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إن الســلوكيات تحتــاج لواحــد وعشــرين يومــً لتصبــح عــادة. 
فمــا بالكــم بعشــر ســنوات!

لهــا  تمنياتــي  مــع  المبــادرة،  هــذه  بإنجــازات  فخــر  كلــي 
ولفريقهــا بالمزيــد مــن النجــاح لتصبــح العــادات الصحيــة 

ثقافــة وجــزءًا مــن هويتنــا.
عقــوالً  تثمــر  بيئــة  هــو  ألبنائنــا  نقدمــه  قــد  مــا  فأعظــم 

صحيــة. وأجســادًا  ونفســيات 

 جاللة الملكة رانيا العبداهلل



من نحن

الرؤيا
نحو مجتمع أردني صحي وآمن.

المهمة
زيــادة الوعــي الصحــي لــدى المجتمــع األردنــي مــن خــال تنفيــذ برامــج وقائيــة تعنــى بالســامة 

والصحــة العامــة ايمانــا بمبــدأ الصحــة حــق للجميــع.

تأسســت الجمعيــة الملكيــة للتوعيــة الصحيــة فــي عــام 2005 بتوجيهــات مــن صاحبــة الجالــة 
الملكــة رانيــا العبــداهلل المعظمــة لزيــادة الوعــي الصحــي وتمكيــن المجتمــع المحلــي مــن 
اتبــاع ســلوكيات صحيــة. وتقــوم الجمعيــة بتنفيــذ برامــج تنمويــة لتلبيــة احتياجــات المجتمــع 

المحلــي والتــي تتماشــى مــع األولويــات الصحيــة الوطنيــة.

حنين عودة

رسالة المدير التنفيذي

إنــه لمــن دواعــي ســروري أن أشــارك وإياكــم هــذه النســخة الخاصــة مــن التقريــر الســنوي للجمعيــة الملكيــة للتوعيــة الصحيــة والتي تصادف مرور عشــر ســنوات 
علــى انطاقــة مســيرتها. مســيرة حافلــة باإلنجــازات وقصــص النجــاح التــي نفتخــر بهــا وبســعي الجمعيــة لتحقيــق التغييــر النوعــي فــي حيــاة الكثيريــن فــي 
كافــة أنحــاء المملكــة. فخــال هــذه الســنوات العشــر ، عملــت الجمعيــة بشــكل دؤوب وبذلــت جهــودًا متفانيــة مــع شــرائح عمريــة مختلفــة بهــدف رفــع الوعــي 
الصحــي لــدى اآلالف منهــم والتأثيــر عليهــم لتبنــي ســلوكيات صحيــة. ولقــد كانــت ومــا زالــت رؤيــة جالــة الملكــة رانيــا العبــداهلل تمثــل لنــا نبراســً نقتــدي بــه 

علــى مــر الســنوات بهــدف الوصــول إلــى أردن آمــن وصحــي. 

ولقــد كان عــام 2015 بالــذات عامــً مميــزًا، فقــد قامــت الجمعيــة بإطــاق مشــاريع متميــزة مثــل مشــروع المطبــخ اإلنتاجــي، حيــث قــدم هــذا المشــروع الريــادي 
نموذجــً متكامــًا للعمــل التنمــوي، كونــه مشــروعً يــدار مــن قبــل ســيدات المجتمــع المحلــي ويقــوم بتوفيــر وجبــات غذائيــة صحيــة مــن إنتاجهــن لـــحوالي 

)2,400( طالبــً وطالبــة فــي عشــر مــدارس حكوميــة محيطــة مــن مناطــق جيــوب الفقــر فــي المملكــة. 

وفــي الربــع األخيــر مــن عــام 2015،  قامــت الجمعيــة بإطــاق تطبيقهــا الخــاص علــى الهواتــف الذكيــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة لاســتفادة مــن مزايــا 
التكنولوجيــا واالنتشــار الواســع للهواتــف الذكيــة فــي األردن، وبهــدف تشــجيع األردنييــن علــى تبنــي أنمــاط حيــاة صحيــة، وإيصــال رســالتنا الصحيــة التوعويــة 

ألكبــر قــدر مــن المواطنيــن.

ومــع انتشــار األمــراض المزمنــة بشــكل متســارع عالميــً وفــي الــدول الناميــة -كاألردن- بشــكل خــاص، فــإن الجمعيــة ســتركز جهودهــا علــى التصــدي لعوامــل 
الخطــورة المســببة لتلــك األمــراض ومنهــا التدخيــن والتغذيــة غيــر الصحيــة خــال العــام القــادم، وذلــك مــن خــال االســتمرار فــي تنســيق الجهــود والعمــل مــع 
المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تعمــل علــى مكافحــة التدخيــن مــن جهــة وتنفيــذ المبــادرات ذات العاقــة بوقايــة وحمايــة األطفــال والمراهقيــن مــن خطــر 
اإلدمــان علــى التبــغ والمخــدرات والكحــول. باإلضافــة إلــى توســيع مشــروع المطبــخ االنتاجــي لضمــان إصــول الوجبــات الغذائيــة الصحيــة إلــى عــدد أكبــر مــن 

األطفــال واتباعهــم لنظــام غذائــي صحــي مــن خــال التوعيــة التغذويــة. 

