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

سيضمن للعائالت األردنية حياة أفضل، مليئة بالصحة”

جاللة الملكة رانيا العبداهلل



حنين عودة

  التقرير السنوي ٢٠١٦  |  ٣

أصبحــت طبيعــة القضايــا الصحيــة التــي نتعامــل معهــا فــي األردن اليــوم، وأكثــر مــن أي وقــت مضــى، 
تتطلــب جهــدًا فاعــاًل ومســتدامًا يركــز علــى الوقايــة قبل العالج، وفــي هذا اإلطار تواصــل الجمعية الملكية 
للتوعيــة الصحيــة التزامهــا بتوجيهــات جاللــة الملكــة رانيــا العبــداهلل لتكمــل رســالتها نحــو مجتمــع أردنــي 
صحــي وآمــن مــن خــالل برامجهــا الهادفــة ليــس فقــط إلــى نشــر الوعــي الصحــي بيــن المجتمعــات المحليــة 

فــي األردن، بــل إلــى تغييــر الســلوكيات بيــن األفــراد لتبنــي أنمــاط حيــاة صحيــة وســليمة. 

واآلن ونحــن ننظــر إلــى 11 عامــًا مــن مســيرتنا نجــد أن برامجنــا اســتطاعت أن تتطــور وتحقــق أهدافــًا 
وإنجــازات كبيــرة، بفضــل مجموعــة القيــم التــي تحكــم عملنــا والمتمثلــة فــي العنايــة، والمصداقيــة، 
والتعــاون، واإلنصــاف والطوعيــة. وقــد شــهد العــام الماضــي علــى وجــه التحديــد نمــوًا ملحوظــًا وتقدمــًا 

مميــزًا فــي برامجنــا وشــراكاتنا.

ــز  ــة المــدى فيمــا يتعلــق بتعزي فقــد اكتســب برنامــج االعتمــاد الوطنــي للمــدارس الصحيــة أبعــادًا طويل
أساســيات الوعــي الصحــي فــي المــدارس، فالبرنامــج تجــاوز كونــه مجــرد برنامــج العتمــاد المــدارس الصحيــة 
بنــاًء علــى معاييــر محــددة، ليصبــح منصــة مثاليــة للشــراكات لتنفيــذ عــدد مــن المشــاريع التــي تركــز علــى 
ــة  ــة الصحــي، وحــول أهمي ــع الوعــي الصحــي حــول نظــام التغذي ــة مثــل رف ــة معين ــا صحي معالجــة قضاي
النظافــة الشــخصية والميــاه، باإلضافــة إلــى تشــجيع اللياقــة البدنيــة، وغيرهــا مــن المواضيــع الصحيــة 

الحيويــة.

ــك علــى نموهــم وأدائهــم  ــر ذل ــة وأث ــز حصــول األطفــال علــى وجبــات صحي ــة وتعزي وألن موضــوع التغذي
األكاديمــي يشــكل أولويــة بالنســبة للجمعيــة، اســتمر العمــل علــى مشــروع »المطبــخ الصحــي اإلنتاجــي« 
كجــزء مــن البرنامــج الوطنــي للتغذيــة المدرســية فــي تقديــم وجبــات صحيــة للطلبــة، حيــث بلــغ عددهــم 
100 فرصــة عمــل أغلبهــا للســيدات فــي  المشــروع حوالــي  10,300 طالــب وطالبــة خــالل عــام 2016، ووفــر 
المجتمعــات المحليــة لتحضيــر تلــك الوجبــات وإيصالهــا للمــدارس المحيطــة، فــي 5 مناطــق جيــوب فقــر 

فــي األردن.

الطرقــات، تواصــل  الســالمة علــى  القصــوى لضــرورة نشــر  آخــر، وانطالقــًا مــن األهميــة  وعلــى صعيــد 
 Safe الجمعيــة عملهــا بجهــود حثيثــة فــي هــذا المجــال بالنظــر إلــى كونهــا الممثــل الرســمي لمنظمــة
Kids Worldwide، ومنظمــة فكــر أوالً الدوليــة، وهــو اســتمرار لجهــود الجمعيــة فــي هــذا المجــال والتــي 
بــدأت عــام 2009 مــن خــالل توســعتها لبرنامــج »فكــر أوالً« للوقايــة مــن اإلصابــات وتعزيــز الوعــي بأمــور 

الســالمة العامــة ألكبــر عــدد مــن الطلبــة فــي المــدارس.

كمــا نفخــر بقــدرة الجمعيــة علــى تصميــم مبــادرات وتنفيــذ مبــادرات وبرامــج جديــدة خــالل عــام 2016، 
حيــث عملــت الجمعيــة علــى إطــالق مبــادرة »تحصيــن« لوقايــة الشــباب واألطفــال مــن الســلوكيات الخطــرة 
واإلدمــان علــى المخــدرات والتدخيــن مــن خــالل تطويــر 3 برامــج للفئــات العمريــة المختلفــة، إلكســاب الطلبة 
المهــارات الحياتيــة واالجتماعيــة الهادفــة إلــى منــع تعاطــي المخــدرات بيــن األطفــال والمراهقيــن والشــباب. 
كمــا تســتهدف البرامــج فــي الوقــت نفســه المعلميــن وأوليــاء األمــور مــن خــالل تقديــم جلســات توعويــة 

تفاعليــة حــول كيفيــة التعامــل مــع هــذه القضيــة. 

كمــا عملــت الجمعيــة علــى تنفيــذ مشــروع »فــرق العمــل المجتمعيــة لمــدارس صحيــة« لتمكيــن أفــراد 
المجتمــع المحلــي لمســاعدة المــدارس لتلبيــة االحتياجــات الصحيــة لديهــم مــن خــالل مبادراتهــم وكانــت 

النتائــج الفتــة مــن ناحيــة جعــل مســؤولية صحــة المــدارس وســالمتها مســؤولية مجتمعيــة تشــاركية.

وألن الجمعيــة تؤمــن أن المجتمــع لــن يصبــح أفضــل إال باســتثمار طاقــة الشــباب ورفــع وعيهــم الصحــي، 
واصلــت الجمعيــة مــن خــالل برنامــج »شــبابنا: شــباب مــن أجــل الصحــة« تعزيــز انخــراط الشــباب فــي التوعيــة 
ــا الصحيــة التــي تهمهــم وإكســابهم المهــارات الالزمــة لتنفيــذ مبــادرات لتثقيــف  الصحيــة حــول القضاي
أقرانهــم أيضــًا، ومــا يدعونــا للفخــر هــو أن تعمــل الجامعــات الشــريكة علــى تبنــي هــذا النمــوذج والمــادة 

التدريبيــة ضمــن المــواد الحــرة المقدمــة لطلبتهــا فــي مختلــف الكليــات فــي الجامعــة.

وتماشــيًا مــع أهــداف التنميــة المســتدامة التــي تســعى إلــى تخفيــض األمــراض غيــر الســارية، أحــرزت 
الجمعيــة تقدمــًا كبيــرًا فــي توســعة برنامــج »عيــادات المجتمــع الصحــي« وطرحــه لــدى المنظمــات الدوليــة 
ليصــل إلــى 20 مركــز صحــي فــي مختلــف المحافظــات فــي عــام ٢٠١٦، وحيــث أســهمت األنشــطة التــي 
ــى تغييــرات ملحوظــة فــي نمــط الحيــاة والســلوكيات الصحيــة بالنســبة ل  تقــوم بهــا هــذه العيــادات إل
1600 مريــض مــن المصابيــن باألمــراض غيــر الســارية، حيــث ســاعدهم البرنامــج علــى تحســين إدارة مرضهــم 

والحــد مــن المضاعفــات.

 كمــا واصلــت الجمعيــة جهودهــا فــي مجــال مكافحــة التدخيــن كونهــا رئيــس المجموعــة التنســيقية 
إلــى مكافحــة  الهادفــة  الجهــود  األردن بهــدف توحيــد  التبــغ فــي  العاملــة فــي مكافحــة  للمؤسســات 
هــذا الوبــاء فــي ضــوء الحقائــق المقلقــة الخاصــة بالتدخيــن فــي األردن، فضــاًل عــن كونــه إحــدى العوامــل 

الرئيســية المســببة لألمــراض غيــر الســارية.

