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رسالة مد�ر عام
الجمعية الملكية للتوعية الصحية

حنين عودة

أشعر بالفخر لدى كتابتي هذه الرسالة والُمقّدمة للتق��ر السنوي لعام 2020، وأنا أستذكر 
جهود الجمعية الملكية للتوعية الصحية في تحقيق أهدافها وااللت�ام بدعم صحة المجتمع 
التي فرضتها علينا جائحة كو�ونا. وأعي  بالتحديات  األردني وسط عاٍم صعب كان مليء 
جيًدا أن تلك اإلنجا�ات تحققت بفضل كل َمن آمن بالجمعية الملكية ودورها األساسي في 
اإلدارة  مجلس  رئيس  ودعم  ب�ؤية  ذلك  ويتلّخص  الصحية،  السلوكيات  وتغ�ير  الوعي  رفع 
اإلدارة  مجلس  وأعضاء  وشركائنا  الدؤوب  العمل  وف��ق  العبداهلل،  �انيا  الملكة  جاللة 

والمتطوعين.
كانت تحديات 2020 مختلفة بحجمها وشكلها، لكن العزم واإل�ادة وإيماننا بمهمتنا كان 
أقوى. فقد فقدنا زميًأل ع��ً�ا على قلوبنا بسبب في�وس كو�ونا، وأدرك أيًضا أن الكثير مّنا قد فقدوا أشخاًصا أع�اء وسط 
الجائحة ولكن بفضل �وح الف��ق والت�امنا تجاه هدفنا الرئيسي َتمكّنا من المضي قدًما. كما وقد عمل شركاؤنا على تقديم 
الصحي  الوعي  لنشر  الظ�وف  كانت  ومهما  كانوا  أينما  المجتمع  أف�اد  إلى  الوصول  من  لنتمكن  الدعم  أشكال  كافة 

والمعلومات الصحيحة القادرة على انقاذ حيا�هم . 
فرضته  الذي  الجديد  الوضع  مع  �تماشى  التي  المطالب  لتحقيق  الصحية  للتوعية  الملكية  الجمعية  عمل  واستمر  كما 
ُتساندهم  الذ�ن  األشخاص  إلى  والوصول  المجتمع  مستوى  على  األهداف  وتحقيق  الحلول  خلق  ط��ق  عن  الجائحة، 

الجمعية.
والشركاء  الصحة  و�ارة  جانب  إلى  الوبائي،  للوضع  االستجابة  طليعة  في  الملكية  الجمعية  كانت   ،2020 عام  وخالل 
إلطالق حمالت وطنية ُتعنى بتبعات في�وس كو�ونا والمخاطر التي يفرضها على المجتمع، وتغ�ير السلوك االجتماعي 
للحد من تفشي الوباء ومكافحة المعلومات المضللة والتشجيع على أخذ المطعوم. كما وقد تمّكنت الجمعية الملكية 

بدعم شركائها من تو��ع معدات وقائية لمقدمي الرعاية الصحية ومرضى األم�اض المزمنة واألطفال في المدارس.

باإلضافة إلى ما سبق، ترّكزت جهودنا على األنشطة التفاعلية المجتمعية وعلى استهداف الفئات الهّشة واألكثر ُعرضة 
لمعالجة  توعوية  رسائل  �إطالق  وُقمنا  كو�ونا،  في�وس  بمرض  اإلصابة  حال  في  وخيمة  بمضاعفات  لإلصابة  أو  للخطر 

المشاكل النفسية النا�جة عن الظ�وف التي يفرضها الوباء.

ولم يكن الوضع كما عرفناه أو بالشكل الذي لطالما اعتدنا عليه خاصًة من ناحية سير العمل، وُفرض على كل جانب من 
جوانب عمليات الجمعية التكّيف والتغ�ير. فقد تمكنا من تعد�ل ط��قة عمل ب�امجنا لضمان استم�ا��ة الخدمات. وكانت 
إلى  للوصول  االجتماعي  التواصل  التكنولوجية ومنصات  الحلول  الصحية تستخدم  المدارس  ب�امج  والتد��ب في  المواد 

المعلمين وأولياء األمور والطلبة. 
ومن الجد�ر بالذكر، انضمام ما ال يقل عن 102 مدرسة إلى برنامج المدارس الصحية، وتلقي أكثر من 550 معلم ومعلمة 

ومد�ر ومد�رة تد��ًبا حول معا�ير السالمة والتعليم الصحي وإج�اءات الوقاية من في�وس كو�ونا.

وهذا ليس كل شيء، فنظً�ا ألولوية وأهمية الوقاية من األم�اض غير المعدية بالنسبة للجمعية الملكية للتوعية الصحية، 
فقد أجرى ف��ق عيادة المجتمع الصحي جلسات عبر اإل�ترنت ومكالمات ها�فية للوصول إلى أكثر من 5000 م��ض أ�ناء 
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الحظر الشامل. وتم إطالق منصة تعليم عر�ية عبر اإل�ترنت بالش�اكة مع إد�اك لتع��ز الط��قة التي يتم بها تد��ب مقدمي 
الرعاية الصحية على إدارة األم�اض غير المعدية، وتم إطالق منصة أخرى بالش�اكة مع مؤسسة الطبي التي تعمل على 
منح استشا�ات ط�ية عن ُبعد بهدف تقديم المشورة عبر اإل�ترنت بشكل أفضل ومتابعة نمط حياة الم��ض وحالته الصحية.
وعلى الرغم من كل الصعاب، لم �تعّثر وتواصلت جهودنا بالمشاركة في األحداث العالمية عبر اإل�ترنت، فقد ا�تهزنا فرصة 
اليوم العالمي للسكري لتشجيع المجتمع على ممارسة ��اضة المشي وكانت ط��قتنا باالحتفال في هذا اليوم ف��دة من 
نوعها �إطالق تط�يق تحدي المشي على الها�ف المحمول. وترّكزت جهودنا على الدعوة لمكافحة التبغ  حيث تم إد�اج 
حظر التدخين في األماكن العامة كأحد المتطّلبات األساسية التي تفرضها الحكومة والتي يتوجب على الَمحال االلت�ام 

بها ليتم السماح لهم �إعادة فتح أبوابهم.
أما بالنسبة إلى الوجبات الصحية فكان من الصعب توفيرها لألطفال من خالل برنامج المطبخ الصحي، ولكن تمكّنا وو�ارة 
التر�ية والتعليم والشركاء من تسليط الضوء على األثر السلبي الذي يعكسه إيقاف التغذية المدرسية على �ناول الطعام 

الصحي والسلوكيات الغذائية لألطفال أ�ناء الحظر الشامل.
�نمية  الطلبة وجلسات ها�فية قصيرة حول  500 مكالمة مع أمهات  �إج�اء أكثر من  الجمعية  كما وقد قام ف��ق من 

الطفولة المبكرة واألبوة الصحية، �ينما تم تجهيز 6 م�اكز صحية لعقد الجلسات غير المتصلة باإل�ترنت مع أولياء األمور.
لم نستكفي بذلك، وقمنا ِبَصب تركيزنا على الشباب عن ط��ق توفير فرص التطوع وبناء القد�ات ألكثر من 1000 شاب 
فخر  المطعوم. وكان من  لتلقي  التسجيل  عملية  المجتمع في  أف�اد  ودعم  في�وس كو�ونا،  الوقاية من  أنشطة  لدعم 
التي  بالتعاون مع و�ارة الشباب وشركائنا، وكان عبارة عن جائزة للحلول المجتمعية  ابتكار الشباب  إنجاز�نا إطالق مركز 
يقودها الشباب حول القضايا الصحية التي تأ�رت بالوباء. وعالوًة على ذلك، استطعنا إنشاء عياد�نا الثانية الصديقة للشباب 
ال�ثقيف الصحي داخل الحرم الجامعي والتركيز على الصحة اإلنجا�ية والعنف  في أحد أكبر الجامعات األردنية لتقديم 

