2011
info@rhas.org.jo

11821

699

962 6 5541 898

962 6 5541 899

باستطاعتك ان تجعل القلوب تنبض بالحياة

“اجلمعية امللكية للتوعية الصحية تعمل
على تنشئة جيل أردني من أجل مستقبل
نحقق فيه جميع إمكانياتنا”
جاللة امللكة رانيا العبداهلل املعظمة

كلمة المدير العام
أتشرف أن أضع بني أيديكم التقرير السنوي للجمعية لعام  2011الذي شهد العديد من
االجنازات و التحديات التي متكنا من التغلب عليها من خالل اجلهود املتميزة لفريق عملنا
ومتطوعينا .حيث إستطعنا من خالل مشاريعنا أن نساهم في متكني اجملتمع احمللي من
إتخاذ قرارات صحيحة وعملنا على تعزيز مفهوم الوقاية الصحية عبر استمرارية العمل
في تلك املشاريع واطالق مشاريع جديدة تهدف لزيادة الوعي الصحي بني أبنائنا في
املدارس ،وشبابنا في اجلامعات ،ومواطنينا في مختلف محافظات اململكة.
ومبا أن الصحة في وقتنا احلاضر تعد من أهم العوامل التي تساهم في حتقيق التقدم
االجتماعي واالقتصادي ،وأن املشاريع التي تعنى بالصحة الوقائية أصبحت مطلب
رئيسي للكثير من شرائح اجملتمع احمللي ،وحيث أننا في اجلمعية نؤمن بانه من خالل
برامجنا ومشاريعنا نستطيع املساهمة في متكني األردنيني من إتباع سلوكيات صحية،
فاألفراد الذين يتمتعون بصحة جيدة لديهم قدرة أكبر على اإلنتاج وعلى التأثير اإليجابي
في مجتمعاتهم ،ومن أجل حتقيق ذلك قمنا في العام املاضي باطالق مشروع عيادة اجملتمع
الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة من أجل بناء قدرات املراكز الصحية املشاركة لتوفير
خدمات وقائية متكن املرضى من إدارة حياتهم والتعامل مع مرضهم بطريقة تقلل من
تأثيراته السلبية على صحتهم وجتنبهم التعرض للمضاعفات اخملتلفة .وكانت البداية
عبر تنفيذ املشروع في مرحلته التجريبية في مركز صحي عني الباشا.
وانطالقا من أهمية العمل التطوعي في مجتمعنا ،قمنا في اجلمعية امللكية للتوعية
الصحية باطالق مشروع شبابنا للعمل التطوعي والذي يهدف الى تأسيس شبكة
وطنية من املتطوعيني الشباب للعب دور قيادي في اجملتمع وحتفيز أقرانهم على تبني
ممارسات وسلوكيات صحية ،حيث يتم تدريب مجموعة من املتطوعني الشباب في كل
عام على األولويات الصحية الوطنية ،ويتم تزويدهم مبهارات القيادة واالتصال وكسب
التأييد لتمكينهم من املساهمة في تنفيذ متابعة مشاريع اجلمعية في مختلف
محافظات اململكة.
كما وقامت اجلمعية باطالق حملة « أصدقاء اجلمعية امللكية للتوعية الصحية «
كمبادرة وطنية لتشجيع االفراد لالنضمام إلى اجلمعية لدعمها في تنفيذ مهمتها.
نتطلع لالستمرار في خدمة مجتمعنا واملساهمة في تقدمي خدمات تساعد على رفع
املستوى الصحي بني أبناء مجتمعنا االردني  .نأمل أن يقدم هذا التقرير ما يكفي من
املعلومات املفيدة لتشجيعكم على االنضمام الينا كأصدقاء للمساهمة في بناء
مجتمع صحي.

تأسست اجلمعية امللكية للتوعية الصحية في عام  2005بتوجيهات من صاحبة اجلاللة
امللكة رانيا العبداهلل املعظمة لزيادة الوعي الصحي ومتكني اجملتمع احمللي من اتباع سلوكيات
صحية .وتقوم اجلمعية بتنفيذ برامج تنموية لتلبية احتياجات اجملتمع احمللي والتي تتماشى
واألولويات الصحية الوطنية.