ــا  ــا وتدخالتن ــع برامجن ــًا لجمي ــًا وخارجي ــى رصــد وتقييــم األنشــطة داخلي ــا باســتمرار عل كمــا يعمــل فريقن
وتوســعة  برامجنــا  وتحســين  اســتراتيجيتنا  تطويــر  باســتمرار  تجاربنــا  مــن  التعلــم  علــى  لمســاعدتنا 

نطاقهــا.

ــاج  ــكل فخــر نت ــذي أضعــه بيــن أيديكــم اليــوم، أن أشــارككم ب ــر الســنوي ال وآمــل مــن خــالل هــذا التقري
العمــل الــدؤوب لفريقنــا، وأن أســلط الضــوء علــى قصــص النجــاح واإلنجــازات الرئيســية التــي حققتهــا 

الجمعيــة خــالل عــام ٢٠١٦.

هــذه اإلنجــازات لــم تكــن لتتحقــق لــوال دعــم شــركاءنا مــن مختلــف القطاعــات، مــن وزارتــي التربيــة والتعليم 
والصحــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة والدوليــة باإلضافــة إلــى منظمــات األمــم المتحــدة والقطــاع 
الخــاص. إن دعمهــم مــن خــالل تقديــم خبراتهــم الفنيــة أو مســاهماتهم الماليــة والعينيــة، عــزز مــن 
ــا مــن  ــر مــن المســتفيدين وخاصــة فــي المناطــق األقــل حظــًا، ومكنتن ــى عــدد أكب ــا للوصــول إل جهودن
ــا باســتمرار هــذه  ــا لالجئيــن فــي المجتمعــات المضيفــة. ونحــن علــى ثقــة بأنن ــر بعــض مــن خدماتن توفي

الشــراكات ســنحقق المزيــد مــن اإلنجــازات ســويًا.

نتطلــع إلــى تحقيــق المزيــد مــن النجاحــات الهادفــة إلــى زيــادة الوعــي واالرتقــاء بواقعنــا الصحــي فــي األردن 
نحــو األفضــل خــالل الســنوات القادمــة.

رسالة المدير العام
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الرؤية
نحو مجتمع أردني صحي وآمن.

المهمة
ــدى المجتمــع األردنــي مــن خــالل تنفيــذ برامــج وقائيــة تعنــى بالســالمة  ــادة الوعــي الصحــي ل زي

ــًا بمبــدأ الصحــة حــق للجميــع. والصحــة العامــة إيمان

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

العنايةوالتــي تتماشــى واألولويــات الصحيــة الوطنيــة.

المصداقية

التعاون

ا�نصاف

الطوعية

قيُمنا األساسيةمن نحن

قيُمنا
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منهجية عملنا

• تعتمــد الجمعيــة الملكيــة للتوعيــة الصحيــة 
برامجهــا  لجميــع  والتنفيــذ  التخطيــط  فــي 
التوعويــة  الخدمــات  تقديــم  مبــدأ  علــى 
وليــس العالجيــة، إيمانــًا منهــا أن الوقايــة هي 
الطريــق لتمكيــن المجتمعــات مــن تحســين 

أنمــاط حياتهــا وتبنــي ســلوكيات صحيــة.

• تعمــل الجمعيــة علــى زيــادة الوعــي الصحــي 
لــدى المجتمعــات المحليــة مــن خــالل تصميــم 
الصحيــة  أولويــات  مــع  تتوافــق  برامــج 
الوطنيــة وتتناســب مــع االحتياجــات المختلفــة 
الجمعيــة  المســتهدفة، كمــا تعمــل  للفئــات 
تصميــم  فــي  المنتفعيــن  إشــراك  علــى 

الصحيــة. برامجهــا  وتطبيــق 

ــاء قــدرات المســتفيدين  • تقــوم الجمعيــة ببن
لتمكينهــم مــن اتبــاع أنمــاط حياة وســلوكيات 
ــاة أفضــل، ولتحقيــق هــذا الهــدف  صحيــة لحي
المهــارات  مــن  مجموعــة  لبنــاء  نســعى 
المســتفيدين  لــدى  والخبــرات  العمليــة 
كقــادة  دورهــم  تعزيــز  مــن  لتمكينهــم 

مجتمعاتهــم فــي  للتغييــر 

القائمــة  األنظمــة  الجمعيــة بتمكيــن  تقــوم   •

)المؤسســات المعنيــة فــي تقديــم الخدمــات 
لضمــان  والمعرفــة  الخبــرة  بتبــادل  الصحيــة( 
علــى  توســعها  وقابليــة  البرامــج  اســتمرارية 

الوطنــي. المســتوى 

ــى  ــز فــرص حصــول المســتفيدين عل • ولتعزي

بحياتهــم،  المتعلقــة  الصحيــة  المعلومــات 
مــواد  وتوفيــر  تطويــر  علــى  الجمعيــة  تركــز 
أفضــل  علــى  قائمــة  توعويــة  وأدوات 

الممارســات، يتــم تكييفهــا لتناســب ســياق 
المســتهدفة. المحليــة  المجتمعــات 

• تقــوم الجمعيــة الملكيــة للتوعيــة الصحيــة 
تعنــى  توعويــة  برامــج  وتنفيــذ  بتطويــر 
مــع  بالشــراكة  العامــة  والصحــة  بالســالمة 
ومؤسســات  والخــاص  العــام  القطاعيــن 
المجتمــع المدنــي كمــا تحــرص الجمعيــة علــى 
تبنــي قنــوات تواصــل مفتوحــة مــع الشــركاء 
والداعميــن والمؤسســات العالميــة لتأســيس 
مجــال  فــي  مســتدامة  تعــاون  شــراكات 
الخبــرات  وتبــادل  واكتســاب  المنــح  تطويــر 

والمــوارد.

• تتبنــى الجمعيــة الملكيــة للتوعيــة الصحيــة 
نظــام حوكمــة يمكنهــا مــن إدارة برامجهــا 
بطريقــة تضمــن الكفــاءة العاليــة والشــفافية 
بتقديــم  لتقــوم  مهنيــة  تدقيــق  ونظــم 
المعنييــن  لكافــة  أنشــطتها  حــول  التقاريــر 

العالقــة. وأصحــاب 

متابعــة  نظــام  الجمعيــة  تمتلــك  كمــا   •

وتقييــم قــوي يســتند إلــى مخرجــات محــددة 
وتحليــل  األداء،  لقيــاس  واضحــة  ومؤشــرات 
فــي  النتائــج  واســتخدام  ونشــرها،  البيانــات 
عمليــة صناعــة القــرارات بشــأن تطويــر وتنفيــذ 

المســتقبل. فــي  برامجهــا 
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مجلس األمناء

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 
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المدارس
الصحية

فّكر أوًال

مبادرة
تحصين

المطبخ الصحي
االنتاجي

برنامج
شبابنا

عيادة المجتمع
الصحي 

برامجنا

مجلس االدارة

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

برامجنا
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المدارس الصحية

المــدارس الصحيــة هــو برنامــج اعتمــاد وطنــي للمــدارس الصحيــة تــم إطالقــه عــام 2008 
بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم ووزارة الصحــة، بهــدف تعزيــز وتطويــر بيئــة صحيــة 
البدنــي واالجتماعــي والتعليمــي.  الطلبــة  إيجابــًا علــى نمــو  فــي مدارســنا تنعكــس 
ويتضمــن البرنامــج  مجموعــة مــن المعاييــر الوطنيــة يتــم تدريــب المــدارس المشــاركة 
علــى كيفيــة تطبيقهــا  كــي تصبــح  المدرســة بيئــة أمثــل للتعلــم والعمــل. ويركــز 
البرنامــج علــى التوعيــة الصحيــة حــول مواضيــع الصحــة العامــة والوقائيــة مثــل النظافــة 
الشــخصية، ونظافــة الفــم واألســنان، والنشــاط البدنــي، وأهميــة التغذيــة الســليمة 

والوقايــة مــن المخــدرات ومكافحــة التدخيــن. 