القائم على النوع االجتماعي.
لن نستسلم أبًدا وكلنا أمل بأن نستمر في تخطي عقبات الوباء في السنة المقبلة، ونسعى إلى إيجاد أفضل الط�ق وكافة 
بناء قد�ا�نا وتقديم  باالستم�ار في  أو  التطعيم  بالتركيز على حمالت  المقبلة سواء  المرحلة  لالستجابة ألولويات  الُسُبل 
خدما�نا بط�ق أسهل من خالل تكنولوجيا المعلومات. وأستذكر ُهنا نقطة إيجا�ية منحنا إياها الوباء وهي الفرصة لتجديد 
أنظمتنا الداخلية واالس�ثمار داخلًيا لتل�ية المطالب، وبالطبع ننوي االستم�ار في تعد�ل خطط ب�امجنا ومشا��عنا لضمان 
�نفيذها بنجاح على أرض الواقع. كما وأشعر بالفخر ألخذنا في عين االعتبار نقطة هامة حول ب�امج عام 2021، حيث ُقمنا 
بتخطيطها بعناية لُتحاكي قضايا الصحة النفسية والعقلية ومرض السكري، إلى جانب دمج األم�اض غير المعدية ضمن 

االستجابة اإلنسانية ورفع الوعي حول الصحة الجنسية واإلنجا�ية والتر�ية اإليجا�ية وصحة األم والطفل والتغذية.
ذكرناه من  ما  تحقيق كل  تمكّنا من  لما  ودعم شركائنا  فلوال سخاء  عملنا،  أساسًيا في  عنصً�ا  دائًما  الش�اكات  وتبقى 
االمتنان والتقد�ر  أعرب عن خالص  أن  أود  بأكمله  الجمعية  ونيابًة عن ف��ق  وبالتالي  السنوي.  التق��ر  إنجا�ات في هذا 

لشركائنا والمتبرعين والداعمين لمواصلة دعمهم وخيارهم في الوقوف معنا والمشاركة في أعمالنا. 
أضيف إلى كل ما ُذكر اعت�ازي  بف��ق الجمعية الشغوف والمثابر، وأشكرهم من قلبي على جهودهم وعملهم الدؤوب 

الذي كان سبًبا رئيسًيا في تحفيزي على العمل دون كلٍل أو ملل.
وتحو�ل  المجتمع  وخدمة  واإللهام  الوعي  ونشر  قُدًما  الُمضي  في  الصحية  للتوعية   الملكية  الجمعية  تستمر  وسوف 

الصعاب إلى تحديات.
وإنه َلمن دواعي س�وري أن أقدم لكم هذا التق��ر السنوي االس�ثنائي وأهديه إلى زميلنا فارس وأف�اد عائلتنا وأصدقائنا 

والعاملين في القطاع الصحي الذ�ن كّرسوا حيا�هم في مواجهة هذا الوباء. 
وأ�منى للجميع الصحة والسالمة في العام الُمقبل.
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حنين عودة

أشعر بالفخر لدى كتابتي هذه الرسالة والُمقّدمة للتق��ر السنوي لعام 2020، وأنا أستذكر 
جهود الجمعية الملكية للتوعية الصحية في تحقيق أهدافها وااللت�ام بدعم صحة المجتمع 
التي فرضتها علينا جائحة كو�ونا. وأعي  بالتحديات  األردني وسط عاٍم صعب كان مليء 
جيًدا أن تلك اإلنجا�ات تحققت بفضل كل َمن آمن بالجمعية الملكية ودورها األساسي في 
اإلدارة  مجلس  رئيس  ودعم  ب�ؤية  ذلك  ويتلّخص  الصحية،  السلوكيات  وتغ�ير  الوعي  رفع 
اإلدارة  مجلس  وأعضاء  وشركائنا  الدؤوب  العمل  وف��ق  العبداهلل،  �انيا  الملكة  جاللة 

والمتطوعين.
كانت تحديات 2020 مختلفة بحجمها وشكلها، لكن العزم واإل�ادة وإيماننا بمهمتنا كان 
أقوى. فقد فقدنا زميًأل ع��ً�ا على قلوبنا بسبب في�وس كو�ونا، وأدرك أيًضا أن الكثير مّنا قد فقدوا أشخاًصا أع�اء وسط 
الجائحة ولكن بفضل �وح الف��ق والت�امنا تجاه هدفنا الرئيسي َتمكّنا من المضي قدًما. كما وقد عمل شركاؤنا على تقديم 
الصحي  الوعي  لنشر  الظ�وف  كانت  ومهما  كانوا  أينما  المجتمع  أف�اد  إلى  الوصول  من  لنتمكن  الدعم  أشكال  كافة 

والمعلومات الصحيحة القادرة على انقاذ حيا�هم . 
فرضته  الذي  الجديد  الوضع  مع  �تماشى  التي  المطالب  لتحقيق  الصحية  للتوعية  الملكية  الجمعية  عمل  واستمر  كما 
ُتساندهم  الذ�ن  األشخاص  إلى  والوصول  المجتمع  مستوى  على  األهداف  وتحقيق  الحلول  خلق  ط��ق  عن  الجائحة، 

الجمعية.
والشركاء  الصحة  و�ارة  جانب  إلى  الوبائي،  للوضع  االستجابة  طليعة  في  الملكية  الجمعية  كانت   ،2020 عام  وخالل 
إلطالق حمالت وطنية ُتعنى بتبعات في�وس كو�ونا والمخاطر التي يفرضها على المجتمع، وتغ�ير السلوك االجتماعي 
للحد من تفشي الوباء ومكافحة المعلومات المضللة والتشجيع على أخذ المطعوم. كما وقد تمّكنت الجمعية الملكية 

بدعم شركائها من تو��ع معدات وقائية لمقدمي الرعاية الصحية ومرضى األم�اض المزمنة واألطفال في المدارس.

باإلضافة إلى ما سبق، ترّكزت جهودنا على األنشطة التفاعلية المجتمعية وعلى استهداف الفئات الهّشة واألكثر ُعرضة 
لمعالجة  توعوية  رسائل  �إطالق  وُقمنا  كو�ونا،  في�وس  بمرض  اإلصابة  حال  في  وخيمة  بمضاعفات  لإلصابة  أو  للخطر 

المشاكل النفسية النا�جة عن الظ�وف التي يفرضها الوباء.

ولم يكن الوضع كما عرفناه أو بالشكل الذي لطالما اعتدنا عليه خاصًة من ناحية سير العمل، وُفرض على كل جانب من 
جوانب عمليات الجمعية التكّيف والتغ�ير. فقد تمكنا من تعد�ل ط��قة عمل ب�امجنا لضمان استم�ا��ة الخدمات. وكانت 
إلى  للوصول  االجتماعي  التواصل  التكنولوجية ومنصات  الحلول  الصحية تستخدم  المدارس  ب�امج  والتد��ب في  المواد 

المعلمين وأولياء األمور والطلبة. 
ومن الجد�ر بالذكر، انضمام ما ال يقل عن 102 مدرسة إلى برنامج المدارس الصحية، وتلقي أكثر من 550 معلم ومعلمة 

ومد�ر ومد�رة تد��ًبا حول معا�ير السالمة والتعليم الصحي وإج�اءات الوقاية من في�وس كو�ونا.