الرؤية والرسالة :
اجلمعية امللكية للتوعية الصحية هي مؤسسة أردنية غير ربحية تسعى الى زيادة الوعي الصحي ومتكني اجملتمع احمللي
بكافة شرائحه من اتباع أمناط حياة وسلوكيات صحية .وتقوم اجلمعية بتطوير وتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية تعنى بالصحة
والسالمة العامة بالشراكة مع القطاع العام واخلاص ومؤسسات اجملتمع املدني.

األهداف
.1
.2
.3
.4
.5
.6

 1التعريف والتثقيف بنمط حياة صحي وآمن.
 2متكني األردنيني من اتخاذ قرارات صحية سليمة.
 3تسهيل الوصول للمعرفة واملعلومات املتعلقة بالصحة.
 4تشجيع منط حياة نشيط وادخال األنشطة البدنية في حياة اليومية.
 5حتفيز إتباع األنظمة الغذائية السليمة والتغذية املناسبة.
 6حتفيز وجود بيئة آمنة واحملافظة عليها.

إنعام البريشي
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مت تطوير مشروع الكفاءة الصحية بعد اكتمال املرحلة التجريبية من برنامج االعتماد الوطني
للمدارس الصحية .يهدف املشروع الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع برنامج شركاء االعالم
لصحة االسرة الى توفير بيئة صحية داخل اجملتمع املدرسي عن طريق استخدام حقيبة صحية
شاملة .حتتوي احلقيبة التثقيفية على معلومات صحية تتناول  8مواضيع مختلفة تستهدف
الطالب من صفوف الروضة وحتى الصف السابع .كما وحتتوي احلقيبة على وسائل وادوات
تعليمية تفاعلية ليتم تطبيقها داخل املدرسة ،باالضافة الى تطوير دليل للمعلم واولياء
االمور الرشاد ادارة املدرسة واجملتمع احمللي على كيفية تنفيذ النشاطات بفاعلية.

اإلنجازات
• مت تطبيق مشروع الكفاءة الصحية في  23مدرسة  ،ومن ضمنها املدارس اخلاصة واملدارس املشمولة في مبادرة مدرستي
في محافظات جرش وعجلون والسلط.
• مت تدريب وبناء قدرات  46معلم ومعلمة صحة و  23مدير من جميع املدارس املشاركة للتدريب على املعايير الواجب تطبيقها.
• مت تطوير حقيبة صحية حتتوي على قصص وأدوات تعليمية ودليل للرسائل الصحية ألهم املواضيع الصحية ذات األولوية في
مجتمعنا احمللي ،وزعت على املدارس املشاركة بهدف استخدامها اليصال املعلومات الصحية لطلبة املدارس بطريقة تفاعلية.
• تأهلت  16مدرسة من اصل  23مدرسة للمستوى البرونزي لبرنامج االعتماد الوطني للمدارس الصحية.

النتائج

الكفاءة الصحية

• شهدت املدارس املشارِكة حتسينات في املقاصف املدرسية
التي أصبحت حتتوي على أطعمة صحية ،باإلضافة إلى
التحسينات في اخلدمات الطبية املقدمة للمدارس من قبل
املراكز الصحية احمللية والزيادة في نسبة مشاركة اجملتمع
احمللي وانخراط أولياء االمور في األنشطة املدرسية.
• مت تنظيم العديد من احملاضرات حول مواضيع صحية
متعددة من قبل مسؤولني في القطاع الصحي من خبراء
التغذية وأطباء األسنان والدفاع املدني وغيرهم من أجل زيادة