الصحيــة  المــدارس  برنامــج  تطبيــق  تــم   •

بمســتوياته الثالثــة للعــام الدراســي 2016/2015 
محافظــات  مختلــف  فــي  مدرســة   98 فــي 
المملكــة، مــن ضمنهــا 6 مــدارس خاصــة و4 
مــدارس عســكرية، وعقــب عمليــة تقييــم مدى 
تطبيــق المعاييــر الصحيــة فــي المــدارس، تــم 
اعتماد 67 مدرسة صحية من أصل 98 مدرسة 
تــم تقييمهــا. وقــد جــاءت النتائــج علــى النحــو 
التالــي : 8 مــدارس ضمــن المســتوى الذهبــي، 
و40  الفضــي،  المســتوى  ضمــن  مدرســة  و19 

ضمــن المســتوى البرونــزي.
• اســتمرت 22 مدرســة صحيــة معتمــدة ضمــن 
المســتوى الذهبــي  فــي تطبيــق متطلبــات 
مــن  والخامســة  الرابعــة  للســنوات  االعتمــاد 
البرنامــج، حيــث قامــت المــدارس بتنفيــذ 22 
مبــادرة صحيــة بمشــاركة أعضــاء مــن المجتمــع 
الســكري،  فحوصــات  كمبــادرة  المحلــي، 
الفحــص  علــى  األمهــات  وتدريــب  والضغــط، 
الذاتــي للثــدي، ومبــادرة نــادي اللياقــة البدنيــة، 
والصحــة  التغذويــة،  التوعيــة  ومبــادرات 
النفســية، باإلضافــة إلــى عقــد مجموعــة مــن 

الــوزن. لتخفيــف  البدنيــة  األنشــطة 
• تــم تدريــب وبنــاء قــدرات 200 معلــم ومعلمــة 
 120 إلــى  باإلضافــة  المعتمــدة  المــدارس  فــي 

مديــر ومديــرة مــن جميــع المــدارس المشــاركة 
الدراســي 2016/2015. للعــام 

الدراســي  العــام  مــن  األول  الفصــل  خــالل   •

إلــى  جديــدة  مدرســة   79 انضمــت   ،2017/2016
البرنامــج ضمن المســتوى البرونزي، واســتمرت 
30 مدرســة معتمــدة علــى المســتوى الذهبــي 
الرابعــة  للســنتين  البرنامــج  تطبيــق  فــي 
المــدارس  مجمــوع  بلــغ  وبذلــك  والخامســة، 
 177 الثالثــة  المســتويات  ضمــن  المشــاركة 
مدرســة. وقــد تــم عقــد ورشــتين تدريبيتيــن 
هــذه  ومــدراء  معلمــي  مــن   474 اســتهدفتا 

المــدارس.
ــه شــركة  ــذي أجرت ــي ال • وفقــًا للمســح الميدان

المســتفيدين  انطباعــات  لتقييــم  مختصــة 
تســتهدف  التــي  الجمعيــة  برامــج  حــول 
مــع  اجريــت  مقابــالت  خــالل  ومــن  المــدارس 
110 مدرســة، أشــارت النتائــج إلــى أن مــا يقــارب 
برنامــج  فــي  المشــاركة  المــدارس  مــن   ٪٨٣
الجيــدة  المعرفــة  لديهــا  الصحيــة  المــدارس 
ــى  ــاد المشــاركين إل ــة، كمــا أف ببرامــج الجمعي
بنجــاح  أحــدث  الوطنــي  االعتمــاد  برنامــج  أن 
تغيــرات إيجابيــة فــي البيئــة المدرســية وذلــك 

ونظافــة.  أمانــًا  أكثــر  بجعلهــا 
عــدد  وتنفيــذ  باســتكمال  الجمعيــة  قامــت   •

إنجازات ونتائج عام 2016 

قبل البدء بتطبيق 
برنامج االعتماد 

الصحي لم يكن 
لدى الطلبة الوعي 

الكافي بأهمية 
وجبة الفطور مما 

كان يؤدي إلى 
مشاكل صحية  

لديهم خالل الدوام، 
والحظت تحسنًا 

كبيرًا وواضحًا بعد 
البدء في تطبيق 
محاضرات التوعية 

التغذوية
 

رائدة عبد اهلل
معلمة صحة - 
 مدرسة ريمون 
األساسية، جرش

كان تقبل األهالي 
للبرنامج كبير 
لقولهم أنها 

معلومات جديدة 
عليهم، بيفيدوا 
حالهم وأوالدهم 

الباقيين
 

محمد الحويان 
مدير - مدرسة حنينا 
األساسية للبنين، 
مادبا

المدارس الصحية
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مــن البرامــج والمشــاريع الهادفــة إلــى التوعيــة 
بمواضيــع صحيــة خــالل العــام 2016 تحــت مظلــة 
برنامــج المــدارس الصحيــة وتضمنــت البرامــج 

التــي تــم تطبيقهــا:-
تــم  »ويــت«:  المائيــة  التربيــة  مشــروع   .1
 36 فــي   2016 عــام  خــالل  البرنامــج  تنفيــذ 
مدرســة صحيــة بالشــراكة مــع شــركة نســتله 
ووتــرز، والــذي يهــدف لرفــع مســتوى الوعــي 
بأهميــة الميــاه فــي حياتنــا وبمصــادر الميــاه 
طبــق  وقــد  عليهــا.  المحافظــة  وكيفيــة 
النشــاطات 4307 طالــب وطالبــة بحضــور 44 
مــن أوليــاء األمــور وأعضــاء المجتمــع المحلــي. 
بلــغ عــدد المــدارس المشــاركة 113 مدرســة منــذ 

.2014 عــام 
الصحــي،  الصــرف  الميــاه،  مشــروع   .2
  WASH الشــخصية  النظافــة  وتعزيــز 
 World( ــد فيجيــن بالشــراكة مــع منظمــة وورل
Vision( بهــدف توعيــة  الطلبــة حــول أهميــة 

اســتخدام  وحســن  الشــخصية،  النظافــة 
عليهــا،  والمحافظــة  المدرســية  الممتلــكات 
وترشــيد اســتهالك الميــاه. حيــث تــم عقــد 1126 
 29642 منــه  اســتفاد  صفــي  توعــوي  نشــاط 

حكوميــة  مدرســة   )33( فــي  وطالبــة  طالــب 
فــي محافظــة العاصمــة، وإربــد والمفــرق، حيــث 
الحكوميــة  المــدارس  علــى  المشــروع  ركــز 
التــي تضــم عــددا مــن الطلبــة مــن الالجئيــن 

الســوريين.
ــليمة: وهــو برنامــج تفاعلــي تــم  ــال س 3. أجي
إطالقــه فــي منطقــة الشــرق األوســط فــي عــام 
2010 مــن قبــل شــركة نســتلة فــودز بالتعــاون 
حيــث  بيــروت  فــي  األمريكيــة  الجامعــة  مــع 
تفاعلــي  منهــاج  البرنامــج  هــذا   يســتخدم  
الســلوكيات  حــول  الوعــي  رفــع  إلــى  يهــدف 
التغذوية للطلبة من الفئة العمرية 9-11 ســنة 
والســادس،  والخامــس  الرابــع  الصفــوف  فــي 
لتشــجيعهم علــى االلتــزام بالعــادات الغذائيــة 
يحقــق  بمــا  البدنيــة  والنشــاطات  الصحيحــة 

الوقايــة مــن الســمنة واألمــراض المزمنــة. 
لبرنامــج  التجريبيــة  المرحلــة  تطبيــق  تــم   •

أجيــال ســليمة فــي العــام الدراســي 2016/2015 
بواقــع  مادبــا،  مديريــة  فــي  مــدارس   10 فــي 
اســتهدفت  تفاعلــي  ونشــاط  حصــة   450
2537 طالــب وطالبــة مــن الصفيــن الخامــس 
أيــام مفتوحــة  تــم تنظيــم  والســادس، كمــا 

فــي المــدارس المشــاركة لتوعيــة أوليــاء األمــور 
بالبرنامــج و ذلــك بمشــاركة 279 مــن األهالــي.