ــوزارة الصحــة.  وبالتأكيدســيتم التركيــز أكثــر علــى توســيع برنامــج عيــادات المجتمــع الصحــي ليشــمل عــدد أكبــر مــن المراكــز الصحيــة الشــاملة التابعــة ل
وفــي ظــل أزمــة اللجــوء الســوري، ســينفذ البرنامــج فــي المجتمعــات المضيفــة لاجئيــن الســوريين لتمكيــن مرضــى األمــراض المزمنــة )األردنييــن و الاجئيــن 
الســوريين( ليقومــوا بــإدارة مرضهــم بشــكل أفضــل وتخفيــف المضاعفــات والتكلفــة الماديــة المتعلقــة بتلــك األمــراض، عــن طريــق تقديــم خدمــات توعويــة 

وقائيــة وإرشــادية لتبنــي ســلوكيات صحيــة.

وختامــً، فــإن هــذه اإلنجــازات والمســاهمات لــم تكــن لتــرى النــور أبــدًا لــوال اإللتــزام الدائــم لفريــق عملنــا وشــركائنا االســتراتيجيين مــن القطــاع العــام والقطــاع 
الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي محليــً ودوليــً. ولجميــع هــؤالء نتقــدم بالشــكر الجزيــل وعظيــم االمتنــان علــى مــا يقدمونــه مــن دعــم وتحفيــز وإلهــام 

لنــا، لنحقــق ســوية المزيــد مــن النجاحــات واألثــر طويــل المــدى.  



منهجية عملنا
تعتمــد الجمعيــة الملكيــة للتوعيــة الصحيــة فــي التخطيــط والتنفيــذ لجميــع برامجهــا علــى مبــدأ تقديــم الخدمــات التوعويــة وليــس العالجيــة،  •

إيمــان منهــا أن الوقايــة هــي الطريــق لتمكيــن المجتمعــات مــن تحســين أنمــاط حياتهــا وتبنــي ســلوكيات صحيــة.

تعمــل الجمعيــة علــى زيــادة الوعــي الصحــي لــدى المجتمعــات المحليــة مــن خــال تصميــم برامــج تتوافــق مــع األولويــات الصحيــة الوطنية وتتناســب  •
مــع االحتياجــات المختلفــة للفئــات المســتهدفة، كمــا تعمــل الجمعيــة علــى إشــراك المنتفعيــن فــي تصميــم وتطبيق برامجهــا الصحية.

تقــوم الجمعيــة علــى بنــاء قــدرات المســتفيدين لتمكينهــم مــن اتبــاع أنمــاط حيــاة وســلوكيات صحيــة لحيــاة أفضــل، ولتحقيــق هــذا الهــدف نســعى  •
لبنــاء مجموعــة مــن المهــارات العمليــة والخبــرات لــدى المســتفيدين لتمكينهــم مــن تعزيــز دورهــم كقــادة للتغييــر فــي مجتمعاتهــم، وفــي 
الوقــت ذاتــه تقــوم الجمعيــة بتمكيــن األنظمــة القائمــة )المؤسســات المعنيــة فــي تقديــم الخدمــات الصحيــة( بتبــادل الخبــرة والمعرفــة لضمــان اســتمرارية 

البرامــج وقابليــة توســعها علــى المســتوى الوطنــي.

لتعزيــز فــرص حصــول المســتفيدين علــى المعلومــات الصحيــة المتعلقــة بحياتهــم، تركــز الجمعيــة علــى تطويــر وتوفيــر مــواد وأدوات توعويــة قائمــة  •
علــى أفضــل الممارســات يتــم تكييفهــا لتناســب ســياق المجتمعــات المحليــة المســتهدفة.

تقــوم الجمعيــة الملكيــة للتوعيــة الصحيــة بتطويــر وتنفيــذ برامــج توعويــة تعنــى بالســامة والصحــة العامــة بالشــراكة مــع القطاعيــن العــام والخــاص  •
ومؤسســات المجتمــع المدنــي كمــا تحــرص الجمعيــة علــى تبنــي قنــوات تواصــل مفتوحــة مــع الشــركاء والداعميــن والمؤسســات العالميــة لتأســيس 

شــراكات تعــاون مســتدامة فــي مجــال تطويــر المنــح واكتســاب وتبــادل الخبــرات والمــوارد.

تتبنــى الجمعيــة الملكيــة للتوعيــة الصحيــة نظــام حوكمــة يمكنهــا مــن إدراة برامجهــا بطريقــة تضمــن الكفــاءة العاليــة والشــفافية ونظــم تدقيــق  •
مهنيــة لتقــوم بتقديــم التقاريــر حــول أنشــطتها لكافــة المعنييــن وأصحــاب العاقــة. كمــا لــدى الجمعيــة نظــام متابعــة وتقييــم قــوي يســتند إلــى 
مخرجــات محــددة ومؤشــرات واضحــة لقيــاس األداء، وتحليــل البيانــات ونشــرها، واســتخدام النتائــج فــي عمليــة صناعــة القــرارات بشــأن تطويــر وتنفيــذ 

برامجهــا فــي المســتقبل.