الوعي حول قضايا صحية مهمة.
• مت تنظيم العديد من األنشطة مثل الفطور الصحي
واأللعاب والتمارين البدنية.
• شارك أعضاء من اجملتمع احمللي والقطاع الصحي في
العديد من املبادرات املدرسية ،حيث ساهمت مشاركاتهم
في جناح هذه املبادرات ،ومنها بناء ممرات صعود للطلبة ذوي
اإلعاقات احلركية.
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برنامج االعتماد الوطني للمدارس الصحية هو برنامج مت اطالقه في عام  2008بالتعاون مع
وزارتي التربية والتعليم والصحة .يهدف برنامج االعتماد الوطني للمدارس الصحية الى
تعزيز و تطوير بيئة صحية في مدارسنا تنعكس ايجابيا ً على منو الطالب البدني واالجتماعي
والتعليمي .ويقوم املشروع على مجموعة من املعايير الوطنية والتي يتم تدريب املدارس
املشاركة على كيفية تطبيقها لتجعل من املدرسة بيئة أمثل للتعلم والعمل.

اإلنجازات
• مت تطبيق مشروع املدارس الصحية في  66مدرسة من معظم احملافظات ،من ضمنها  4مدارس خاصة.
• مت تدريب وبناء قدرات  65معلم ومعلمة صحة و  43مدير من جميع املدارس املشاركة في املشروع.
• قام فريق من اخلبراء بزيارة املدارس املشاركة من أجل تقييم أداءها ،وبنا ًء عليه مت اعتماد  48مدرسة من أصل  66مدرسة على
أنها مدارس صحية  6 :مدارس ضمن املستوى الذهبي ،و 26مدرسة ضمن املستوى الفضي ،و 16ضمن املستوى البرونزي.
• مت تنظيم حفل برعاية صاحبة اجلاللة امللكة رانيا العبداهلل املعظمة في شهر تشرين الثاني والذي قامت جاللتها خالله
مبنح الشهادات للمدارس املعتمدة وقامت باالجتماع مع مدراء ومعلمي الصحة املدرسية للمدارس املعتمدة ضمن املستوى
الذهبي للوقوف على أهم إجنازاتهم خالل الثالثة اعوام املاضية .
• قامت اجلمعية بإطالق حملة إعالمية للتعريف بالفائزين في برنامج األعتماد الوطني للمدارس الصحية وحتفيز املدارس على
املشاركة في املشروع.
• مت تعديل وتطوير معايير البرنامج حسب التغذية الراجعة من اجملتمع احمللي ،كما ومت اضافة فصل خاص يشمل شروط
السالمة العامة والصحة في املسابح املدرسية.

النتائج

برنامج االعتماد
الوطني للمدارس
الصحية

• شهدت املدارس املشارِكة تغييرات جذرية في البنية
التحتية ومعايير السالمة العامة والنظافة سوا ًء على
مستوى املدارس أو على مستوى الطلبة أنفسهم.
• شهدت املدارس املشارِكة حتسينات في املقاصف املدرسية
التي أصبحت حتتوي على أطعمة صحية ،باإلضافة إلى
التحسينات في اخلدمات الطبية املقدمة للمدارس من قبل
املراكز الصحية احمللية والزيادة في نسبة مشاركة اجملتمع
احمللي وانخراط أولياء االمور في األنشطة املدرسية.
• مت تنظيم العديد من احملاضرات حول مواضيع صحية
متعددة من قبل مسؤولني في القطاع الصحي من خبراء
التغذية وأطباء األسنان والدفاع املدني وغيرهم من أجل زيادة
الوعي حول قضايا صحية مهمة.

• شارك أعضاء من اجملتمع احمللي والقطاع الصحي في
العديد من املبادرات املدرسية ،حيث ساهمت مشاركاتهم
في جناح هذه املبادرات ،ومنها بناء ممرات صعود للطلبة ذوي
اإلعاقات احلركية.
• جنحت احلملة اإلعالمية التي اطلقت في مجموعة من
وسائل االعالم املرئية واملسموعة واملطبوعة في زيادة
مستوى الوعي لدى اجملتمع والتعريف مبشروع املدارس
الصحية وأهميته ،كما جنحت في جذب اهتمام مدارس
أخرى للمشاركة في املشروع.
• شكل العام الدراسي 2011/2010نقطة انطالق للمشروع
في  4مدارس خاصة ،بحيث شهد املشروع اقباال ً واهتماما ً
من إدارات هذه املدارس.
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مشروع جائزة امللك عبداهلل الثاني للياقة البدنية هو مبادرة وطنية مت اطالقها في عام 2005
بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والصحة .يهدف املشروع الى املساهمة في حتفيز
الطالب على ممارسة التمارين الرياضية لتصبح جزءا ً اساسيا ً من حياتهم اليومية للتمتع
بنمط حياة اكثر صحة .يكسب الطالب خالل املشاركة في املشروع املعرفة واملهارات االزمة
التي متكنهم من االنخراط في النشاطات الرياضية اخملتلفة والتي تساعدهم على تبني منط
حياة مليء بالنشاط.