لمســتوى  تقييميــة  دراســة  تنفيــذ  تــم   •

الصحيــة  التغذيــة  ســلوكيات  فــي  التغييــر 
للطلبــة المســتهدفين للمرحلــة التجريبيــة، 
وقــام فريــق الجامعــة االمريكيــة فــي بيــروت 
بتصميــم الدراســة وتحليــل النتائــج. وأظهــرت 
الدراســة ارتفــاع فــي مســتوى معرفــة الطلبــة 
الرئيســية  الصحيــة  التغذيــة  بســلوكيات 
بخصــوص  القــرار  اتخــاذ  علــى  ومقدرتهــم 
اتبــاع هــذه الســلوكيات، إضافــة إلــى تحســن 
ملحــوظ فــي تطبيــق هــذه الســلوكيات فــي 
حياتهــم اليوميــة، مثــل زيــادة معــدل تنــاول 
الخضــار  تنــاول  زيــادة معــدل  الفطــور،  وجبــة 
والفواكــه، وانخفــاض معــدل تنــاول الشــيبس 
المحــالة  والعصائــر  الغازيــة  والمشــروبات 
نتائــج  الدراســة  أظهــرت  كمــا  عــام.  بشــكل 
إيجابيــة حــول ردود أفعــال ذوي الطلبــة حيــث 
ارتفعــت معــدالت اســتهالك الخضــار والفواكــة 
الشــيبس  اســتهالك  معــدالت  وانخفضــت 

المنــزل. فــي  الغازيــة  والمشــروبات 
البرنامــج  مــن  الثانيــة  المرحلــة  إطــالق  تــم   •

الدراســي 2017/2016 مــن خــالل تنفيــذ  للعــام 
ورشــة تدريــب مدربيــن، وقــد تــم تدريــب 14 مــن 
مســؤولي الصحــة والتغذيــة المدرســية، فــي 
مديريــات التربيــة والتعليــم مــن قبــل فريــق 

الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت.
• اشــتركت 27 مدرســة جديــدة فــي المرحلــة 
الثانيــة للبرنامــج فــي كل مــن عمــان، البلقــاء، 
وتــم  ومادبــا.  جــرش،  عجلــون،  الزرقــاء،  إربــد، 
تطبيــق  علــى  ومعلمــة  معلــم   34 تدريــب 
فريــق  قبــل  مــن  والنشــاطات  الحصــص 
والتغذيــة  الصحــة  ومســؤولي  الجمعيــة 

المدربيــن. المدرســية 
المجتمعيــة  العمــل  فــرق  مشــروع   .4

صحيــة لمــدارس 
المجتمعيــة  العمــل  فــرق  مشــروع  يعمــل   •

أفــراد  قــدرة  بنــاء  علــى  صحيــة  لمــدارس 

وإكســابهم  قدراتهــم  وتطويــر  المجتمــع 
مبــادرات  تنفيــذ  مــن  تمكنهــم  مهــارات 
ــر  مجتمعيــة، مــن خــالل شــراكتهم فــي تطوي
المــدارس  فــي  الصحيــة  التعليميــة  البيئــة 
اعتمــاد  معاييــر  مــع  تماشــيًا  الحكوميــة 
 ،2016 عــام  فــي  وتــم  الصحيــة.  المــدارس 
بالشــراكة مــع برنامــج USAID لدعــم مبــادرات 
المجتمــع المدنــي fhi360  تنفيــذ المشــروع في 
10 مــدارس حكوميــة فــي منقطــة القويســمة.
• تــم عقــد 4 ورشــات عمــل لفريــق العمــل الــذي 
المحلــي،  المجتمــع  مــن  أعضــاؤه  اختيــار  تــم 
حــول تقييــم االحتياجــات، التخطيــط، كســب 
والتقييــم  المتابعــة  والتمويــل،  التأييــد 

الصحيــة. المبــادرات  وتنفيــذ 
ثقافــة«  »النظافــة  مبــادرة  تنفيــذ  تــم   •

لبطولــة  المنظمــة  اللجنــة  مــع  بالشــراكة 
كأس العالــم للســيدات تحــت ســن 17 حيــث 
قــام المشــاركون فــي المشــروع وغيرهــم مــن 
المتطوعيــن مــن منطقــة القويســمة بحمــالت 
نظافــة للمدرجــات وأرضيــات الملعــب والتوعيــة 
حــول أهميــة المحافظــة علــى نظافــة البيئــة 
وســتاد  الثانــي  عبــداهلل  الملــك  ملعــب  فــي 
مــن  المبــادرة  تمكنــت  وقــد  الدولــي.  عمــان 
الوصــول إلــى )١٧,٠٠٠( مــن المتابعيــن للبطولــة.
فيمــا يتعلــق بأثــر البرنامــج، أكــدت المــدارس 
المشــاركة علــى أن المبــادرات تلبي االحتياجات 
الصحــة  معاييــر  وتناولــت  للمــدارس  الملحــة 
والســالمة التــي تحتــاج إلــى تحســين. ونتيجــة 
للمبــادرات، أكــدت إدارة المــدارس أن لديهــم 
المزيــد مــن الوقــت لمتابعــة القضايــا الفنيــة 
مدارســهم  فــي  التعليــم  جــودة  لتحســين 

أكثــر مــن ذي قبــل. 

المدارس الصحية

كنت أقضي ٨٠٪ 
من وقتي بمراقبة 

الطلبة لضمان 
سالمتهم حيث 

تقع مدرستي 
بمحيط مجمع 
للباصات وكان 

الطلبة دائمًا 
معرضين لحوداث 

الدهس، أما اآلن 
أصحبت الحوادث 

أقل بكثير

نجاح المعايطة
مديرة - مدرسة 
أبو علندا األساسية 
للبنات،  القويسمة

كنت أحضر مع 
ابنتي من الصف 

السادس وأصبحنا 
نطبق المعلومات 

والنصائح من برنامج 
أجيال سليمة في 

البيت عند تحضير 
اإلفطار والغداء 

والحلويات الخفيفة
 

تغريد الشواورة 
والدة طالبة - مدرسة 
األميرة راية بنت 
الحسين األساسية، 
مادبا
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بمشاركتنا 
بالمشروع 

اتعلمنا كيف 
نخطط ونقيم 

ونوفر بيئة 
مدرسية آمنة 
وهذا جزء من 

مساهمتنا 
المجتمعية

أماني غانم 
عضو مجتمع 
محلي، القويسمة



فّكر أواًل 

فكــر أوالً هــو برنامــج تفاعلــي تــم إطالقــه عــام 2009 بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم 
يهــدف إلــى دمــج مفاهيــم الوقايــة مــن اإلصابــات فــي الحيــاة اليوميــة لألطفــال كمــا 
التعــرض  تقلــل مــن مخاطــر  أن  آمنــة مــن شــأنها  عــادات  يســاعدهم علــى ممارســة 
المشــاكل  الفقري،عــن طريــق تطويــر مهارتهــم فــي حــل  الدمــاغ والعمــود  إلصابــات 
والتفكيــر النقــدي والتحليــل لمســاعدتهم فــي إتخــاذ القــرار األســلم واألكثــر أمانــًا ويقــدم 
هــذا البرنامــج كمنهــاج لطلبــة المــدارس مــن الروضــة إلــى الصــف الســابع ويركــز علــى 
األمــور التاليــة: فهــم ســالمة النخــاع الشــوكي والدمــاغ، وســالمة المشــاة والســالمة فــي 
المركبــات، والوقايــة مــن االختنــاق، والســالمة حــول األســلحة، والســالمة فــي األماكــن 

العامــة وأثنــاء اللعــب، واإلســعاف األولــي. 