وهذا ليس كل شيء، فنظً�ا ألولوية وأهمية الوقاية من األم�اض غير المعدية بالنسبة للجمعية الملكية للتوعية الصحية، 
فقد أجرى ف��ق عيادة المجتمع الصحي جلسات عبر اإل�ترنت ومكالمات ها�فية للوصول إلى أكثر من 5000 م��ض أ�ناء 
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الحظر الشامل. وتم إطالق منصة تعليم عر�ية عبر اإل�ترنت بالش�اكة مع إد�اك لتع��ز الط��قة التي يتم بها تد��ب مقدمي 
الرعاية الصحية على إدارة األم�اض غير المعدية، وتم إطالق منصة أخرى بالش�اكة مع مؤسسة الطبي التي تعمل على 
منح استشا�ات ط�ية عن ُبعد بهدف تقديم المشورة عبر اإل�ترنت بشكل أفضل ومتابعة نمط حياة الم��ض وحالته الصحية.

وعلى الرغم من كل الصعاب، لم �تعّثر وتواصلت جهودنا بالمشاركة في األحداث العالمية عبر اإل�ترنت، فقد ا�تهزنا فرصة 
اليوم العالمي للسكري لتشجيع المجتمع على ممارسة ��اضة المشي وكانت ط��قتنا باالحتفال في هذا اليوم ف��دة من 
نوعها �إطالق تط�يق تحدي المشي على الها�ف المحمول. وترّكزت جهودنا على الدعوة لمكافحة التبغ  حيث تم إد�اج 
حظر التدخين في األماكن العامة كأحد المتطّلبات األساسية التي تفرضها الحكومة والتي يتوجب على الَمحال االلت�ام 

بها ليتم السماح لهم �إعادة فتح أبوابهم.
أما بالنسبة إلى الوجبات الصحية فكان من الصعب توفيرها لألطفال من خالل برنامج المطبخ الصحي، ولكن تمكّنا وو�ارة 
التر�ية والتعليم والشركاء من تسليط الضوء على األثر السلبي الذي يعكسه إيقاف التغذية المدرسية على �ناول الطعام 

الصحي والسلوكيات الغذائية لألطفال أ�ناء الحظر الشامل.
�نمية  الطلبة وجلسات ها�فية قصيرة حول  500 مكالمة مع أمهات  �إج�اء أكثر من  الجمعية  كما وقد قام ف��ق من 

الطفولة المبكرة واألبوة الصحية، �ينما تم تجهيز 6 م�اكز صحية لعقد الجلسات غير المتصلة باإل�ترنت مع أولياء األمور.
لم نستكفي بذلك، وقمنا ِبَصب تركيزنا على الشباب عن ط��ق توفير فرص التطوع وبناء القد�ات ألكثر من 1000 شاب 
فخر  المطعوم. وكان من  لتلقي  التسجيل  عملية  المجتمع في  أف�اد  ودعم  في�وس كو�ونا،  الوقاية من  أنشطة  لدعم 
التي  بالتعاون مع و�ارة الشباب وشركائنا، وكان عبارة عن جائزة للحلول المجتمعية  ابتكار الشباب  إنجاز�نا إطالق مركز 
يقودها الشباب حول القضايا الصحية التي تأ�رت بالوباء. وعالوًة على ذلك، استطعنا إنشاء عياد�نا الثانية الصديقة للشباب 
ال�ثقيف الصحي داخل الحرم الجامعي والتركيز على الصحة اإلنجا�ية والعنف  في أحد أكبر الجامعات األردنية لتقديم 

القائم على النوع االجتماعي.
لن نستسلم أبًدا وكلنا أمل بأن نستمر في تخطي عقبات الوباء في السنة المقبلة، ونسعى إلى إيجاد أفضل الط�ق وكافة 
بناء قد�ا�نا وتقديم  باالستم�ار في  أو  التطعيم  بالتركيز على حمالت  المقبلة سواء  المرحلة  لالستجابة ألولويات  الُسُبل 
خدما�نا بط�ق أسهل من خالل تكنولوجيا المعلومات. وأستذكر ُهنا نقطة إيجا�ية منحنا إياها الوباء وهي الفرصة لتجديد 
أنظمتنا الداخلية واالس�ثمار داخلًيا لتل�ية المطالب، وبالطبع ننوي االستم�ار في تعد�ل خطط ب�امجنا ومشا��عنا لضمان 
�نفيذها بنجاح على أرض الواقع. كما وأشعر بالفخر ألخذنا في عين االعتبار نقطة هامة حول ب�امج عام 2021، حيث ُقمنا 
بتخطيطها بعناية لُتحاكي قضايا الصحة النفسية والعقلية ومرض السكري، إلى جانب دمج األم�اض غير المعدية ضمن 

االستجابة اإلنسانية ورفع الوعي حول الصحة الجنسية واإلنجا�ية والتر�ية اإليجا�ية وصحة األم والطفل والتغذية.
ذكرناه من  ما  تحقيق كل  تمكّنا من  لما  ودعم شركائنا  فلوال سخاء  عملنا،  أساسًيا في  عنصً�ا  دائًما  الش�اكات  وتبقى 
االمتنان والتقد�ر  أعرب عن خالص  أن  أود  بأكمله  الجمعية  ونيابًة عن ف��ق  وبالتالي  السنوي.  التق��ر  إنجا�ات في هذا 

لشركائنا والمتبرعين والداعمين لمواصلة دعمهم وخيارهم في الوقوف معنا والمشاركة في أعمالنا. 
أضيف إلى كل ما ُذكر اعت�ازي  بف��ق الجمعية الشغوف والمثابر، وأشكرهم من قلبي على جهودهم وعملهم الدؤوب 

الذي كان سبًبا رئيسًيا في تحفيزي على العمل دون كلٍل أو ملل.
وتحو�ل  المجتمع  وخدمة  واإللهام  الوعي  ونشر  قُدًما  الُمضي  في  الصحية  للتوعية   الملكية  الجمعية  تستمر  وسوف 

الصعاب إلى تحديات.
وإنه َلمن دواعي س�وري أن أقدم لكم هذا التق��ر السنوي االس�ثنائي وأهديه إلى زميلنا فارس وأف�اد عائلتنا وأصدقائنا 

والعاملين في القطاع الصحي الذ�ن كّرسوا حيا�هم في مواجهة هذا الوباء. 
وأ�منى للجميع الصحة والسالمة في العام الُمقبل.
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مجلس األمناء
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مندوب األردن الدائم لدى األمم المتحدة
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نائب الرئيس للشؤون الط�ية – مستشفى ف�ح
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الرئيس التنفيذي – شركة الش�ق العربي للتأمين
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المد�ر العام – قناة �ؤيا
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المهندس جليل اللبدي
مؤسس مشارك – الطبي.كوم 

السيدة دينا السعودي
الش��ك المؤسس لشركة الدوائر السبعة لالستشا�ات اإلدا��ة والمبادرة االجتماعية العالم سبعة
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نحو مجتع أردني
صحي وآمن
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نبذة عن الجمعية
نحن نصنع الف�قالملكية للتوعية الصحية

العبد اهلل،  �انيا  الملكة  بتوجيه من جاللة   2005 عام  الصحية  للتوعية  الملكية  الجمعية  تأسست 
وتعمل الجمعية الملكية للتوعية الصحية على إطالق ب�امج مجتمعية وحمالت توعوية للصحة 

والسالمة العامة بالش�اكة مع القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.