المصداقية

ا�هتمام

قيُمنا
 ا�ساسية

التعاون

ا�نصاف

الطوعية



مجلس اإلدارةمجلس األمناء

صاحبة الجاللة الملكة رانيا العبداهلل المعظمة، رئيسة مجلس األمناء      •
ــك  • ــة المل ــب الجالل ــاص لصاح ــب الخ ــاء، الطبي ــس األمن ــس مجل ــب رئي ــراج، نائ ــي ف ــور رام الدكت

ــم ــين المعظ ــن الحس ــي ب ــداهلل الثان عب
معالي المهندس سعيد دروزة، المدير التنفيذي - شركات أدوية الحكمة •
معالــي الدكتــورة ســيما بحــوث، األميــن العــام المســاعد والمديــر المســاعد والمديــر اإلقليمــي -  •

مكتــب الــدول العربيــة، برنامــج  األمــم المتحــدة اإلنمائــي نيويــورك
معالي السيد فارس القطارنة، رئيس تنفيذي - شركة كونتاكت جروب •
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 األسبق - مؤسسة التعليم ألجل التوظيف األردنية •

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 في مجلس اإلدارة •
الدكتورة بسمة الخطيب، عضو في مجلس اإلدارة •



تم العمل في 30 مركز صحي تابع لوزارة الصحة
استفاد اكثر من 5,000 مريض 

 مأسسة جائزة الملك عبدا� الثاني للياقة البدنية مع وزارة 
التربية ووالتعليم

وصلت إلى أكثر من ٥٠٠,٠٠٠ طالب

727 متطوع / 8 جامعات
١٦,٥٠٠ استفادوا من المبادرات الصحية الشبابية

 الجمعية الملكية
 للتوعيـة الصحيـة

في 10 سنوات

شبابنا
منذ ٢٠١١

فكر أوًال
منذ ٢٠٠٩

المدارس الصحية
منذ ٢٠٠٨  

المطبخ ا¦نتاجي
منذ ٢٠١٥ 

315 مدرسة شاركت في البرنامج 
استفاد 144,400 طالب وطالبة

تم تدريب 1,030 مدير ومعلم صحة
تم تنفيذ اكثر من 50 مبادرة مدرسية مجتمعية

شاركت 10 مدارس
استفاد 2,400 طالب وطالبة  طالب وطالبة 

عيادة المجتمع الصحي 
منذ ٢٠١١

جائزة الملك عبدا� الثاني
 للياقة البدنية

منذ ٢٠05

شاركت 109 مدارس
استفاد  77,000 طالب وطالبة

تدريب 1,000 معلم 

إنجازاتنا



المدارس الصحية

إنجازات ونتائج عام 2015 
تــم تطبيــق برنامــج المــدارس الصحيــة فــي 68 مدرســة مــن معظــم محافظــات المملكــة، مــن  •

ضمنهــا 6 مــدارس خاصــة للعــام الدراســي 2015/2014، وبعــد عمليــة التقييــم تــم اعتمــاد 59 
مدرســة مــن أصــل 68 مدرســة كاآلتــي: 18 مدرســة ضمــن المســتوى الذهبــي، و15 مــدارس ضمــن 

المســتوى الفضــي، و26 ضمــن المســتوى البرونــزي. 

ــرة مــن جميــع المــدارس  • ــر ومدي تــم تدريــب وبنــاء قــدرات 134 معلــم ومعلمــة صحــة و 78 مدي
المشــاركة فــي البرنامــج، وتنفيــذ 10 مبــادرات مدرســية صحيــة بمشــاركة أعضــاء مــن المجتمــع 
المحلــي، كمبــادرة فحوصــات الســكري والضغــط و مبــادرة نــادي اللياقــة البدنيــة ومبــادرات 

التوعيــة التغذويــة والنظافــة الشــخصية.

خــال الفصــل االول مــن العــام الدراســي 2016/2015، اشــتركت 58 مدرســة جديــدة فــي البرنامــج،  •
وتــم عقــد ورشــتين تدريبيتيــن لمعلمــي ومــدراء المــدارس المشــاركة فــي البرنامــج.

تــم تطبيــق مشــروع التربيــة المائيــة “ويــت” فــي 53 مدرســة صحيــة بالشــراكة مع شــركة نســتله  •
ووتــرز، والــذي يهــدف إلــى تثقيــف المعلــم والطلبــة بأهميــة المــاء وترشــيد االســتهاك. ومــن 
ثــم تــم عقــد جلســة للتغذيــة الراجعــة وبنــاء عليــه تمــت مراجعــة دليــل نشــاطات البرنامــج مــن 

قبــل اللجنــة المختصــة

برنامــج اعتمــاد وطنــي للمــدارس الصحيــة تــم إطاقــه فــي عــام 2008 بالتعــاون مــع وزارة التربية 
والتعليــم ووزارة الصحــة، بهــدف تعزيــز وتطويــر بيئــة صحيــة فــي مدارســنا تنعكــس إيجابيــً 
علــى نمــو الطلبــة البدنــي واالجتماعــي والتعليمــي. ويقــوم البرنامــج علــى مجموعــة مــن 
المعاييــر الوطنيــة والتــي يتــم تدريــب المــدارس المشــاركة علــى كيفيــة تطبيقهــا لتجعــل 
مــن المدرســة بيئــة أمثــل للتعلــم والعمــل. ويركــز البرنامــج علــى التوعيــة الصحيــة حــول 
مواضيــع الصحــة العامــة والوقائيــة مثــل النظافــة الشــخصية، نظافــة الفــم واألســنان، النشــاط 

البدنــي، وأهميــة التغذيــة الســليمة.