1. فــي العــام الدراســي 2016/2015 تــم تطبيــق 
جديــدة  حكوميــة  مدرســة   50 فــي  البرنامــج 
فــي العاصمــة عمــان، باإلضافــة إلــى محافظتــي 
البرنامــج  واســتهدف  ومأدبــا،  البلقــاء 
العمريــة  الفئــة  22,500 طالــب وطالبــة ضمــن 

. فة لمســتهد ا
فــي كافــة  البرنامــج  تنفيــذ  تمــت متابعــة   .2
الفريــق  قبــل  مــن  المشــاركة  المــدارس 
المحــوري المختــص والمكــون مــن المشــرفين 
مديريــات  لمختلــف  التابعيــن  التربوييــن 
التربيــة والتعليــم، وقــد وصــل عــدد الطلبــة 
المنتفعيــن مــن البرنامــج منــذ انطالقــه إلــى 
عــدد  99،500 طالــب وطالبــة، ووصــل  حوالــي 
البرنامــج  انطــالق  منــذ  المشــاركة  المــدارس 

مدرســة.  )159( إلــى 
حــول  الجمعيــة  أجرتهــا  دراســة  أظهــرت   .3
لــه  المشــروع  بــأن  أوالً،  فكــر  منهــاج  فعاليــة 
المــدارس  فــي  األصابــات  تقليــل  علــى  تأثيــر 
المشــاركة، حيــث كان عــدد الحوادث المســجلة 
لديهــا فــي العــام الدراســي 2015-2016 اقــل مــن 
التــي تــم تســجيلها فــي العــام الدراســي 2015-

2014، قبــل المشــاركة فــي البرنامــج.
للتوعيــــة  الملكيــــة  الجمعيــــة  شاركــــت   .4
مــع  بالتعــاون  فعاليــات  عــدة  فــي  الصحيــة 
مثــل  المروريــة  للســالمة  الوطنيــة  اللجنــة 

االحتفــال بأســبوع الســالمة المروريــة العربــي 
كمــا  المروريــة.  للســالمة  العالمــي  واليــوم 
جهــاز  مــن  متحدثيــن  الجمعيــة  اســتضافت 
الجديــد  الفكــر  مهرجــان  فــي  العــام  األمــن 
الحــوادث  مــن  التقليــل  حــول  الوعــي  لزيــادة 
المروريــة، و وصــل بــث المحاضــرة إلــى أكثــر مــن 
300,000 شــخص عبــر صفحــات مواقــع التواصــل 

االجتماعــي.
الســالمة  حملــة  فــي  الجمعيــة  شــاركت   .5
المروريــة لألطفــال وتــم نشــر نصائــح مروريــة 

شــخص.   6,000 يقــارب  لمــا  وصلــت 

إنجازات ونتائج عام 2016 

فكر أواًل

استمتعنا كمعلمات 
واستمتع الطلبة كثيرًا 
بتطبيق البرنامج، كما 
الحظت تغير في نمط 

التصرف عند الطلبة 
عند نزولهم على األدراج 

ولعبهم خالل الفرصة

أسماء عبداهلل
معلمة مدرسة آمنة بنت 
وهب، أبو علندا

الحظت تأثير البرنامج 
اإليجابي على تصرف 

الطلبة بشكل واضح، 
تحسنت تصرفات 

بعض الطلبة 
وأصبحوا يدركون 

عواقب السقوط. كما 
الحظت أن البرنامج 

زاد من إحساس 
الطالب بزمالئه من 

ناحية اإلصابة، فأصبح 
يجهز نفسه في حال 

احتاج غيره للمساعدة 
كطبيب صغير. كما 

أن عدم وجود امتحان 
أو اختبار للمنهاج 
ألغى الخوف عند 

الطالب وجعله أكثر 
انفتاحًا في التعلم 

والمشاركة

وجدان أسعد
مشرف تربوي منسق  
- مديرية قصبة 
عمان
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تحصين 

تحصيــن هــي مبــادرة توعويــة حــول وقايــة األطفــال والشــباب مــن خطــر اإلدمــان علــى التدخيــن 
الممارســات  تلــك  العطــاء ومحصــن ضــد  علــى  قــادر  أردنــي شــاب  إلنشــاء جيــل  والمخــدرات، 
ــادرة المختلفــة لثــالث  ــذ برامــج المب ــة بتنفي ــة الصحي ــة للتوعي ــة الملكي الخطــرة. تقــوم الجمعي
فئــات عمريــة كاآلتــي: برنامــج »الســفراء مكافحــة التدخيــن« للصفــوف الرابــع إلــى الســادس، 
برنامــج »فواصــل« للصفــوف الســابع والثامــن، وبرنامــج مثقفــي األقــران، للشــباب مــن ســن 25-18 
عامــًا. وتعتمــد هــذه البرامــج علــى األســلوب التفاعلــي والتشــاركي وعلــى بنــاء قــدرات الشــباب 
ــة وتحفيزهــم لالنخــراط فــي األنشــطة المنتجــة  ــة والحياتي ــى المهــارات المجتمعي واألطفــال عل
ورفــع الوعــي لديهــم ولذويهــم حــول مخاطــر التدخيــن وتعاطــي المخــدرات وذلــك بالتعــاون مــع 
وزارتــي التربيــة والتعليــم والصحــة وإدارة مكافحــة المخــدرات، وبالشــراكة مــع مؤسســة مينتــور 

ــي المعنيــة. العربيــة ومؤسســات المجتمــع المدن

فنيــة  ولجنــة  عليــا  لجنــة  تشــكيل  تــم    •
ــوزارات  للمبــادرة، و تــم تدريــب 50 ممثــاًل مــن ال
والجهــات المعنيــة مــن ِقبــل مؤسســة منتــور 
ليكونــوا  منهــم  واختيــار مجموعــة  العربيــة، 
مدربيــن رئيســيين وأعضــاء الفريــق المحــوري. 
•  قامــت الجمعيــة بتنفيــذ فعاليــة لألطفــال 
العالمــي  اليــوم  مــع  بالتزامــن  والشــباب 
لمكافحــة المخــدرات، حضــر جانبــًا منهــا ســمو 
عبــداهلل  بــن  حســين  األميــر  العهــد  ولــي 

الشــركاء. وكافــة  المعظــم 
•  تــم تطويــر كافــة األدلــة والمــواد التدريبيــة 

البرامــج. التفاعليــة لكافــة  واألنشــطة 

•  عقــدت ورشــات تدريبيــة ل 60 مرشــد تربــوي 
فواصــل  ببرنامــج  المشــاركة  المــدارس  مــن 
و40 مرشــدا لتطبيــق أنشــطة برنامــج ســفراء 

التدخيــن. مكافحــة 
تــم  والذيــن  أقــران  مثقــف   20 تدريــب  تــم    •
الشــبابية  المؤسســات  مــن  اختيارهــم 
المشــاركة كــوزارة الشــباب وهيئــة شــباب كلنا 
األردن وغيرهــا مــن المؤسســات ذات العالقــة.
ألعضــاء  تدريبيتيــن  ورشــتين  عقــد  تــم    •
(فواصــل  للبرنامجيــن  المحــوري  الفريــق 
ومثقفــي األقــران( مــن قبــل مؤسســة منتــور 

لعربيــة. ا

إنجازات ونتائج عام 2016

تحصين 

كانت تجربتي مع 
مبادرة تحصين من 
أفضل التجارب التي 
ساهمت في صقل 

شخصيتي  وجعلتني 
أكثر قدره ألن أكون 

جزء من المجتمع من 
خالل عملية التوعية 

التي قدمتها المبادرة 
حول موضوع يهم 

لكل شخص

ربا أبو الهيجاء
مثقفة أقران
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المطبخ الصحي االنتاجي 

انطلقــت فكــرة مشــروع المطبــخ اإلنتاجــي فــي العــام 2015 بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم 
المــدارس  لطلبــة  صحيــة  وجبــات  تأميــن  بهــدف  العالمــي،  األغذيــة  وبرنامــج  الصحــة  ووزارة 
الحكوميــة  فــي مناطــق جيــوب الفقــر وربطهــا مــع جمعيــات خيريــة مــن المجتمــع المحلــي إلنتــاج 
هــذه الوجبــات بمعاييــر تغذويــة مدروســة مســبقًا، وتوزيعهــا علــى الطلبــة فــي تلــك المــدارس. 
كمــا يهــدف المشــروع إلــى رفــع الوعــي الصحــي والتغــذوي حــول ســلوكيات التغذيــة الســليمة 

للطلبــة فــي المــدارس المســتهدفة.