اإلنجازات
• شاركت  2433مدرسة في املشروع خالل العام الدراسي  ،2011-2010وكان عدد الطلبة املستهدفني  555108طالب وطالبة.
• مت رفع نسبة مشاركة الطلبة في املشروع في العام الدراسي  2011/2010من  % 63الى  % 81من أصل جميع الطلبة في
املدارس للفئة العمرية  17-9سنه .
• مت حفل توزيع اجلوائز على الفائزين برعاية ملكية سامية بحضور صاحبي اجلاللة امللك عبداهلل الثاني وجاللة امللكة رانيا
العبداهلل.
• مت إقامة معسكرات رياضية متخصصة ألوائل الطلبة الفائزين بالذهب بهدف حتفيز الطلبة على املشاركة في املشروع،
ورفد االحتادات واالندية الرياضية بالعبني مميزين من ذوي اللياقة البدنية العالية  ،وقد مت ربط  195طالب وطالبة باالحتاد األردني
للرياضة املدرسية ومت وضع خطة لتطوير مستوياتهم في السنوات القادمة .
• شارك في العام الدراسي املاضي  2011/2010أكثر من  2600طالب وطالبة من  260مدرسة في برنامج القيادات الرياضية ,
بالشراكة مع اجمللس الثقافي البريطاني ومت تدريب  40مشرف ومشرفه و  260معلمة ومعلمة للتربية الرياضية على املهارات
القيادية فيه.
• شارك وفد من مشروع اجلائزة ضم طالب وطالبة من القادة الرياضيني ومشرف ومشرفه من الذين مت تدريبهم على برنامج
القيادات الرياضية في اعداد وتنظيم بطولة األلعاب املدرسية التي اقيمت في اململكة املتحدة.
• شاركت  100مدرسة من مدارس مناطق جيوب الفقر واألقل حظا في اململكة في مشروع اجلائزة بالشراكة مع وزارة
التخطيط  ,ومت العمل على حتسني املرافق الرياضية فيها وتخطيط الساحات واملالعب املتوفرة وتزويد املدارس بأدوات وكرات
رياضية مختلفة تسهم في حتفيز الطلبة على ممارسة الرياضة.
• مت حوسبة مشروع اجلائزة  ,من خالل إنشاء برنامج خاص باللياقة البدنية على منظومة التعلم اإللكتروني « االديو ويف «,
ويتم من خالله ادخال وحتليل و أرشفة نتائج وبيانات الطلبة املشاركني في اجلائزة من كل عام دراسي.

جائزة الملك
عبداهلل الثاني
للياقة البدنية

النتائج
• مت اجراء بحث من قبل مركز امللكة رانيا لتكنولوجيا
التعليم التابع لوزارة التربية والتعليم على نتائج مشروع
اجلائزة للعام الدراسي  , 2011/2010وأظهر البحث حتسن
ملحوظ في مستوى اللياقة البدنية على الطلبة املشاركني
بنسبة  . % 51وذلك من خالل احتساب الفرق بني متوسطي
النتائج لالختبارات اخلمسة .
• بينت نتائج الدراسة حتسنا ملحوظا في مؤشر كتلة
اجلسم للطلبة املشاركني بعد تطبيق البرنامج التدريبي
املكثف ملدة ستة – ثمانية اسابيع  ،مارس فيها املشاركون
متارين اجلائزة اخلمسة الرئيسية وتبني ان  % 82من الطلبة