تمكين  ط��ق  عن  األردن�ين  إ�ادة  وتع��ز  الصحة  تحسين  في  للجمعية  الرئيسي  الهدف  يتمثل 
المجتمع من خالل الفهم الحقيقي لنمط الحياة الصحي ونهج تغ�ير السلوك وتبّنيه.

حول  المشا��ع  و�تمحور  المجتمع  الحتياجات  وفًقا  المجتمعية  والب�امج  المشا��ع  �نفيذ  ويتم 
األولويات الصحية الوطنية.

ال�ؤيا
نحَو مجتمع أردني صحي وآمن.

ُمهّمتنا
الوعي  رفع مستوى  عن ط��ق  حياة صحي  أسلوب  تبني  من  األردني  المجتمع  لتمكين  نسعى 

وتحسين ال�يئة الداعمة للسلوكيات الصحية واآلمنة.

نحو مجتع أردني
11صحي وآمن
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ِقيمنا
االهتمام

التطوع

المصداقية

اإلنصاف

التعاون

نبذة عن الجمعية
الملكية للتوعية الصحية

�تبع نهجنا، ِبحزم

وليس  التوعوية  الخدمات  تقديم  مبدأ  على  الجمعية  ب�امج  و�نفيذ  تخطيط  في  نعتمد 
العالجية، إيماًنا مّنا بأن الوقاية هي الط��قة األفضل لتمكين المجتمعات وتحسين أنماط حيا�ها 

من خالل تبني سلوكيات صحية سليمة.

نعمل في الجمعية على ��ادة الوعي الصحي لدى المجتمعات المحلية من خالل خلق ب�امج 
المستهدفة،  للفئات  المختلفة  االحتياجات  و�تناسب مع  الوطنية  الصحية  األولويات  �توافق مع 

كما ونعمل على إش�اك المنتفعين في تصميم وتط�يق الب�امج الصحية.

لحياة  حياة وسلوكيات صحية  أنماط  ا�باع  لتمكينهم من  المستفيد�ن  ببناء قد�ات  نقوم 
لدى  والخب�ات  العملية  المها�ات  من  مجموعة  لبناء  نسعى  الهدف  هذا  ولتحقيق  أفضل، 
المستفيد�ن لتع��ز دورهم كقادة للتغ�ير في مجتمعا�هم. ونعمل على تمكين األنظمة القائمة 
(المؤسسات المعنية في تقديم الخدمات الصحية) عبر تبادل الخب�ات والمعرفة لضمان استم�ا��ة 

الب�امج وتوسعتها على المستوى الوطني.

لتع��ز فرص حصول المستفيد�ن على المعلومات الصحية المتعلقة بحيا�هم، نرّكز في الجمعية على 
تطو�ر وتوفير مواد وأدوات توعوية قائمة على أفضل الممارسات التي يتم تعديلها لتناسب المجتمعات 

المحلية المستهدفة. 

نسعى لتطو�ر و�نفيذ ب�امج توعوية ُتعنى بالسالمة والصحة العامة بالش�اكة مع القطاعين العام 
والداعمين  الشركاء  مع  تواصل  قنوات  فتح  على  ونحرص  كما  المدني،  المجتمع  ومؤسسات  والخاص 
وتبادل  واكتساب  المنح  تطو�ر  مجال  في  مستدامة  تعاون  ش�اكات  لتأسيس  العالمية  والمؤسسات 

الخب�ات والموارد.

نحو مجتع أردني
صحي وآمن
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نحو مجتع أردني
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 أدوات توعويةنظرة على 2020
ِمن إنجا�ات هذا العام 

في ظل مواجهة
المقابالتفي�وس كو�ونا

الفيد�وهات
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مقابالت مختصة بعلم الوبائيات

ط�يب أطفال

يتضمن معلومات عامة       

يعنى بتصحيح المعلومات المضللة

نحو مجتع أردني
15صحي وآمن
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يتضمن معلومات عامة       

يعنى بتصحيح المعلومات المضللة

نحو مجتع أردني
15صحي وآمن
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حلول ذكية (ذكاء اصطناعي)إطالق التط�يقات

رقم وا�سابتط�يق صحتك

تط�يق كزدورة

المي�ات األساسية: إشعا�ات، أسئلة شائعة، تحديثات في�وس كو�ونا، كت�بات وأدلة، فيد�وهات.
الشركاء: و�ارة الصحة، الجمعية األردنية لإلسعاف.

مواجهة
في�وس كو�ونا

نحو مجتع أردني
صحي وآمن

1819 التق��ر السنوي 2020

تط�يق يشجع على النشاط البدني
ويساعد في تع��ز العادات الصحية اإليجا�ية.

تم تطو�ره بالتعاون مع مايك�وسوفت وم�اكز مكافحة األم�اض والوقاية
لإلجابة على االستفسا�ات المتعلقة بفي�وس كو�ونا.

استفسا�ات عامة ومعلومات حول مرض في�وس كو�ونا (أسئلة وأجوبة).

نظام رد آلي
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الشركاء

أرقام وفعاليات

+
تفعيل دور المتطوعين

منشور توعوي منذ آذار 2020.

فيسبوك
انستغ�ام

تويتر
وا�ساب

رسائل نصية
تلف��ون وقنوات �اد�و

285+ الحملة الوطنية للتوعية والوقاية
من في�وس كو�ونا (إلك وفيد)

ِمن إنجا�ات هذا العام 

Ministry of Health

أدلة وكت�بات

أطلقت الحملة الوطنية للتوعية والوقاية من في�وس كو�ونا (إلك وفيد) في شباط 2020 بجهود 
من و�ارة الصحة األردنية وبالش�اكة مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية واليونيسيف ومنظمة 

الصحة العالمية والمجلس الوطني لشؤون األسرة.

وجاءت هذه الحملة استجابًة للوضع الذي فرضه علينا في�وس كو�ونا في األردن، ولتوفير قاعدة 
موثوقة من ال�يانات والمعلومات.

تهدف الحملة إلى الحد من مخاطر في�وس كو�ونا على األف�اد والعائالت والمجتمع من خالل 
تمكينهم من ا�خاذ ق�ا�ات سليمة مبنية على معلومات موثوقة، إلى جانب نشر الوعي وتشجيع 
السلوك الوقائي الذي يساهم في الحد من ا�تشار الفي�وس، باإلضافة إلى التشجيع على تلقي 

مطعوم في�وس كو�ونا.

10

155 منظمة/مؤسسة 56
شاركت في 

الحملة.

صفحة ومجموعة على مواقع 
التواصل االجتماعي شاركت 

محتوى الحملة.

المنصات

مواجهة
في�وس كو�ونا

نحو مجتع أردني
صحي وآمن

2021 التق��ر السنوي 2020

الشركاء

أرقام وفعاليات

+
تفعيل دور المتطوعين

منشور توعوي منذ آذار 2020.

فيسبوك
انستغ�ام

تويتر
وا�ساب

رسائل نصية
تلف��ون وقنوات �اد�و

285+ الحملة الوطنية للتوعية والوقاية
من في�وس كو�ونا (إلك وفيد)

ِمن إنجا�ات هذا العام 

Ministry of Health

أدلة وكت�بات

أطلقت الحملة الوطنية للتوعية والوقاية من في�وس كو�ونا (إلك وفيد) في شباط 2020 بجهود 
من و�ارة الصحة األردنية وبالش�اكة مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية واليونيسيف ومنظمة 

الصحة العالمية والمجلس الوطني لشؤون األسرة.

وجاءت هذه الحملة استجابًة للوضع الذي فرضه علينا في�وس كو�ونا في األردن، ولتوفير قاعدة 
موثوقة من ال�يانات والمعلومات.