تــم تطبيــق مشــروع WASH )الميــاه، الصــرف الصحــي، وتعزيــز النظافــة الشــخصية( بالشــراكة مــع منظمــة يونيســف فــي 12 مدرســة حكوميــة فــي  •
المجتمعــات المضيفــة لاجئيــن الســوريين فــي العاصمــة عمــان، كمــا تــم صيانــة واعــادة تأهيــل كافــة المرافــق الصحيــة فــي 10 مــن هــذه المــدارس. وركــز 
المشــروع، إضافــة الــى أعمــال الصيانــة، علــى بنــاء قــدرات معلمــي الصحــة فــي المــدارس؛ إشــراك المجتمــع المحلــي مــن خــال اللجــان الصحيــة فــي المــدارس؛ 

وتنفيــذ أنشــطة ومحاضــرات توعويــة حــول مواضيــع تتعلــق بالنظافــة وترشــيد اســتهاك الميــاه.

تــم اطــاق المرحلــة التجريبيــة مــن برنامــج “أجيــال ســليمة” للعــام الدراســي 2016/2015 فــي 10 مــدارس مــن مديريــة مادبــا، وهــو برنامــج تفاعلــي تــم اطاقــه  •
فــي منطقــة الشــرق االوســط فــي عــام 2010 مــن قبــل شــركة نســتلة فــودز بالتعــاون مــع الجامعــة االمريكيــة فــي بيــروت. يســتخدم البرنامــج منهــاج تفاعلــي 
ــع والخامــس والســادس وتشــجيعهم علــى  ــة 9-11 ســنة فــي الصفــوف الراب ــة للطلبــة مــن الفئــة العمري يهــدف رفــع الوعــي حــول الســلوكيات التغذوي

االلتــزام بالعــادات الغذائيــة الصحيحــة والنشــاطات البدنيــة بمــا يحقــق الوقايــة مــن الســمنة واألمــراض المزمنــة. 

“أصبــح ولــي األمــر يحضــر راغبــً فــي أن يســجل بناتــه فــي 
هــذه المدرســة كونهــا مدرســة صحيــة تتوفــر فيهــا 

ــة.” ــة الكامل ــتراطات الصحي ــر واالش المعايي

اكرام الشلة 
 مديرة مدرسة صحية، ظهر السرو الثانوية للبنات

“أصبــح الطالــب يميــز بيــن الصــح والخطــأ خاصــة فــي 
موضــوع التغذيــة وتعاملــه مــع األطعمــة فــي المقصــف أو 

خــارج المدرســة.”

د. زهرة الشواف 
طبيبة مدرسية، مدارس الرضوان



إنجازات ونتائج عام  2015
تــم البــدء فــي تطبيــق البرنامــج فــي 50 مدرســة حكوميــة جديــدة فــي مطلــع العــام الدراســي  •

2016/2015 فــي محافظــات  عمــان، البلقــاء ومادبــا، حيــث تقــوم 25 مدرســة منهــم باســتخدام 
النســخة االلكترونيــة فقــط مــن البرنامــج وذلــك بهــدف اجــراء دراســة مقارنــة والتأكــد مــن فاعليــة 
اســتخدام النســخة االلكترونيــة دون الكتــب المطبوعــة، للنظــر فــي اعتمــاد هــذا النمــوذج فــي 
التطبيــق علــى المــدى الطويــل، كمــا تــم إعــداد ملحــق األهــل بشــكل الكترونــي واضافتــه الــى 

.)EduWave( البرنامــج علــى منظومــة

تمــت متابعــة تنفيــذ البرنامــج فــي المــدارس المشــاركة فــي ســنوات ســابقة مــن قبــل اللجــان  •
المختصــة مــن مركــز الملكــة رانيــا العبــداهلل لتكنولوجيــا المعلومــات التابــع لــوزارة التربيــة 

التعليــم.

تــم تحميــل النســخة االلكترونيــة مــن البرنامــج علــى الموقــع االلكترونــي للجمعيــة فــي صفحــة  •
خاصــة الطــاع كافــة المــدارس المهتمــة علــى دروس البرنامــج.