كانوا ضمن معدل مؤشر كتلة اجلسم العاملي احلاصل على
اعتراف املعهد القومي األمريكى للصحة ومنظمة الصحة
العاملية.
ً
• أظهرت املشاهدات امليدانية انخفاضا في نسب املشاجرات
والعنف بني الطلبة وخصوصا ً في مدارس الذكور بحيث
شكلت ممارسة الرياضة متنفسا ً للطلبة في أوقات الفراغ.
• باالتفاق والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ،أصبح
باالمكان تعيني معلمني ومعلمات للتربية الرياضية لكل
عام دراسي عن طريق التعليم اإلضافي ،للعمل على املتابعة
واالشراف على أنشطة اجلائزة.
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مشروع عيادة اجملتمع الصحي هو مشروع وطني مت اطالقه في الربع االخير من عام 2011
بالتعاون مع وزارة الصحة .يهدف املشروع إلى بناء قدرات املراكز الصحية املشاركة لتوفير
خدمات وقائية متكن املرضى من إدارة حياتهم والتعامل مع مرضهم بطريقة تقلل من
تأثيراته السلبية على صحتهم وجتنبهم التعرض للمضاعفات اخملتلفة .يتم تأسيس
عيادة اجملتمع الصحي داخل مراكز وزارة الصحة وتعمل على تدريب الطاقم الطبي ،وتزويده
باملعدات األزمة لتقدمي خدمات وقائية للمرضى.

اإلنجازات

مشروع عيادة
المجتمع الصحي

• مت تقدمي منحة من قبل سفارة الواليات املتحدة االمريكية في االردن لتنفيذ املرحلة التجريبية ملشروع عيادة اجملتمع الصحي.
• مت حتقيق شراكة استراجتية مع وزارة الصحة الختيار املركز الصحي املناسب لتطبيق املرحلة التجريبية للمشروع.
• مت اختيار مركز صحي عني الباشا لتنفيذ املرحلة التجريبية للمشروع فيه ،حيث تعد عني الباشا احدى مناطق جيوب الفقر
التي تتمتع بتعداد سكاني عالي .هذا وسينعكس اثر هذا املشروع بشكل مباشر على اجملتمع احمللي.
• مت تطوير مواد تدريبية من قبل أطباء ومختصني والتي شملت منشورات توعوية وأفالم تعليمية.
• مت تدريب الطاقم الطبي والتمريضي من قبل مختصيني على املواضيع الصحية اخملتلفة وعلى كيفية إدارة عيادة اجملتمع
الصحي .كما وشمل التدريب مواضيع متعددة تركز على تطوير املهارات وكيفية استخدام املعدات الطبية.
• مت جتهيز عيادة اجملتمع الصحي في مركز صحي عني الباشا في املرحلة التجريبية باملعدات اخملتلفة االزمة لتزويد املرضى
باخلدمات الصحية من قبل طاقم وزارة الصحة.
• مت تطوير قاعدة بيانات الكترونية خاصة مبراجعي العيادة الصحية من قبل مختصني.

النتائج
• يخضع املشروع للمرحلة التجريبية في هذه السنة ،حيث سيظهر اثر هذا املشروع بشكل واضح في السنة .2012
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مشروع شبابنا التطوعي هو مشروع شبابي مت إطالقه في الربع االخير من عام .2011
يهدف مشروع شبابنا للعمل التطوعي إلى تأسيس شبكة وطنية من املتطوعيني الشباب
للعب دور قيادي في اجملتمع وحتفيز أقرانهم على تبني ممارسات وسلوكيات صحية ،حيث
يتم تدريب مجموعة من املتطوعني الشباب في كل عام على األولويات الصحية الوطنية،
ويتم تزويدهم مبهارات القيادة واالتصال وكسب التأييد لتمكينهم من املساهمة في تنفيذ
متابعة مشاريع اجلمعية في مختلف محافظات اململكة.