تهدف الحملة إلى الحد من مخاطر في�وس كو�ونا على األف�اد والعائالت والمجتمع من خالل 
تمكينهم من ا�خاذ ق�ا�ات سليمة مبنية على معلومات موثوقة، إلى جانب نشر الوعي وتشجيع 
السلوك الوقائي الذي يساهم في الحد من ا�تشار الفي�وس، باإلضافة إلى التشجيع على تلقي 

مطعوم في�وس كو�ونا.

10

155 منظمة/مؤسسة 56
شاركت في 

الحملة.

صفحة ومجموعة على مواقع 
التواصل االجتماعي شاركت 

محتوى الحملة.

المنصات

مواجهة
في�وس كو�ونا

نحو مجتع أردني
صحي وآمن

2021 التق��ر السنوي 2020



10

9185
مليون1.17

4

منسق رئيسي تم تد��بهم من عدة مجتمعات حول المعلومات األساسية، 
لنشرها في مجتمعا�هم المحلية.

لقاء جاللة الملكة
�انيا العبداهلل المعظمة 

مع الجمعية الملكية 
للتوعية الصحية وشركاء 

حملة إلك وفيد.

وصلت قيمة حملة إلك وفيد إلى 

(عيني) بناًء على تق��ر اإلحصائيات.

جلسات 
تد���ية

متدرب 
ومتدربة

111

185

170

مؤثر ومؤثرة شاركوا محتوى الحملة
على مواقع التواصل االجتماعي

مواجهة
في�وس كو�ونا

نحو مجتع أردني
صحي وآمن

2223 التق��ر السنوي 2020

أشهر محطات تلف��ونية في األردن
شاركت في الحملة

محطات إذاعية شاركت في الحملة

شاشة عرض تم توفيرها في محطات الوقود في 
غرب عمان للت�وي� لمنشو�ات الحملة
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الُمضي قُدًما
�ينما نمضي نحو (معا�ير جديدة)، نسعى إلى التكّيف مع الديناميكية الجديدة، سواء من حيث 
الدعم أو الط��قة التي نعمل بها، فبصفتنا منظمة هادفة ُتعتبر االستم�ا��ة أمر في غاية األهمية 

ألننا نخدم مجتمًعا بأسره وأف�اده األكثر ُعرضة للخطر. 

ونعي جيدًا أن العمل الجاد هو س�يل التعافي من أزمة كو�ونا وما وّلدتها من تبعات. إلى جانب 
دعم الشركاء االست�ا�يج�ين واالستفادة من خب�ا�نا وتقنيات التخطيط المتطورة ودعم الف�ق 

الُمختصة.

نعمل بِجد و�تخطى العقبات 
�تأقلم و�تعّلم، ونكتشف احتياجا�نا وسط الظ�وف الصعبة كِتلك 
التي فرضتها الجائحة، لنتمكن من النجاح مهما اختلفت الظ�وف.

اإلنجا�ات
لقد غير عام 2020 ط��قة عملنا بشكل جذري، ولكن على الرغم من هذا العام االس�ثنائي، ثابرنا 

واستمر العمل الجاد وتحملنا الصعاب �إ�ادة وثبات.

• ُكنا أقوياء في وجه الفي�وس وواجهناه بعزٍم وإ�ادة، وهذا ليس كل شيء بل كنا أقوى من 
والمواد  الموارد  على  للحصول  الشركاء  من  العديد  مع  كلل  بال  عملنا  حيث  مضى  وقٍت  أي 

التعليمية لتوعية الجميع بالفي�وس والوضع الذي يفرضه علينا.

• على الرغم من األثر السلبي الذي تركه الوباء في خطط سير عملنا، كان من واجبنا ا�باع 
أساليب مختلفة وبحث خيا�ا�نا من أجل تحقيق أهدافنا.

• بفضل دعم شركائنا، استطعنا تك��س مواردنا لمساعدة الناس و�ثقيفهم وإنقاذهم على مدار 
العام.  

ب�امجنا  بتعد�ل  وقمنا  جديد،  بمنظور  الجمعية  في  األمور  بعض  تصور  إعادة  على  عملنا   •
وخططنا إلنقاذ األ�واح والوظائف والمجتمع.

مواجهة
في�وس كو�ونا

نحو مجتع أردني
صحي وآمن

2425 التق��ر السنوي 2020
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صحي وآمن
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ب�امجنا
المدارس الصحية

 برنامج إعادة تأهيل الم�افق الصحية واإلصحاح ال�يئي في المدارس، برنامج تع��ز الصحة النفسية في
 المدارس، برنامج أكاديمية الشباب

 أجيال سليمة
 مبادرة تحصين

المطبخ اإل�تاجي
 شبابنا

عيادة المجتمع الصحي
 مش�وع الصحة والتغذية المجتمعية

 أهًال ِسمسم

التق��ر السنوي 262020
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البرنامج

بناء مجتمع صحي من خالل �ثقيفه، منذ عام 2008.

برنامج وطني معتمد يتم �نفيذه بالتعاون مع و�ارة الصحة وو�ارة التر�ية والتعليم.

�هدف البرنامج إلى خلق �يئة صحية داخل المدارس وفًقا للمعا�ير الصحية الوطنية، مع التركيز على 
النمو البدني واالجتماعي للطلبة، مما �ؤثر بشكل إيجابي على أدائهم األكاديمي.

ُيعنى البرنامج بال�ثقيف الصحي العام والوقائي.

األرقام
العام الد�اسي 2020/2019

مدرسة انضمت إلى برنامج 102
المدارس الصحية بمساقيه:

مدرسة انضمت إلى 76
مسار المدارس الصحية

مدرسة انضمت إلى 
مسار المدارس 
المع�زة للصحة 26

1 من المدارس الخاصة 
2 من مدارس وكالة 

     الغوث  - األون�وا
5 من المدارس العسك��ة 

نحو مجتع أردني
29صحي وآمن

المـــدارس
البرنامجالصـحـيــــة
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155+ 
مد�ر ومد�رةمعلم ومعلمة صحة 

جميع  102 مـــن  تد��بهم  تم 
على  المشاركة  المدارس 

المعا�ير الصحية.

إلى 20 انضمت  جديدة  مدرسة 
إجمالي  يصل  وبذلك  البرنامج. 
المدارس المشاركة على جميع 

المستويات إلى

في  ومد�ر/ة  معلم/ة 
تد��بهم  المدارس تم  هذه 
عبر  عمل  ورش  خالل  من 

اإل�ترنت

مدرسة122

اإلنجا�ات والنتائج

إنجا�ات تحققت رغم الصعاب

بعزٍم  الجمعية  لطالما عملت  لكن  جائحة كو�ونا،  التعافي طو�ل وصعب وسط  إلى  الط��ق    •
بما  البرنامج  هذا  وتعد�ل  التكّيف  على  الجمعية  ساعد  مما  الظ�وف،  كانت  مهما  وإ�ادة 
يتناسب مع متطلبات الوباء والتدا�ير الوقائية من خالل إيجاد است�ا�يجية رقمية عبر العديد من 
المنصات على اإل�ترنت من أجل ضمان �نفيذ خطة المدارس ومشاركتها للوصول إلى الهدف 
المواد  لمشاركة  تيم  مايك�وسوفت  برنامج  باستخدام  وآمنة»  صحية  مدارس  «نحو  الرئيسي 
وإش�اك المدارس والتواصل مع ف��ق الجمعية الملكية للتوعية الصحية، باإلضافة إلى استخدام 
تط�يق وا�ساب لتقديم الدعم الفني للمدّرسين والمدرسات ومد�اء المدارس. كما وقد تم إنشاء 
مجموعة على فيسبوك للمدارس الصحية من أجل بث رسائل تفاعلية وفًقا الست�ا�يجية البرنامج 

والخطة الشه��ة ليشاركها المعلمون والمعلمات مع الطلبة.