فكر أواًل 

برنامــج تفاعلــي تــم إطاقــه فــي عــام 2009 بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم. يهــدف 
البرنامــج إلــى دمــج مفاهيــم الوقايــة مــن اإلصابــات فــي الحيــاة اليوميــة لألطفــال. يســاعد 
البرنامــج األطفــال  علــى ممارســة عــادات آمنــة مــن شــأنها أن تقلــل مــن مخاطــر التعــرض 
إلصابــات الدمــاغ والعمــود الفقــري عــن طريــق تطويــر مهارتهــم فــي حــل المشــاكل والتفكيــر 
النقــدي والتحليــل لمســاعدتهم فــي إتخــاذ القــرار األســلم واألكثــر أمانً. يقدم منهــاج البرنامج 
لطلبــة المــدارس مــن الروضــة إلــى الصــف الســابع ويركــز علــى األمــور التاليــة: فهــم ســامة 
ــة مــن االختنــاق،  النخــاع الشــوكي والدمــاغ، ســامة المشــاة والســامة فــي المركبــات، الوقاي

ــي. الســامة حــول األســلحة، الســامة فــي األماكــن العامــة وأثنــاء اللعــب، واإلســعاف األول



نظمــت الجمعيــة فعاليــة بمناســبة أســبوع المــرور العالمــي بهــدف توعيــة األطفــال وإليصــال أصواتهــم ألصحــاب القــرار حــول الســامة المروريــة، شــارك فيهــا  •
150 طالــب وطالبــة مــن 6 مــدارس حكوميــة، وبالشــراكة مــع منظمــة الصحــة العالميــة، وزارة التربيــة والتعليــم، وزارة الصحــة، المعهــد المــروري، وأمانــة عمــان 
الكبــرى. كمــا قامــت الجمعيــة بجمــع 1,0181 توقيعــً لتأييــد اإلعــان العالمــي للســامة المروريــة مــن الطلبــة واألهالــي والمعلميــن وأصحــاب القــرار، وتمت اإلشــادة 

بجهــود الجمعيــة مــن قبــل مؤسســة ســيف كيــدز العالميــة ومنحهــا الجمعيــة جائــزة “التميــز فــي البرامــج الدوليــة للســامة المروريــة لعــام )2015(.”

“اســتمتعت ببرنامــج فكــر أوالً حيــث كنــا نشــاهد الفيديوهــات ونحــل األنشــطة المرافقــة لــكل درس باســتخدام جهــاز 
الحاســوب، وتعلمــت طــرق اللعــب اآلمــن بدراجتــي الهوائيــة واللعــب بالحدائــق العامــة بطريقــة تحمينــا مــن اإلصابــات. 

وتعلمنــا أيضــً طــرق اإلســعافات األوليــة وخصوصــً فــي حالــة ضربــة الشــمس.”
عبداللطيف محمد نزال 
 الصف الثالث، مدرسة الصويفية الثانوية المختلطة.



برنامج شبابنا: 
شباب من أجل 

الصحة

إنجازات ونتائج عام 2015 
تــم التعــاون مــع كليــة التمريــض فــي الجامعــة األردنيــة  لتنفيــذ دورتــي تثقيــف صحــي حيــث  •

نفذتــا  علــى مــدار خمســة أســابيع و اشــتملتا علــى عــدة مواضيــع صحيــة هــي: خطــر التدخيــن، 
الســمنة، الســرطان، الســكري، الصحــة النفســية، تنظيــم األســرة، تغيــرات المراهقــة، األمومــة 
مــن مختلــف  100 طالــب وطالبــة  تخريــج  وتــم  االجتماعــي.  والنــوع  للــزواج  االســتعداد  اآلمنــة، 
تخصصــات الجامعــة باإلضافــة إلــى اختيــار 35 متطــوع منهــم وتدريبهــم علــى مهــارات القيــادة 
وتكويــن الفريــق والعمــل الجماعــي وتنفيــذ المبــادرات، حيــث قامــوا بتنفيــذ مبــادرة صحيــة 

تحــت اســم )صحتــك بتهمنــا( اســتفاد منهــا اكثــر مــن 2,000 طالــب وطالبــة مــن الجامعــة. 

تــم اإلنتهــاء مــن تطويــر مــادة تعليميــة تفاعليــة مــع فريــق مختــص مــن كادر كليــة التمريــض  •
فــي جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا األردنيــة  للتثقيــف الصحــي موجهــة لطلبــة الجامعــة وذلــك 
بالتعــاون مــع الجمعيــة الملكيــة للتوعيــة الصحيــة وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان وجامعــة 

العلــوم والتكنولوجيــا، وإدراجهــا ضمــن المــواد الحــرة فــي الجامعــة.

ــر دورة التثقيــف الصحــي علــى معــارف  • أظهــرت اســتبانة الكترونيــة )تقييــم قبلي-بعــدي( ألث
الشــباب الصحيــة النتائــج التاليــة: ازديــاد مســتوى المعرفــة لــدى الطلبــة بنســبة 17٪ فيمــا 
يخــص مواضيــع الصحــة االنجابيــة وتنظيــم األســرة، و20٪ زيــادة فــي عــدد الطلبــة الذيــن يعرفــون 
أخــذ اإلجــراءات المناســبة فــي حــال انخفــاض الســكر بشــكل كبيــر فــي الــدم، بينمــا بلغــت 