اإلنجازات

مشروع شبابنا
التطوعي

• مت احلصول على منحة من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية  MEPIلدعم تنفيذ املشروع في اجلامعات األردنية.
• مت إطالق مرحلة جتريبية للمشروع بالتعاون مع جامعة فيالدلفيا شملت  16متطوع من كلية التمريض مت تدريبهم على آلية
تنفيذ مشاريع اجلمعية ،حيث قاموا بتنفيذ نشاطات توعية صحية في  3مدارس من  3مديريات هي عني الباشا وجرش وعمان
الثانية ،حيث إستفاد من هذه النشاطات  1150طالب من الصفوف الرابع للثامن.
• مت توقيع اتفاقيات تعاون مع  8جامعات لتنفيذ املشروع وترشيح عدد من الطالب للمشاركة في املشروع.
• تقدم أكثر من  250طالب للمشاركة في املشروع  ،ومت مقابلة اكثر من  200طالب.
• مت إختيار  48طالب لتنفيذ نشاطات صحية في املدارس املشاركة في مشاريع اجلمعية املطبقة في املدارس.
• مت إختيار  24مدرسة من  8مديريات تربية موزعة على  6محافظات لتنفيذ نشاطات صحية توعوية داخلها.

النتائج
• يخضع املشروع للمرحلة التجريبية في هذه السنة ،حيث سيظهر أثر هذا املشروع بشكل واضح في السنة .2012

15

هو مشروع صحي وطني مت إطالقه في عام  .2008يهدف إلى متكني املواطنني من الوقاية
والسيطرة على مرض السكري من خالل إنشاء عيادات مرضى السكري الذاتية .حيث مت
تأسيس عيادات ذاتية ملرضى السكري تشتمل على «مجموعة مساندة « من مرضى
السكري .تتألف كل عيادة ذاتية من  5 – 2أعضاء « مجموعة مساندة» من أجل تشجيع
املرضى على دعم ومساعدة بعضهم البعض في التمارين الدورية واإللتزام باحلمية الغذائية
واحملافظة املستمرة ملستويات السكر في الدم.

اإلنجازات
• مت إنشاء  488عيادة ذاتية في ثالث مناطق :الهاشمي الشمالي،وابو نصير ،و عمان الشامل ،مبشاركة  1640مشارك من مرضى
السكري او املعرضني لالصابة به.
• شارك املرضى في جلسات تدريبية شملت قياس الوزن والطول ومستويات سكر الدم  ،باإلضافة إلى فحص السكري
التراكمي .كما وشملت كل جلسة تدريبية على معلومات تتعلق مبضاعفات السكري وأهمية إجراء الفحوصات الدورية
ملستوى سكر الدم ،والعناية بالقدم للمرضى ،واألدوية  ،والتحكم باألنسولني ،واحلمية الغذائية،ومستويات السكر الطبيعية
 ،واألمراض ذات الصلة  ،وكيفية إعتماد عادات ومنط حياة أكثر صحة.
• قامت خبيرة التغذية بوضع برنامج غذائي لكل مريض مبا يتوافق مع حالتهم الصحية.
• شملت جلسات املتابعة إجراء فحوصات ألقدام املرضى من قبل أخصائي العناية باألقدام ،باإلضافة إلى القيام بنشاط بدني
من قبل مختص لياقة بدنية ومن ثم إعادة فحص السكري التراكمي.
• إشتمل املشروع كذلك على نشاطات إجتماعية تضمنت إقامة إحتفال توزيع جوائز لتكرمي املشاركني من الذين متكنوا من
الوصول إلى مستويات هيموغلوبني تراكمي طبيعية.
• نظرا ً للنجاح الذي حققته املرحلة األولى من برنامج العيادات الذاتية لفحص السكري قامت مؤسسة مرضى السكري
الدولية بتقدمي منحة من أجل توسيع املشروع في ثالثة مناطق جديدة.

مشروع عيادات
السكري الذاتية

النتائج
• وصلت نسبة التحسن في مستويات السكري التراكمي
إلى .%65
• وصل املشروع الى  %13من املراكز الصحية الشاملة في
اململكة ،ومتت تغطية  %50من املراكز الصحية الشاملة في
محافظة العاصمة .ومت تطبيق املشروع في مركز صحي عني
الباشا وهي احدى مناطق جيوب الفقر حسب دراسة وزارة
التخطيط والتعاون الدولي.