• تم تحديث ب�وتوكول صحي رسمي لمرض في�وس كو�ونا بالتعاون مع و�ارة التر�ية والتعليم، 
وُيعتبر المرجع األساسي للمدارس.

• تم تحديث دليل الرسائل الصحية وتحو�ل بعضها إلى نسخة رقمية، ومشاركتها مع المعلمين 
والمعلمات من خالل المنصات اإللكت�ونية وفًقا لخطة شه��ة. 305

األرقام
الفصل األول من العام الد�اسي 2021/2020

المدارس
الصحيــة

نحو مجتع أردني
صحي وآمن
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155+ 
مد�ر ومد�رةمعلم ومعلمة صحة 

جميع  102 مـــن  تد��بهم  تم 
على  المشاركة  المدارس 

المعا�ير الصحية.

إلى 20 انضمت  جديدة  مدرسة 
إجمالي  يصل  وبذلك  البرنامج. 
المدارس المشاركة على جميع 

المستويات إلى

في  ومد�ر/ة  معلم/ة 
تد��بهم  المدارس تم  هذه 
عبر  عمل  ورش  خالل  من 

اإل�ترنت

مدرسة122

اإلنجا�ات والنتائج

إنجا�ات تحققت رغم الصعاب

بعزٍم  الجمعية  لطالما عملت  لكن  جائحة كو�ونا،  التعافي طو�ل وصعب وسط  إلى  الط��ق    •
بما  البرنامج  هذا  وتعد�ل  التكّيف  على  الجمعية  ساعد  مما  الظ�وف،  كانت  مهما  وإ�ادة 
يتناسب مع متطلبات الوباء والتدا�ير الوقائية من خالل إيجاد است�ا�يجية رقمية عبر العديد من 
المنصات على اإل�ترنت من أجل ضمان �نفيذ خطة المدارس ومشاركتها للوصول إلى الهدف 
المواد  لمشاركة  تيم  مايك�وسوفت  برنامج  باستخدام  وآمنة»  صحية  مدارس  «نحو  الرئيسي 
وإش�اك المدارس والتواصل مع ف��ق الجمعية الملكية للتوعية الصحية، باإلضافة إلى استخدام 
تط�يق وا�ساب لتقديم الدعم الفني للمدّرسين والمدرسات ومد�اء المدارس. كما وقد تم إنشاء 
مجموعة على فيسبوك للمدارس الصحية من أجل بث رسائل تفاعلية وفًقا الست�ا�يجية البرنامج 

والخطة الشه��ة ليشاركها المعلمون والمعلمات مع الطلبة.

• تم تحديث ب�وتوكول صحي رسمي لمرض في�وس كو�ونا بالتعاون مع و�ارة التر�ية والتعليم، 
وُيعتبر المرجع األساسي للمدارس.

• تم تحديث دليل الرسائل الصحية وتحو�ل بعضها إلى نسخة رقمية، ومشاركتها مع المعلمين 
والمعلمات من خالل المنصات اإللكت�ونية وفًقا لخطة شه��ة. 305

األرقام
الفصل األول من العام الد�اسي 2021/2020

المدارس
الصحيــة

نحو مجتع أردني
صحي وآمن

3031 التق��ر السنوي 2020



�نفيذ  مرحلة  خالل  المحافظات  مختلف  في  ومعلمينا  طالبنا  من  اإلبداعية  األفكار  من  العديد  الحظنا 
فيد�وهات  ابتكر  اآلخر  والبعض  الصوتية  القصص  بتسجيل  الطلبة  بعض  قام  حيث  إلكت�ونًيا،  البرنامج 
تقديم  أجل  من  الرسم  مثل  المواهب  من  عدد  المدارس  بعض  ودعمت  التعليمي.  للمحتوى  كرتونية 

محتوى فني لخدمة مختلف الفئات العم��ة.

قد يكون لهذا الوباء أ�ر سلبي على عملية سير العمل في برنامج المدارس 
الصحية، كما وقد كان سبًبا في تغ�ير جزء ك�ير من مخططا�نا، ومع ذلك 
فقد كان له بعض التأ�ير اإليجابي حيث أصبحنا نبحث عن المعلومة بشكل 
أدق ونحرص على إيصالها باهتمام أكبر، واكتسبنا مها�ات إلكت�ونية أفضل 
ووسعنا مداركنا الثقافية لتغطية بنود البرنامج بشكل دقيق. فأصبح العمل 
يعطيكم  أقل.  وتكلفة  وجهد  بوقت  تصل  المعلومة  وصارت  متعة  أكثر 

العافية على هذا التطور المستمر.

 الحظنا العديد
 من األفكار

 اإلبداعية من
طالبنا ومعلمينا

اقتباسات

المعلمة فتحية الخوالدة
مد�رة مدرسة القادسية الثانوية للبنات

(إذا قامت  والسالم  الصالة  أفضل  عليه  األمين  الصادق  قال 
الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها) تلك هي الطاقة 
الخفية لكل عمل ناجح، إلى جانب السعي الدائم نحو األفضل 
التواصل  مواقع  اس�ثمار  على  عملنا  الظ�وف.  كانت  مهما 
الصحية  اإلرشادات  بتقديم  طلبتنا  على  نبخل  ولم  المختلفة 
من  بالعالم  أحاط  ما  على  والتغلب  الصمود  من  لتمكينهم 
جائحة بعثرت كل أو�اق النجاح، وُوزعت الجهود على قنوات 
الثقافة  وتع��ز  النهوض  مسيرة  مصلحة  في  تصب  مختلفة 

الصحية للطلبة األع�اء.

المعلمة إيمان الشقي�ات
مد�رة مدرسة الحكمة الثانوية للبنات

المدارس
الصحيــة

نحو مجتع أردني
صحي وآمن
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�نفيذ  مرحلة  خالل  المحافظات  مختلف  في  ومعلمينا  طالبنا  من  اإلبداعية  األفكار  من  العديد  الحظنا 
فيد�وهات  ابتكر  اآلخر  والبعض  الصوتية  القصص  بتسجيل  الطلبة  بعض  قام  حيث  إلكت�ونًيا،  البرنامج 
تقديم  أجل  من  الرسم  مثل  المواهب  من  عدد  المدارس  بعض  ودعمت  التعليمي.  للمحتوى  كرتونية 

محتوى فني لخدمة مختلف الفئات العم��ة.

قد يكون لهذا الوباء أ�ر سلبي على عملية سير العمل في برنامج المدارس 
الصحية، كما وقد كان سبًبا في تغ�ير جزء ك�ير من مخططا�نا، ومع ذلك 
فقد كان له بعض التأ�ير اإليجابي حيث أصبحنا نبحث عن المعلومة بشكل 
أدق ونحرص على إيصالها باهتمام أكبر، واكتسبنا مها�ات إلكت�ونية أفضل 
ووسعنا مداركنا الثقافية لتغطية بنود البرنامج بشكل دقيق. فأصبح العمل 
يعطيكم  أقل.  وتكلفة  وجهد  بوقت  تصل  المعلومة  وصارت  متعة  أكثر 

العافية على هذا التطور المستمر.

