمل حفل خيري لدعم لنشاطات وبرامج الجمعية في االردن  
واألمراض غير السارية

مشاركة كادر الجمعية في ماراثون عمان RUN Jordan نظمت الجمعية فعاليات لطلبة المدارس الصحية تزامنا مع اليوم العالمي لصحة القلب 

أهم فعالياتنا عام 2017
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شاركت الجمعية في المؤتمر الدولي »التعامل مع الالجئين: من التحديات الى الفرص«

شاركت الجمعية في فعالية لبرنامج األردني لسرطان الثدي في بوليفارد العبدلي 

أهم فعالياتنا عام 2017

بمناسبة اليوم العالمي للسكري نظمت الجمعية بالتعاون مع الجمعية األردنية للعناية بمرض السكري و نوفارتس 
وأمانة عمان مسيرة »خطواتك للوقاية من السكري« في حدائق الحسين

في يوم التغيير تعهدت الجمعية أن تحافظ عبى بيئة عمل صحية من خالل توفير محاضرات عن الصحة النفسية 
لموظفي الجمعية و نشر التوعية حول المفهوم من خالل البرامج
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أهم فعالياتنا عام 2017

قدمت الجمعية ورقة عمل بعنوان »صحة المراهقين لمستقبل صحي: برنامج الجمعية الصحية في األردن«، في المؤتمر 
الدولي األول لصحة المراهقين في منطقة حوض البحر المتوسط، القاهرة - مصر

حصلت الجمعية على جائزة المركز الثاني للملخص حول »اثر عيادة المجتمع الصحي على ادارة االمراض المزمنة 
للمستفيدين في مراكز الرعاية االولية« في المؤتمر الرابع لجودة الرعاية الصحية لهيئة اعتماد المؤسسات الصحية

أطلقت الجمعية االئتالف األردني للألمراض غير السارية و بالتعاون مع جمعية لينا واأليدي الخضراء ومؤسسة الحسين 
 EMPHNET للسرطان وجمعية الوعد واالئتالف الصحي لحماية المريض و جمعية

تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة التبغ تم عقد فعالية االعالن عن حملة تنفيذ تعديالت قانون الصحة العامة 
ومكافحة التبغ تحت رعاية معالي وزير الصحة 

أهم فعالياتنا عام 2017 : أبرز أنشطة كسب التأييد
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أهم فعالياتنا عام 2017 : أبرز أنشطة كسب التأييد
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اطلقت الجمعية بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان كشريك أساسي ووزارة الصحة وأمانة عمان ومنظمة 
الصحة العالمية ومؤسسات المجتمع المدني  حملة فكر فينا و اطفيها غلى وسائل االعالم و التواصل االجتماعي في 

عمان و المحافظات 

مشاركة الجمعية مع مجموعة من الجمعيات المحلية و االقليمية باالجتماع األول إلئتالف األمراض غير السارية في 
منطقة الشرق األوسط الذي  استضافته جمعية أصدقاء مرضى السرطان و الذي عقد في الشارقة لتشكيل اإلئتالف 

اإلقليمي في المنطقة تماشيا مع اإلئتالف العالمي لألمراض غير السارية.

ترأست الجمعية اجتماعات المجموعة التنسيقية لمؤسسات المجتمع المدني لمكافحة التبغ للسنة الثانية على  
التوالي ونظمت عددًا من االجتماعات مع معالي وزير الصحة لمناقشة أهم تحديات تطبيق قانون الصحة العامة 47
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أهم مقابالتنا التلفزيونية واإلذاعية

اتفاقية اعالمية خاصة مع شركة الراية االعالمية 

تواصلنا اإلعالمي

47
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ومجلة  اليومية  الصحف  أبرز  في  توعوية  صحية  مقاالت  عدة  الجمعية  نشرت 
»Family Flavors - نكهات عائلية«



النمو على وسائل التواصل االجتماعيتواصلنا على وسائل التواصل اإلعالمي

تواصل معنا
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أهم المنشورات على فيسبوك

أهم المنشورات على تويتر وانستجرام
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عدد المتابعين
1,820

عدد المتابعين
56,789

النمو عن ٢٠١6
٪20

النمو عن ٢٠١6
٪35

العنوان: دوار المدينة الطبية - شارع يوسف عميش
هاتف: ١899 554 6 96٢

فاكس: ١898 554 6 96٢
ص . ب: 699 عمان ١١8٢١ االردن

info@rhas.org.jo :البريد االلكتروني

الجمعية الملكية للتوعية الصحية

@RhasJordan

@rhasjo

www.rhas.org.jo



شركاؤنا وداعمونا
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