يهــدف برنامــج شــبابنا إلــى تأســيس شــبكة وطنيــة مــن المتطوعييــن الشــباب للعــب دور 
قيــادي فــي المجتمــع وتحفيــز أنفســهم وأقرانهــم علــى تبنــي ممارســات وســلوكيات صحية، 
حيــث يتــم تدريــب مجموعــة مــن المتطوعيــن الشــباب ســواء فــي الجامعــات أو المجتمعــات 
الوعــي الصحــي لديهــم وبخاصــة فــي  المحليــة علــى األولويــات الصحيــة الوطنيــة ورفــع 
علــى  وتدريبهــم  بنــاء قدراتهــم  إلــى  باإلضافــة  الشــباب،  العاقــة بصحــة  ذات  المواضيــع 
مهــارات القيــادة واالتصــال وكســب التأييــد لتمكينهــم مــن المســاهمة فــي تنفيــذ مشــاريع 
ومبــادرات صحيــة فــي مجتمعاتهــم أو جامعاتهــم والتطــوع مــع الجمعيــة لتنفيــذ برامجهــا 

وأنشــطتها المختلفــة فــي المملكــة.



االنطوائيــة  علــى  أتغلــب  بــأن  البرنامــج  “ســاعدني 
والعزلــة مــن خــالل مشــاركتي لزمالئــي فــي الفعاليــات 

الصداقــات.” وتكويــن  الصحيــة،  واألنشــطة 

زينب الحداد 
 20 سنة،  معلم صف - الجامعة االردنية

“كنــت أفكــر أن الصحــة االنجابيــة فقــط تعنــى باإلنــاث 
ولكنــي اكتشــفت أنهــا تعنينــي أنــا ايضً، فهي تســاعدنا 
جميعــً علــى االهتمــام بصحــة المجتمــع بشــكل أفضــل.”

حسان حجازي 
21 سنة، هندسة ميكانيك - الجامعة االردنية

نســبة الطلبــة الذيــن يعرفــون أهميــة التغذيــة الســليمة فــي الوقايــة مــن الســرطانات 98٪، وازداد عــدد الطلبــة الذيــن لديهــم معرفــة بالقــدر المناســب 
ــاث بنســبة 20٪، وازداد فهــم الطلبــة للتأثيــر الســلبي للتدخيــن علــى الجهــاز الهضمــي بنســبة ٪13. ــة لــكل مــن الذكــور واإلن للســعرات الحراري

أمــا مجموعــات التركيــز فأظهــرت بــأن الشــباب المشــاركين فــي البرنامــج يجيــدون مهــارات تواصــل أفضــل مــع أقرانهــم، باإلضافــة إلــى النجــاح فــي تحســن  •
مهــارات حــل النزاعــات لديهــم.

وســع البرنامــج مــن دائــرة التأثيــر للجمعيــة الملكيــة للتوعيــة الصحيــة لــدى الشــباب فــي األردن، لمــا لتوعيــة األقــران مــن أثــر فاعــل فــي نشــر الوعــي الصحــي  •
بينهــم حيــث أن المواضيــع المطروحــة ذات أهميــة لمســتقبلهم وخصوصــُا الصحــة اإلنجابيــة فــي حياتهــم العائلية.



إنجازات ونتائج عام 2015 
تــم توســعة برنامــج عيــادة المجتمــع الصحــي ليشــمل 6 مراكــز صحيــة شــاملة فــي ســحاب فــي  •

ــى الكــرك الشــامل  محافظــة العاصمــة، وجبــل األميــر حمــزة فــي محافظــة الزرقــاء، باإلضافــة ال
والمــزار الشــامل والربــة الشــامل والمــرج األولــي فــي محافظــة الكــرك.

  
اســتفاد 895 مريــض مــن األنشــطة المختلفــة التــي تــم تنفيذهــا ضمــن برنامــج عيــادة المجتمــع  •

الصحــي فــي عــام 2015، وتــم تدريــب 30 شــخص مــن كــوادر وزراة الصحــة علــى برنامــج عيــادة 
المجتمــع الصحــي.

ذلــك  • وشــمل  حالتــه  لمتابعــة  فئتــه  بحســب  مشــارك  لــكل  الدوريــة  الفحوصــات  إجــراء  تــم 
الفحوصــات الشــهرية والربــع الســنوية والنصــف ســنوية.

تــم تنفيــذ حمــات لفحــص الســكري وشــبكية العيــن فــي كل مــن محافظــة مادبــا ومحافظــة  •
الرمثــا. تــم فحــص الســكري ألكثــر مــن 8,000 مشــترك وفحــص شــبكية العيــن لمــا يزيــد علــى 950 
مشــترك. تــم تحويــل المرضــى الذيــن بحاجــة لتدخــل طبــي الــى المستشــفيات وتــم اشــراكهم 

فــي برنامــج عيــادة المجتمــع الصحــي للمتابعــة.