 الحظنا العديد
 من األفكار

 اإلبداعية من
طالبنا ومعلمينا

اقتباسات

المعلمة فتحية الخوالدة
مد�رة مدرسة القادسية الثانوية للبنات

(إذا قامت  والسالم  الصالة  أفضل  عليه  األمين  الصادق  قال 
الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها) تلك هي الطاقة 
الخفية لكل عمل ناجح، إلى جانب السعي الدائم نحو األفضل 
التواصل  مواقع  اس�ثمار  على  عملنا  الظ�وف.  كانت  مهما 
الصحية  اإلرشادات  بتقديم  طلبتنا  على  نبخل  ولم  المختلفة 
من  بالعالم  أحاط  ما  على  والتغلب  الصمود  من  لتمكينهم 
جائحة بعثرت كل أو�اق النجاح، وُوزعت الجهود على قنوات 
الثقافة  وتع��ز  النهوض  مسيرة  مصلحة  في  تصب  مختلفة 

الصحية للطلبة األع�اء.

المعلمة إيمان الشقي�ات
مد�رة مدرسة الحكمة الثانوية للبنات

المدارس
الصحيــة

نحو مجتع أردني
صحي وآمن

3233 التق��ر السنوي 2020



WASH
برنامج إعادة تأهيل الم�افق الصحية واإلصحاح ال�يئي في المدارس

�وفر هذا البرنامج العالمي الخبرة والتدخالت للحد من األم�اض عن ط��ق تع��ز البنية التحتية للم�افق 
الصحية في المدارس، باإلضافة إلى تشجيع الممارسات الصحيحة المعنية بالنظافة والتوعية ال�يئية.

اليونيسف  بالش�اكة مع منظمة  المش�وع  �نفيذ هذا  الصحية على  للتوعية  الملكية  الجمعية  تعمل 
ال�يئي من خالل  للنظافة والوعي  التر�ية والتعليم والصحة، لتشجيع السلوكيات الصحيحة  وو�ارتي 
��ادة وعي الطلبة من جميع الفئات العم��ة فيما يتعلق بأهمية النظافة الشخصية ورفع الوعي حول 
الممتلكات  إدارة  كيفية  إلى  باإلضافة  المرحلة،  التعامل مع هذه  البلوغ وط��قة  خصائص مرحلة 

المدرسية والحفاظ عليها.

األنشطة  المشاركة في  من  الطلبة  لتمكين  المدارس  داخل  �يئية  نوادي  إنشاء  إلى  البرنامج  و�هدف  كما 
وتشمل  اإليجا�ية،  السلوكيات  وتع��ز  األردن  في  ال�يئي  للوضع  عملي  فهم  اكتساب  أجل  من  المختلفة، 

الموضوعات ال�يئية تغير المناخ وإدارة النفايات وكفاءة المياه.

األرقام
العام الد�اسي 2020/2019

العام الد�اسي 2021/2020

166,892 في 10 مدي��ات لو�ارة 
التر�ية والتعليم في 
المناطق الوسطى 
والشمالية للمملكة

توسع البرنامج إلى 25 مدرسة جديدة من 7 مدي��ات تابعة لو�ارة التر�ية والتعليم في المناطق الوسطى 
والجنو�ية، باإلضافة إلى 16 مدرسة قامت بتط�يق البرنامج.

مدرسة

طالب وطالبة تستهدف

اقتباسات

من أجمل الب�امج التي غّيرت ثقافة النظافة لدى 
هذا  وَلَمست  وإيجابي،  جذري  بشكل  الطلبة 

التغ�ير مسؤوالت النظافة في المدرسة.

 م�ام بد�ان
مد�رة مدرسة اليسرى األساسية المختلطة

الصحية  الم�افق  على  إيجاًبا  وانعكس  جميل  برنامج 
في المدرسة، أصبحنا نستخدمها أكثر خاصًة بعد توفير 

الصابون وو�ق الحمام.

 شموخ الجبور
طالبة في مدرسة الفيصلية األساسية المختلطة

المدارس
الصحيــة

نحو مجتع أردني
صحي وآمن
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WASH
برنامج إعادة تأهيل الم�افق الصحية واإلصحاح ال�يئي في المدارس

�وفر هذا البرنامج العالمي الخبرة والتدخالت للحد من األم�اض عن ط��ق تع��ز البنية التحتية للم�افق 
الصحية في المدارس، باإلضافة إلى تشجيع الممارسات الصحيحة المعنية بالنظافة والتوعية ال�يئية.

اليونيسف  بالش�اكة مع منظمة  المش�وع  �نفيذ هذا  الصحية على  للتوعية  الملكية  الجمعية  تعمل 
ال�يئي من خالل  للنظافة والوعي  التر�ية والتعليم والصحة، لتشجيع السلوكيات الصحيحة  وو�ارتي 
��ادة وعي الطلبة من جميع الفئات العم��ة فيما يتعلق بأهمية النظافة الشخصية ورفع الوعي حول 
الممتلكات  إدارة  كيفية  إلى  باإلضافة  المرحلة،  التعامل مع هذه  البلوغ وط��قة  خصائص مرحلة 

المدرسية والحفاظ عليها.

األنشطة  المشاركة في  من  الطلبة  لتمكين  المدارس  داخل  �يئية  نوادي  إنشاء  إلى  البرنامج  و�هدف  كما 
وتشمل  اإليجا�ية،  السلوكيات  وتع��ز  األردن  في  ال�يئي  للوضع  عملي  فهم  اكتساب  أجل  من  المختلفة، 

الموضوعات ال�يئية تغير المناخ وإدارة النفايات وكفاءة المياه.

األرقام
العام الد�اسي 2020/2019

العام الد�اسي 2021/2020

166,892 في 10 مدي��ات لو�ارة 
التر�ية والتعليم في 
المناطق الوسطى 
والشمالية للمملكة

توسع البرنامج إلى 25 مدرسة جديدة من 7 مدي��ات تابعة لو�ارة التر�ية والتعليم في المناطق الوسطى 
والجنو�ية، باإلضافة إلى 16 مدرسة قامت بتط�يق البرنامج.

مدرسة

طالب وطالبة تستهدف

اقتباسات

من أجمل الب�امج التي غّيرت ثقافة النظافة لدى 
هذا  وَلَمست  وإيجابي،  جذري  بشكل  الطلبة 

التغ�ير مسؤوالت النظافة في المدرسة.

 م�ام بد�ان
مد�رة مدرسة اليسرى األساسية المختلطة

الصحية  الم�افق  على  إيجاًبا  وانعكس  جميل  برنامج 
في المدرسة، أصبحنا نستخدمها أكثر خاصًة بعد توفير 

الصابون وو�ق الحمام.

 شموخ الجبور
طالبة في مدرسة الفيصلية األساسية المختلطة

المدارس
الصحيــة

نحو مجتع أردني
صحي وآمن
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برنامج تع��ز الصحة النفسية
في المدارس

بالش�اكة مع جامعة ليفربول ومنظمة الصحة العالمية وو�ارة التر�ية والتعليم وو�ارة الصحة.
للطلبة  الحماية  عوامل  تع��ز  أجل  من  البرنامج  هذا  تط�يق  على  الصحية  للتوعية  الملكية  الجمعية  تعمل 

وصحتهم النفسية.

كما ويساهم البرنامج في الكشف المبكر عن الطلبة الذ�ن يعانون من مشاكل نفسية، باإلضافة إلى تغ�ير 
تجربتهم المدرسية من أجل تحسين تحصيلهم األكاديمي و��ادة الرضا وتقوية عالقتهم بالمعلمين والمعلمات. 
كما و�هدف البرنامج إلى تعليم الطلبة مهارة التع�ير عن أنفسهم والمشاركة في األنشطة االجتماعية في 

المدارس، مما يع�ز الت�ابط واال�تماء االجتماعي والثقة بالنفس.