• متكن  %25من املرضى من الوصول إلى مستويات طبيعية
من السكري التراكمي ،ومتكن  %70من املرضى املشاركني من
فقدان الوزن.
• حافظ أغلبية املرضى على حمية غذائية سليمة وقاموا
بزيادة نشاطهم البدني التي تشمل جوالت مشي يومية.
• ّ
متكن املرضى من مشاركة املعلومات التي حصلوا عليها
من املشروع مع جيرانهم وعائالتهم وأصدقاءهم.
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مشروع فكر اوال ً هو مشروع تفاعلي مت إطالقه في عام  2009بالتعاون مع وزارة التربية
والتعليم .يهدف املشروع إلى دمج مفاهيم الوقاية من االصابات في احلياة اليومية لالطفال.
كما ويساعد املشروع االطفال على ممارسة عادات آمنة من شأنها ان تقلل من مخاطر
التعرض الصابات الدماغ والعمود الفقري عن طريق تطوير مهارتهم في حل املشاكل
والتفكير النقدي والتحليل ملساعدتهم في إتخاذ القرار األسلم واألكثر أمانا.

اإلنجازات
• مت تطبيق املشروع على طالب الصفوف من رياض األطفال وحتى الصف السابع األساسي و املكون من الدروس احملوسبة
(الدرس احملوسب  ,األغاني ,مادة األسعاف األولي ) باالضافة الى املادة الورقية املطبوعة والتي حتتوي على كتاب األنشطة
للطالب,و دليل املعلم,و دليل األهل ,و املصادر.
• مت تطبيق املشروع في  56مدرسة إستكشافية من مدارس وزارة التربية والتعليم موزعة على  4مديريات في منطقة
العاصمة كمرحلة أولية من مراحل تطبيق املشروع.
• مت تدريب وبناء قدرات  120معلمة و  20مشرف ليقوموا بنقل املعرفة لـ  500معلم في املدارس املشاركة لتطبيق املشروع
على أكثر من  30000طالب.
ً
• مت توقيع مذكرة تفاهم مع شركة صدى للتدريب و االستشارات لتضمني مشروع فكر أوال في املواد التدريبية اخلاصة بتوعية
اجملتمع من خالل دوراتهم التدريبية.

النتائج

فكر أوالً

• شهدت املدارس إقباال ً متزايدا ً من قبل أولياء األمور حلضور
لقاءات األهل التي اسهمت بشكل ملموس في زيادة
وعي أولياء األمور حول مفهوم الوقاية من اإلصابات .وع ّبر
معظم األهالي املشاركني إلى أن اإلصابات التي يتعرض لها
أبناءهم في املنزل وخارجه هي إحدى املشاكل األساسية
التي تواجههم .كما ينظر أولياء األمور إلى منهاج فكر أوال ً
كمصدر للمعلومات املتعلقة باإلصابات.
• مت توزيع أسماء مستخدمني وكلمة مرور خاصة جلميع

أولياء األمور للدخول ملوقع منظومة ال EDU WAVEاألردنية،
حيث يالقي منهاج فكر أوال ً سوا ًء املطبوع أو املنهاج احملوسب
قبوال ً واسعا ً لدى الطلبة وكوادر املدارس املشاركة،و تتزايد
أعداد متصفحي املنهاج على املوقع.
• تشير املشاهدات إلى زيادة الوعي واملعرفة بفهوم «اللعب
اآلمن» بني الطلبة وتبلور مبدأ السالمة والوقاية من اإلصابات
في املنزل أو املدرسة .
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أصدقاء اجلمعية امللكية للتوعية الصحية هو مبادرة وطنية تهدف إلى توفير فرص
للمجتمعات احمللية للمشاركة في نشر التوعية الصحية وحتفيز األردنيني على تبني أمناط
و سلوكيات صحية في حياتهم اليومية .حيث نأمل من خالل هذا البرنامج الوصول إلى
املهتمني باالنضمام إلى اجلمعية ،والذين يؤمنوا بأهمية عملنا وإجنازاتنا.