•  تــم تنفيــذ المرحلــة  الثانيــة مــن المشــروع  
المحافظــات  مــن  كل  فــي  مدرســة   57 فــي 
التاليــة : قصبــة مادبــا، ومنطقــة إيــدون فــي 
إربــد، ومنطقــة بــالص فــي عجلــون، واألزرق فــي 
عــدد  المفــرق. حيــث وصــل  الزرقــاء، وقصبــة 
الطلبــة المســتفيدين مــن الوجبــات اليوميــة 
للمطبــخ ااإلنتاجــي الصحــي إلــى حوالــي 10,300 

طالــب وطالبــة.
•  تــم عقــد جلســات توعويــة حــول ســلوكيات 
الغــذاء الســليمة للطلبــة المســتفيدين مــن 
برنامــج التغذيــة المدرســية شــملت المعلميــن 

وأوليــاء األمــور فــي تلــك المــدارس.
مــن  ألفــراد  عمــل  فرصــة   100 توفيــر  تــم    •
منطقــة  فــي  المحيــط  المحلــي  المجتمــع 

النســاء،  مــن  اإلنتاجــي، معظمهــم  المطبــخ 
الصحيــة  الشــروط  علــى  تدريبهــم  وتــم 
الواجــب توفرهــا للعمــل فــي المطبــخ اإلنتاجــي 
المحاســبية،  األمــور  بعــض  إلــى  باإلضافــة 

الصحيــة. التغذيــة  وأهميــة 
•  نفــذت أكثــر مــن ٩٥٪ مــن المــدارس أنشــطة 
التوعيــة التغذوية في المدارس المســتهدفة، 
الطلبــة  ســلوكيات  علــى  تأثيــر  لهــا  وكان 
ومعرفتهــم، حيــث أن غالبيــة الطلبــة أصبحــوا 
والفواكــة  الخضــار  إدراج  أهميــة  يدركــون 
فــي وجباتهــم اليوميــة، غســل األيــدي قبــل 
وبعــد تنــاول الوجبــات، وحاجــة الجســم للمــاء 

والحليــب للنمــو وبنــاء عظــام قويــة. 
•  قامــت الجمعيــة بدراســة تقييــم األثــر مــن 

إنجازات ونتائج عام 2016 

المطبخ الصحي اإلنتاجي 

مشروع المطبخ 
اإلنتاجي هو عمل 

ريادي مميز للمنطقة 
وساعد في إيجاد فرص 

عمل ممتازة لإلناث 
والذكور

حسين بني شعبان 
خباز 
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النقــاش  مجموعــات  مــن  عــدد  عقــد  خــالل 
ألهالــي  و  المطبــخ  فــي  للعامليــن  المركــزة  
المطبــخ  بمشــروع  المشــمولين  الطلبــة 
اإلنتاجــي، بهــدف  تقييــم أثــر مشــروع المطبــخ 
كالتالــي: األوليــة  النتائــج  وكانــت  االنتاجــي، 

العاملين في المطبخ:
بالفخــر  المطبــخ  فــي  العاملــون  يشــعر    •
وجبــات  إنتــاج  عمليــة  مــن  جــزءا  لكونهــم 
المنطقــة  فــي  المــدارس  لطلبــة  غذائيــة 
وذلــك  أيضــًا،  وألبنائهــم  بهــم  المحيطــة 
علــى  الطبــة  مســاعدة  فــي  لمســاهمتهم 
اكتســاب نمــط غذائــي صحــي مــن خــالل تنــاول 
هــذه الوجبــات. كمــا اســتطاعوا بنــاء قدراتهــم 
وزيــادة  بأنفســهم  ثقتهــم  مســتوى  ورفــع 

 . ولعائالتهــم  لهــم  المــادي  الدخــل 
فــي  العامــالت  الســيدات  جميــع  أكــدت    •
طــوروا  انهــم  علــى  اإلنتاجيــة  المطابــخ 
أصبحــوا  بحيــث  ومعرفتهــم،  مهاراتهــم 
أفضــل،  بشــكل  الوقــت  إدارة  علــى   قادريــن 
وااللتــزام بالمواعيــد ، و المســاهمة فــي حــل 
المشــكالت واتخــاذ القــرارات فــي حياتهــم أكثــر 

قبــل. ذي  مــن 

األهل:
للطلبــة  الوجبــات  هــذه  تقديــم  خــالل  مــن 
األمــور  مالحظــة  مــن  الطلبــة  أهــل  تمكــن    ،
أبنائهــم: بســلوكيات  يتعلــق  فيمــا  التاليــة 
•  يتنــاول الطلبــة وجبــة اإلفطــار بشــكل يومــي 

بغــض النظــر عــن المســتوى المــادي للطالــب .
الخضــار  مــن  حصصــًا  الطلبــة  يتنــاول    •

يومــي. بشــكل  والفاكهــة 
بعــض  شــراء  مــن  الطلبــة  بعــض  تمكــن    •
الحاجيــات المهمــة بالنســبة إليهــم مــن خــالل 

اليومــي.    مصروفهــم  توفيــر 

والبعــدي  القبلــي  االســتبيانان  نتائــج 
الطلبــة: مــن  عشــوائية  لعينــة 

ــون وجبــات المطبــخ  •  ٩٠٪ مــن الطلبــة يتناول
وفــور  المدرســة  داخــل  كاملــة  اإلنتاجــي 

لهــم. تقديمهــا 
•  ٧٠٪ مــن الطلبــة أفــادوا أن الوجبــات المقدمــة 
المعجنــات  مثــل  عاليــة،  جــودة  ذات  لهــم 

والفواكــة. والخضــار 
تدويــر  بإعــادة  يقومــون  الطلبــة  مــن   ٪٣١  •
األكيــاس الورقيــة التــي يتــم تقديــم الوجبــات 

بهــا. ااإلنتاجــي  المطبــخ 

المطبخ الصحي اإلنتاجي 

من خالل وجبات 
المطبخ االنتاجي، 

أصبح الطالب يتناول 
وجبة طعام صحية 

متوازنة وبالتالي  
ساهم في تقليل 

تناول األطعمة غير 
الصحية مثل الشيبس 
و الشوكوالتة و غيرها، 

وكذلك خفف من 
المصروف على األهل

حنان األيوب
مديرة - مدرسة بالص 
الثانوية الشاملة للبنات،  
عجلون

عملي في المطبخ 
االنتاجي ساهم في 

تطوير شخصيتي 
وأصبحت فرد منتج 

في المجتمع

ريما بني فواز
مشرفة مطبخ بالص 
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شبابنا: شباب من أجل الصحة

يهــدف برنامــج شــبابنا إلــى تأســيس شــبكة وطنيــة مــن المتطوعييــن الشــباب للعــب دور 
قيــادي فــي المجتمــع وتحفيــز أنفســهم وأقرانهــم علــى تبنــي ممارســات وســلوكيات صحيــة، 
بتدريــب مجموعــة مــن المتطوعيــن الشــباب ســواء فــي الجامعــات أو المجتمعــات المحليــة علــى 
األولويــات الصحيــة الوطنيــة ورفــع الوعــي الصحــي لديهــم خاصــة فــي المواضيــع ذات العالقــة 
بصحــة الشــباب، باإلضافــة إلــى بنــاء قدراتهــم وتدريبهــم علــى مهــارات القيــادة واالتصال وكســب 
التأييــد لتمكينهــم مــن المســاهمة فــي تنفيــذ مشــاريع ومبــادرات صحيــة فــي جامعاتهــم أو 

مجتمعاتهــم المحليــة، والتطــوع فــي مختلــف برامــج الجمعيــة فــي المملكــة.