عيادة المجتمع 
الصحي 

برنامــج وطنــي تــم إطاقــه فــي الربــع األخيــر مــن عــام 2011  بالتعــاون مــع وزارة الصحــة. يهــدف 
البرنامــج إلــى بنــاء قــدرات المراكــز الصحيــة المشــاركة لتوفيــر خدمــات وقائيــة تحــد مــن 
اإلصابــة باألمــراض المزمنــة لمــن هــم عرضــة لهــا، وتمكــن المصابيــن بهــا مــن إدارة حياتهــم 
والتعامــل مــع مرضهــم بطريقــة تقلــل مــن تأثيراتــه الســلبية علــى صحتهــم وتجنبهــم 
التعــرض للمضاعفــات المختلفــة. تشــمل أنشــطة البرنامــج علــى جلســات توعويــة تفاعليــة 
حــول مواضيــع الصحــة العامــة ذات األولويــة، ومنهــا: أمــراض القلــب والشــرايين، الســكري، 
ضغــط الــدم، الربــو، الحساســيات، الصحــة اإلنجابيــة، الســمنة، وأهميــة التغذيــة الســليمة، 

النشــاط البدنــي واإلقــاع عــن التدخيــن. 



تــم توســيع مشــروع عيــادات الســكري الذاتيــة ليصــل الــى 29 مراكــز صحيــة بالتعــاون مــع مؤسســة ميكروكلينيــك الدوليــة ووزارة الصحــة ليشــمل مراكــز  •
ــكادر  ــم تدريــب 29 ممــرض وممرضــة مــن ال ــا، غــور المزرعــة، الرمثــا، الزرقــاء، جــرش، البلقــاء، الكــرك والمفــرق، حيــث ت صحيــة فــي محافظــات عمــان، مادب
الطبــي بهــدف تمكيــن مرضــى الســكري مــن إدارة حياتهــم بشــكل صحــي ليجنبهــم مضاعفــات المــرض. والتحــق 2554 مريــض ســكري فــي المشــروع 

اســتفادوا مــن النمــوذج المبنــي علــى دعــم األفــراد لبعضهــم البعــض مــن خــال تكويــن عيــادة مصغــرة ذاتيــة لزيــادة األثــر والفائــدة.

 أجريــت مجموعتــي نقــاش مركــزة مــع عينــة ممثلــة للمســتفيدين مــن برنامــج عيــادة المجتمــع الصحــي فــي مركــز صحــي الرمثــا الشــامل ومركــز صحــي  •
المفــرق الشــامل كجــزء مــن نظــام المتابعــة والتقييــم المتبــع مــن قبــل الجمعيــة الملكيــة للتوعيــة الصحيــة، لتقييــم األثــر علــى المجتمــع وأظهــرت نتائــج 

مجموعتــي التركيــز مــا يلــي:
أشــاد المســتفيدون إيجابــا علــى خدمــات وأنشــطة عيــادة المجتمــع الصحــي، والحظــوا تحســن أوضاعهــم الصحيــة وأكــدوا علــى قدرتهــم بــادارة   •

أمراضهــم المزمنــة مــن خــال اتبــاع انمــاط صحيــة، إلــى حــد اعتبارهــم قــدوة مــن قبــل عائاتهــم وأصدقائهــم، الذيــن أصبحــوا يتبعــون أنظمــة 
غذائيــة صحيــة أيضــً.

أوضــح المســتفيدون ان المتابعــة الحثيثــة مــن قبــل عيــادة المجتمــع الصحــي ســاعدتهم  كثيــرا علــى االلتــزام بنظــام غذائــي صحــي وأســلوب  •
الحيــاة   صحيــة.

الحــظ المســتفيدون التغييــرات العديــدة التــي طــرأت علــى صحتهــم بعــد اشــتراكهم فــي برنامــج عيــادة المجتمــع الصحــي ومنهــا: خســارة الــوزن     •
الزائــد، انتظــام دقــات القلــب، الســيطرة علــى مســتوى الســكر فــي الــدم، اســتقرار ضغــط الــدم، وإدارة الربــو بشــكل أفضــل، اكتســاب المعرفــة 
الازمــة لتطويــر ودعــم الســلوكيات الصحيــة مــن اتبــاع نظــام غذائــي صحــي، وممارســة رياضــة المشــي، التأثيــر الســلبي للتدخيــن، وتنــاول الــدواء 

فــي الوقــت المحــدد.

“عندمــا بــدأت البرنامــج كان معــدل الســكر فــي الدم 
يصــل الــى 270  ووصلــت آخــر قــراءة لــي الــى 140 .” 

أم محمد
45 سنة، مركز صحي المفرق - الجئة سورية

ــى  ــي اآلن ال ــط دم ــل ضغ ــا ووص ــرت 17 كيلوغرام “خس
120/60 بعــد أن كان يصــل فــي معظــم األوقــات الــى 
150/90، وذلــك عــن طريــق التقليــل مــن تناولــي للملــح.”

 
أم أحمد
40 سنة، مركز الرمثا الصحي الشامل

“ســاعدني حضــور دورات التثقيــف علــى الفهــم والتطبيــق أفضــل مــن مشــاهدة بعــض برامــج التلفزيــون الصحيــة، 
بحيــث تمــت االجابــة عــن أســئلتي بشــكل فــوري.” 

عبداهلل حسن بواعنة 
 59 عاما، مركز صحي المفرق



المطبخ اإلنتاجي
الصحي

إنجازات ونتائج عام 2015 
تــم تنفيــذ المرحلــة الرياديــة مــن المشــروع  فــي 10 مــدارس مــن  محافظــة مادبــا، ووصــل عــدد  •

الطلبــة المســتفيدين مــن الوجبــات اليوميــة للمطبــخ االنتاجــي إلــى حوالــي 2,400  طالــب وطالبــة.