أصدقاء الجمعية
الملكية للتوعية
الصحية

أصدقاء اجلمعية امللكية للتوعية الصحية هم أفراد من اجملتمع احمللي املهتمني بالصحة العامة والعمل اخليري  ،إلى جانب
مجموعة من الشركات اخلاصة التي تؤمن باملسوؤلية االجتماعية .هذا وسيتم دعوة أصدقاء اجلمعية امللكية للتوعية
الصحية حلضور أهم نشاطات وفعاليات اجلمعية ،والبقاء على تواصل مستمر مع جمهورهم املستهدف عبر مختلف وسائل
اإلعالم .وسيتم تخصيص جميع العائدات املالية لتطوير وتنفيذ مشاريع اجلمعية التي تخدم اجملتمع احمللي.
ملزيد من املعلومات حول كيفية االنضمام إلينا ،الرجاء زيارة موقعنا االلكتروني www.rhas.org.jo :

إنضموا الينا لنعمل سويا ألردن أكثر أمانا و صحة!
نتقدم بجزيل الشكر واإلمتنان ألصدقاء اجلمعية خالل العام  2011وهم:
فادي املتولي ،رزان فريد احلديثي ،يوسف اخلالدي ،بانا الصغير ،فؤاد أحمد صالح عبداهلل ،سمير جورج فرح،
خليل رمضان أبوسمان ،ومنير سلمان بوالصة.
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أعضاء مجلس األمناء

أعضاء مجلس
األمناء و أعضاء
مجلس اإلدارة

 .1صاحبة اجلاللة امللكة رانيا العبداهلل املعظمة ،رئيسة مجلس االمناء
 .2الدكتور رامي فراج  ،نائب رئيس مجلس األمناء
الطبيب اخلاص لصاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاني بن احلسني املعظم
 .3معالي املهندس سعيد دروزة
املدير التنفيذي  -شركات أدوية احلكمة
 .4الدكتور عصام الساكت
مستشار أمراض النسائية والتوليد
 .5السيدة لينا هنديلة
رئيسة مجلس أمناء – الروافد لالستثمارات والتنمية
 .6السيد مصطفى الطباع
املدير العام  -شركة إبسوس
 .7السيد غسان نقل
نائب رئيس مجلس اإلدارة مجوعة نقل
 .8السيدة النا كلمات
أخصائية تغذية
 .9الدكتورة جنوى عارف
أخصائية استشارات أسرية
 .10السيد غسان اللحام
املدير التنفيذي – Simtex
 .11السيدة ميادة أبو جابر
املدير العام  -مؤسسة التعليم ألجل التوظيف األردنية
 .12الدكتور نصري خوري
مدير عام مستشفى فلسطني
 .13معالي الدكتورة سيما بحوث
األمني العام املساعد واملدير املساعد واملدير اإلقليمي ملكتب الدول العربية ،برنامج األمم املتحدة اإلمنائي نيويورك
 .14السيد علي البلبيسي
مدير عام وكاالت اخلدمات املشتركة

أعضاء مجلس اإلدارة
 .1الدكتور رامي فراج – رئيس مجلس اإلدارة
 .2معالي املهندس سعيد دروزة – نائب رئيس مجلس اإلدارة
 .3الدكتور عصام الساكت – أمني سر مجلس اإلدارة
 .4السيدة لينا هنديلة – أمني صندوق مجلس اإلدارة
 .5السيد مصطفى الطباع – عضو في مجلس اإلدارة

23

“WE STRIVE TO PRODUCE A
HEALTHY SOCIETY, WITH HEALTHY
PEOPLE, HEALTHY SCHOOLS,
HEALTHY CITIZENSHIP, AND
HEALTHY PRACTICES.”
Her Majesty Queen Rania Al Abdullah
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“نعمل من أجل مجتمع
، أصحاء مواطنوه،صحي
 صحية،صحية مدارسه
 صحيحة،مواطنته
ممارساته” جاللة امللكة رانيا العبداهلل املعظمة