•  أتــم 35 طالبــًا وطالبــة مــن مختلــف التخصصات 
الصحــي  التثقيــف  دورة  األردنيــة  الجامعــة  فــي 
كليــة  مــع  بالتعــاون  الجميعــة  نفذتهــا  والتــي 
عــدة  علــى  اشــتملت  الجامعــة،  فــي  التمريــض 
والســمنة،  التدخيــن،  خطــر  صحيــة:  مواضيــع 
النفســية،  والصحــة  والســكري،  والســرطان، 
وتنظيــم األســرة، وتغيــرات المراهقــة، واألمومــة 
اآلمنــة، واالســتعداد للــزواج و النــوع االجتماعــي. 
القيــادة  مهــارات  علــى  الطلبــة  تدريــب  وتــم 
وتنفيــذ  الجماعــي  والعمــل  الفريــق  وتكويــن 
مبــادرات   7 بتنفيــذ  قامــوا  حيــث  المبــادرات. 
أكثــر صحــة(  صحيــة تحــت اســم )خلــي حياتــك 
اســتفاد منهــا أكثــر مــن ٤,٥٠٠ طالــب وطالبــة مــن 

الجامعــة. 
للمــادة  التجريبيــة  المرحلــة  تنفيــذ  تــم    •
 )22( لـــــ  لتعزيزالصحــة  التفاعليــة  التعليميــة 
والتــي  الصيفــي  الفصــل  فــي  صفيــة  شــعبة 
ــق مختــص مــن كادر كليــة  ــم إعدادهــا مــع فري ت
والتكنولوجيــا  العلــوم  جامعــة  فــي  التمريــض 
األردنيــة  للتثقيــف الصحــي وذلــك بالتعــاون مــع 
صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان وتــم إدراجهــا 
ضمــن المــواد الحــرة التــي يمكــن لكافــة طلبــة 

فيهــا. التســجيل  الجامعــة 
•  تــم البــدء بإعــداد معاييــر خاصة بإنشــاء »عيادة 
صحيــة صديقــة للشــباب« بالتعــاون مــع صنــدوق 
إلــى  تهــدف  والتــي  للســكان  المتحــدة  األمــم 
إيجــاد مســاحة آمنــة للشــباب لتقديــم خدمــات 
القضايــا  مــن  العديــد  فــي  المشــورة والتوعيــة 
التــي تهــم الطلبــة مــن قضايــا العنــف والصحــة 

النفســية ومواضيــع الصحــة اإلنجابيــة، وســيتم 
المعاييــر  تطبيــق  علــى  مســتقباًل  العمــل 
الخاصــة داخــل الجامعــة األردنيــة وجامعــة العلــوم 

األردنيــة. والتكنولوجيــا 
•  أظهــر اســتبيان تــم إجــراؤه إلكترونيــًا )تقييــم 
ــر دورة التثقيــف الصحــي  قبلي-بعــدي( حــول أث
علــى معرفــة الشــباب الصحيــة، النتائــج التاليــة: 
تحســن فــي مســتوى معــارف الطلبــة فــي جميــع 
مســتوى  وازديــاد   ٪٨,٣ الصحيــة  المواضيــع 
المعرفــة لــدى الطلبــة بنســبة ٢٣٪ فيمــا يخــص 
األســرة،  وتنظيــم  اإلنجابيــة  الصحــة  مواضيــع 
و٢٤٪ زيــادة فــي عــدد الطلبــة الذيــن يدركــون 
يؤثــر فقــط  ال  الســكري  مــرض  مــن   2 النــوع  أن 
علــى كبــار الســن إنمــا يمكــن أن يؤثــر أيضــًا علــى 

الشــباب. 
•  أكــد المشــاركون إلــى أنهــم طــوروا مهــارات 
اإلتصــال والعــرض لديهــم نتيجــة مشــاركتهم 
المشــاركين  بعــض  بــدأ  كمــا  البرنامــج،  فــي 
انضمامهــم  منــذ  أقــل  بشــكل  بالتدخيــن 
الشــيبس  آخــرون  اســتبدل  كمــا  للبرنامــج 

صحيــة.  خفيفــة  بوجبــات  الغازيــة  والميــاه 
مختصــة  شــركة  أجرتــه  الــذي  للمســح  وفقــًا    •
لتقييــم انطباعــات المســتفيدين حــول برامــج 
أظهــرت  الشــباب،  تســتهدف  التــي  الجمعيــة 
إيجابيــًا  أثــرًا  شــبابنا  لبرنامــج  أن  إلــى  النتائــج 
علــى التنميــة الشــخصية للمشــاركين الشــباب 
وســاهم البرنامــج فــي زيــادة الوعــي بالمواضيــع 
لــة بالصحــة فــي المجتمعــات المحليــة  ذات الصِّ
لحلقــات  الراجعــة  التغذيــة  بذلــك  مطابقــة 

اإللكترونيــة. اإلســتبانة  ونتائــج  النقــاش 

إنجازات ونتائج عام 2016 

شبابنا

هذا المساق يختلف 
عن المساقات األخرى، 

تفاعلي جدًا تعلمنا 
عن المواضيع بطريقة 

غير تقليدية وأتوقع 
أنه ستبقى المعلومات 
بذهني، ألنني أنا التي 

كتبت عنها وبحثت 
ونفذت األنشطة 

المتعلقة بها

لين البرغوثي 
طالبة - جامعة العلوم 
والتكنولوجيا
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عيادة المجتمع الصحي 

عيــادة المجتمــع الصحــي  هــو برنامــج وطنــي تــم إطالقــه فــي الربــع األخيــر مــن عــام 2011 بالتعــاون 
مــع وزارة الصحــة، يهــدف لبنــاء قــدرات المراكــز الصحيــة المشــاركة لتوفيــر خدمــات وقائيــة تحــد 
مــن اإلصابــة باألمــراض المزمنــة لمــن هــم عرضــة لهــا، وتمكــن المصابــون بهــا مــن إدارة حياتهــم 
والتعامــل مــع مرضهــم بطريقــة تقلــل مــن تأثيراتــه الســلبية علــى صحتهــم وتجنبهــم التعــرض 
حــول  تفاعليــة  توعويــة  جلســات  علــى  البرنامــج  أنشــطة  تشــتمل  المختلفــة.  للمضاعفــات 
ــة، ومنهــا: أمــراض القلــب والشــرايين، والســكري، وضغــط  مواضيــع الصحــة العامــة ذات األولوي
الــدم، والربــو، والحساســيات، والصحــة اإلنجابيــة، والســمنة، وأهميــة التغذيــة الســليمة، والنشــاط 

البدنــي واإلقــالع عــن التدخيــن.  

•  تــم توســعة برنامــج عيــادة المجتمــع الصحــي 
ليشــمل 8 مراكــز صحيــة شــاملة وهــي: مركــز 
صحــي األميــرة بســمة الشــامل ومركــز صحــي 
مــاركا الشــامل فــي محافظــة العاصمــة، ومركز 
صحــي عنجــرة الشــامل ومركــز صحــي الصخــرة 
ومركــز  عجلــون،  محافظــة  فــي  الشــامل 
صحــي الطيبــة الشــامل فــي محافظــة إربــد، 
الشــامل  الهاشــمية  و مركــز صحــي إســكان 
فــي محافظــة الزرقــاء، و مركــز صحــي قفقفــا  
األولــي فــي محافظــة جــرش، و مركــز صحــي 

الخالديــة الشــامل فــي محافظــة المفــرق.  