تــم عقــد جلســات توعويــة حــول ســلوكيات الغــذاء الســليمة للطــاب المشــمولين ببرنامــج  •
التغذيــة المدرســية والمعلميــن واألهالــي.

تــم توفيــر 20 فرصــة عمــل ألفــراد مــن المجتمــع المحلــي المحيــط فــي منطقــة المطبــخ االنتاجــي،  •
معظمهــم مــن النســاء، وتــم تدريبهــم علــى الشــروط الصحيــة الواجــب توفرهــا للعمــل فــي 

المطبــخ االنتاجــي وبعــض األمــور المحاســبية.

انطلقــت فكــرة مشــروع المطبــخ اإلنتاجــي فــي العــام 2015 بالتعاون مــع وزارة التربيــة والتعليم، 
المــدارس  لطلبــة  صحيــة  وجبــات  تأميــن  بهــدف  العالمــي  األغذيــة  وبرنامــج  الصحــة  وزارة 
الحكوميــة فــي مناطــق جيــوب الفقــر وربطهــا مــع جمعيــات خيريــة مــن المجتمــع المحلــي 
إلنتــاج هــذه الوجبــات بمعاييــر تغذويــة مدروســة مســبقً، وتوزيعهــا علــى الطلبــة فــي تلــك 
المــدارس. كمــا يهــدف إلــى رفــع الوعــي الصحــي والتغــذوي حول ســلوكيات التغذية الســليمة 
وتطبيــق بعــض معاييــر برنامــج المــدارس الصحيــة والــذي يســعى إليجــاد بيئــة مدرســية 

ســليمة وصحيــة.



قامــت الجمعيــة بدراســة تقييــم األثــر مــن خــال إجــراء دراســات قبليــة وبعديــة لتقييــم أثــر مشــروع المطبــخ االنتاجــي علــى الطلبــة المشــاركين، وكانــت  •
النتائــج األوليــة كالتالــي:

انخفاض في شراء األغذية من قبل الطلبة بنسبة تتراوح 11-25% من المقاصف المدرسية في المدارس المستفيدة من المشروع.  •
ازدياد عدد الطلبة الذين يغسلون ايديهم دائمً قبل وبعد تناول الطعام بنسبة %10  •
ازدادت نسبة المعرفة لدى الطلبة عن مدى أهمية فائدة  المياه للجسم بنسبة %20 •
الغالبية العظمى من الطلبة أدركت أهمية تناول وجبة الفطور الحتوائها على الخضراوات والفاكهة، وأهمية النشاط البدني لصحة اإلنسان. •

طــوق  بمثابــة  االنتاجــي  بالمطبــخ  العمــل  “كان 
ــادرة  ــت ق ــي أصبح ــث أنن ــي، حي ــبة ل ــاة بالنس النج

علــى إعالــة نفســي وعــدم االتــكال علــى أحــد.”

ميساء علي الزيدان 
24 سنة، بكالوريوس تربية خاصة

“بســبب وجبــات المطبــخ االنتاجــي الصحيــة، قمــت 
بالصحــة  المضــرة  األطعمــة  تنــاول  مــن  بالتقليــل 
ــة  ــروبات الغازي ــوكوالتة  والمش ــيبس والش ــل الش مث
وتعلمــت اســتبدالهم باألطعمــة الصحية مثــل الجبنة 

و الفاكهــة والخضــار.”

زهرة يوسف أحمد الربعة 
 9 سنوات، مدرسة المأمونية الغربية الثانوية المختلطة



احتفال الذكرى العاشرة

اليوم الدولي للسالمة
 على الطرقات

مهرجان الفكر الجديد

اليوم العالمي للنشاط البدني

أهم فعاليات عام 2015

أطلقــت الجمعيــة الملكيــة للتوعيــة الصحيــة تطبيقــا خاصــً بالهواتــف 
الخلويــة باللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة للتوعيــة الصحيــة وذلــك بهــدف 
نشــر الوعــي الصحــي بيــن أوســاط المجتمعــات المحليــة. يشــتمل تطبيق 
الجمعيــة الملكيــة للتوعيــة الصحيــة، والمتوفــر علــى متجــري اندرويــد 
وابــل علــى نصائــح صحيــة يوميــة، وقســم خــاص بكيفيــة االقــاع عــن 
التدخيــن ومضــاره، وخاصيــة التذكيــر بتنــاول جرعــات الــدواء، باإلضافــة 
الــى احتوائــه علــى خاصيــة تحديــد مواقــع المستشــفيات فــي جميــع أنحــاء 

المملكــة.

تطبيقنا

لتبدأ نمط حياة صحي..
حّمل تطبيقنا من متجري أبل وأندرويد!



الجمعية الملكية للتوعية الصحية على
شبكات التواصل االجتماعي لعام 2015

مجموع 
المشاركات النمو

 67,513 ٪35,٩

مجموع 
المشاركات النمو

423,617 ٪42,٩