•  اســتفاد 1,600 مريــض مــن األنشــطة المختلفــة 
عيــادة  برنامــج  ضمــن  تنفيذهــا  تــم  التــي 
المجتمــع الصحــي فــي عــام 2016، وتــم تدريــب 
علــى  الصحــة  وزراة  كــوادر  مــن  شــخص   84

الصحــي. المجتمــع  عيــادة  برنامــج 
•  تــم إجــراء الفحوصــات الدوريــة لــكل مشــارك 
وشــملت  حالتــه،  لمتابعــة  فئتــه  بحســب 
الفحوصــات الشــهرية والربــع ســنوية والنصــف 

ســنوية.
الســكري  عيــادات  مشــروع  توســعة  تــم    •
الذاتيــة ليصــل إلــى 21 مركــز صحــي بالتعــاون 

إنجازات ونتائج عام 2016 

عيادة المجتمع الصحي 

كنت أعاني من نوبات 
هبوط السكر والتي 

أدت إلى الغيبوبة، 
وأصبحت اآلن أعرف 

أهمية تناول عدد من 
الوجبات الصغيرة 

خالل اليوم للمحافظة 
على مستوى السكر 

المناسب في الدم

محمد الحالق 
مشارك - مركز صحي 
األميرة بسمة الشامل، 
العاصمة
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مــع مؤسســة ميكروكلينيــك الدوليــة ووزارة 
الصحــة ليشــمل مراكــز صحيــة فــي محافظــة 
والزرقــاء،  والرمثــا،  ومادبــا،  عمــان،  العاصمــة 
وجــرش، والبلقــاء، وعجلــون والمفــرق، حيــث 
بهــدف  وممرضــة  ممرضــًا   21 تدريــب  تــم 
تمكيــن مرضــى الســكري مــن إدارة حياتهــم 
المــرض.  مضاعفــات  وتجنــب  صحــي  بشــكل 
والتحــق 3,515 مريــض ســكري بالمشــروع كمــا 
اســتفادوا مــن النمــوذج المبنــي علــى دعــم 
عيــادة  وتكويــن  البعــض  لبعضهــم  األفــراد 

األثــر والفائــدة. لزيــادة  مصغــرة ذاتيــة 
مركــزة  نقــاش  مجموعــات   4 تطبيــق  تــم   •
مــع عينــة ممثلــة للمســتفيدين مــن برنامــج 
عيــادة المجتمــع الصحــي فــي 4 مراكــز صحيــة 
لتقييــم أثــر البرنامــج علــى المســتفيدين منــه 
وعلــى المجتمــع، وأظهــرت نتائــج المجموعــات 

ــا يلــي: ــز م التركي
وأنشــطة  بخدمــات  المســتفيدون  أشــاد   •
تحّســن  والحظــوا  الصحــي،  المجتمــع  عيــادة 
قدرتهــم  علــى  وأكــدوا  الصحيــة  أوضاعهــم 
خــالل  مــن  المزمنــة  أمراضهــم  إدارة  علــى 
إلــى  ســليمة،  صحيــة  حيــاة  أنمــاط  اتبــاع 
عائالتهــم  قبــل  مــن  قــدوة  اعتبارهــم  حــد 
وأصدقائهــم، الذيــن أصبحــوا يتبعــون أنظمــة 

أيضــًا. ســليمة  صحيــة  غذائيــة 

الحثيثــة  المتابعــة  أن  المســتفيدون  • أوضــح 
مــن قبــل عيــادة المجتمــع الصحــي ســاعدتهم  
صحــي  غذائــي  بنظــام  االلتــزام  علــى  كثيــرًا 

وأســلوب حيــاة صحيــة.
العديــدة  التغييــرات  المســتفيدون  الحــظ   •
التــي طــرأت علــى صحتهــم بعــد اشــتراكهم 
فــي برنامــج عيــادة المجتمــع الصحــي ومنهــا: 
خســارة الــوزن الزائــد، وانتظــام دقــات القلــب، 
والســيطرة علــى مســتوى الســكر فــي الــدم، 
الربــو  مــرض  وإدارة  الــدم،  ضغــط  واســتقرار 
الالزمــة  المعرفــة  واكتســاب  أفضــل،  بشــكل 
مــن  الصحيــة  الســلوكيات  ودعــم  لتطويــر 
اتبــاع نظــام غذائــي صحــي، وممارســة رياضــة 
المشــي، وتجنــب التأثيــر الســلبي للتدخيــن، 

وتنــاول الــدواء فــي الوقــت المحــدد. 
• وفقــًا للمســح الــذي أجرتــه شــركة مختصــة 
لتقييــم انطباعــات المســتفيدين حــول برامــج 
الجمعيــة التــي تســتهدف المجتمــع وذلــك مــن 
خــالل اســتطالع آراء مــا يقــارب 1,000 مســتفيد 
مــن برنامــج عيــادة المجتمــع الصحــي، أظهــرت 
النتائــج إن مــا يقــارب ٧٠٪ مــن المســتفيدين 
يعتبــرون البرنامــج فعــال جــدًا مطابقــة بذلــك 

ــة الراجعــة لحلقــات النقــاش.  التغذي

عيادة المجتمع الصحي 

كنت أتناول جميع 
أنواع األطعمة دون أي 
اهتمام، اآلن أصبحت 

أولي اهتمام خاص 
لنوع وكمية الطعام 

لكل وجبة

أبو محمد
مشارك - مركز صحي 
إسكان الهاشمية 
الشامل، الزرقاء

خالل مشاركتي في 
برنامج عيادة المجتمع 

الصحي، استطعت 
انقاص 11 كغم من 
وزني نتيجة لتلقي 

المشورة والدعم، 
أشعر بثقة وبصحة 

أفضل

أم أحمد
مشاركة - مركز صحي 
الطيبة الشامل، اربد
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أهم فعالياتنا عام ٢٠١٦

اجتماع مجلس األمناء السنوي
برئاسة جاللة الملكة رانيا العبداهلل المعظمة

نشاط في أمانة عمان خالل اليوم العالمي للسكري

مشاركة الجمعية في أنشطة توعوية صحية
في ماراثون العبدلي

مبادرة »الثقافة نظافة« في منطقة القويسمة خالل مباريات كأس 
العالم للسيدات تحت سن ال١٧ سنة

نشاطات توعوية للجمعية خالل اليوم العالمي لسرطان الثدي

يوم تدريبي لكادر الجمعية على مهارات القيادة والعمل 
الجماعي في قرية التحديات

»حارة الصحة« التابعة للجمعية في مهرجان الفكر الجديد ٢٠١٦

مسيرة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

يوم طبي مفتوح بالتعاون مع مستشقى فلسطين في معان 
بمناسبة يوم الصحة العالمي

اليوم العالمي للثورة الغذائية، مع الشيف ميرا جرار في إحدى 
المدارس الحكومية

مشاركة الجمعية في مبادرة كلينتون العالمية وتقديمها 
لبرنامج عيادة المجتمع الصحي

حضور جاللة الملكة رانيا العبداهلل المعظمة
لحفل جمع تبرعات ألصدقاء الجمعية الملكية للتوعية

الصحية في الواليات المتحدة
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تواصلنا اإلعالمي

أهم مقابالتنا التلفزيونية واإلذاعية

• نشرت الجمعية عدة مقاالت صحية توعوية في أبرز الصحف اليومية
  Family Flavors نشرت الجمعية أعمدة جانبية شهرية باإلضافة إلى عدد من المقاالت التوعوية الصحية في مجلة نكهات عائلية و •
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أهم المنشورات على تويترأهم المنشورات على فيسبوك

عدد المتابعين
١,٥٤١

عدد المتابعين
٤٨,٠٠٠

النمو عن ٢٠١٥
٪٥

النمو عن ٢٠١٥
٪٤١

حّمل تطبيقنا الذكي
من متجري

لتبدأ نمط حياة صحية اليوم!



شركاؤنا وداعمونا

Thank you for your continuous support and partnershipشكرًا لشراكتكم ودعمكم المتواصلين
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