األرقام

برنامج أكاديمية الشباب 
�هدف هذا البرنامج إلى تحفيز وتمكين ودعم الطلبة (من عمر 15 -17 سنة).

تعمل الجمعية الملكية للتوعية الصحية بِجد للتأ�ير في الشباب، وُيعد هذا البرنامج حًال �ائًعا ألنه �وفر عوامل 
وقائية ضد الُع�لة والفشل في المدرسة ونقص الحافز واستخدام المخد�ات والكحول وغيرها من السلوكيات 

المدمرة من خالل تع��ز احت�ام الذات والتكامل واالندماج والتعاطف.

تضم أكاديمية الشباب دو�ات متنوعة حول مها�ات الحياة، مثل (مها�ات االتصال وحل المشاكل وا�خاذ الق�ار 
الوظيفي  اإللهام  وجلسات  لألهل  موجهة  وجلسات  الذا�ية)  السيرة  وكتابة  الوقت  وإدارة  الذات  وتقد�ر 
وكذلك تطو�ر المباد�ات من قبل الطلبة لدعم مدارسهم باألدوات والمعدات الالزمة لتسهيل �نفيذ أنشطتهم 

داخل المدارس. 

من المدارس تم اختيارهم لتنفيذ
البرنامج بمرحلته التج���ية 2
اإلنجا�ات والنتائج

تم تعد�ل مواد برنامج تع��ز الصحة النفسية في المدارس ل�تناسب مع السياق األردني من قبل 
اللجنة الفنية للبرنامج والتي تم تشكيل أعضاءها من و�ارة التر�ية والتعليم وو�ارة الصحة.

المدارس
الصحيــة

نحو مجتع أردني
صحي وآمن
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برنامج تع��ز الصحة النفسية
في المدارس

بالش�اكة مع جامعة ليفربول ومنظمة الصحة العالمية وو�ارة التر�ية والتعليم وو�ارة الصحة.
للطلبة  الحماية  عوامل  تع��ز  أجل  من  البرنامج  هذا  تط�يق  على  الصحية  للتوعية  الملكية  الجمعية  تعمل 

وصحتهم النفسية.

كما ويساهم البرنامج في الكشف المبكر عن الطلبة الذ�ن يعانون من مشاكل نفسية، باإلضافة إلى تغ�ير 
تجربتهم المدرسية من أجل تحسين تحصيلهم األكاديمي و��ادة الرضا وتقوية عالقتهم بالمعلمين والمعلمات. 
كما و�هدف البرنامج إلى تعليم الطلبة مهارة التع�ير عن أنفسهم والمشاركة في األنشطة االجتماعية في 

المدارس، مما يع�ز الت�ابط واال�تماء االجتماعي والثقة بالنفس.

األرقام

برنامج أكاديمية الشباب 
�هدف هذا البرنامج إلى تحفيز وتمكين ودعم الطلبة (من عمر 15 -17 سنة).

تعمل الجمعية الملكية للتوعية الصحية بِجد للتأ�ير في الشباب، وُيعد هذا البرنامج حًال �ائًعا ألنه �وفر عوامل 
وقائية ضد الُع�لة والفشل في المدرسة ونقص الحافز واستخدام المخد�ات والكحول وغيرها من السلوكيات 

المدمرة من خالل تع��ز احت�ام الذات والتكامل واالندماج والتعاطف.

تضم أكاديمية الشباب دو�ات متنوعة حول مها�ات الحياة، مثل (مها�ات االتصال وحل المشاكل وا�خاذ الق�ار 
الوظيفي  اإللهام  وجلسات  لألهل  موجهة  وجلسات  الذا�ية)  السيرة  وكتابة  الوقت  وإدارة  الذات  وتقد�ر 
وكذلك تطو�ر المباد�ات من قبل الطلبة لدعم مدارسهم باألدوات والمعدات الالزمة لتسهيل �نفيذ أنشطتهم 

داخل المدارس. 

من المدارس تم اختيارهم لتنفيذ
البرنامج بمرحلته التج���ية 2
اإلنجا�ات والنتائج

تم تعد�ل مواد برنامج تع��ز الصحة النفسية في المدارس ل�تناسب مع السياق األردني من قبل 
اللجنة الفنية للبرنامج والتي تم تشكيل أعضاءها من و�ارة التر�ية والتعليم وو�ارة الصحة.

المدارس
الصحيــة

نحو مجتع أردني
صحي وآمن

3637 التق��ر السنوي 2020



األرقام

2250
اإلنجا�ات والنتائج

• تعد�ل المواد واعتمادها من قبل مؤسسة مينتور العر�ية، وفًقا 
للظ�وف الحالية إلى جانب �نفيذ الجلسات المهنية الملهمة من 
العديد من المتخصصين من مختلف الخلفيات العلمية والمهنية، 
المدارس  في  و�نفيذها  الطال�ية  المباد�ات  دعم  وتم  كما 

المشاركة.

من  عينة  مع  نقاشية  حلقات  ثالث  وأج��ت  است�يان  جمع  تم   •
الطلبة وأولياء األمور والمعلمين، ووجد أن %75.5 من الطلبة 
ا�خاذ  وكفاءة  والتعليم  العمل  فرص  حول  أفضل  وعي  لد�هم 
كيفية  وتعلم  الذات،  احت�ام  وتحسين  االتصال  ومها�ات  الق�ار 
المعلمين،  أو  و/  األصدقاء  مع  العالقات  من  الم��د  تكو�ن 
باإلضافة إلى مستوى الرضا المرتفع عن البرنامج الذي تم اإلبالغ 

عنه أ�ناء حلقات النقاش �ين الطلبة وأولياء األمور والمعلمين.

من المدارس انضمت
إلى المرحلة التج���ية

من الطلبة من الصفين
العاشر والحادي عشر

كان للبرنامج أ�ر ك�ير على الطلبة من ناحية ا�خاذ 
من  ك�ير  التفاعل  وكان  الن�اعات،  وحل  الق�ار 

الطلبة وأولياء األمور.

اقتباسات

غيث الزعبي
مرشد في مدرسة ابن العميد الثانوية للبنين

مها�ات  عدة  وتعّلمنا  المش�وع  من  استفدنا 
من  النهائية  المرحلة  في  بأننا  خاصة  مفيدة، 
العملية  الخب�ات  هذه  إلى  وبحاجة  المدرسة 

في حيا�نا.

نور الد�ن محمد
طالب في مدرسة ابن العميد الثانوية للبنين

المدارس
الصحيــة

نحو مجتع أردني
صحي وآمن

3839 التق��ر السنوي 2020

%75.5 من 
الطالب لد�هم 

وعي أفضل حول 
فرص العمل 

والتعليم وكفاءة 
ا�خاذ الق�ار 

األرقام

2250
اإلنجا�ات والنتائج

• تعد�ل المواد واعتمادها من قبل مؤسسة مينتور العر�ية، وفًقا 
للظ�وف الحالية إلى جانب �نفيذ الجلسات المهنية الملهمة من 
العديد من المتخصصين من مختلف الخلفيات العلمية والمهنية، 
المدارس  في  و�نفيذها  الطال�ية  المباد�ات  دعم  وتم  كما 

المشاركة.

من  عينة  مع  نقاشية  حلقات  ثالث  وأج��ت  است�يان  جمع  تم   •
الطلبة وأولياء األمور والمعلمين، ووجد أن %75.5 من الطلبة 
ا�خاذ  وكفاءة  والتعليم  العمل  فرص  حول  أفضل  وعي  لد�هم 
كيفية  وتعلم  الذات،  احت�ام  وتحسين  االتصال  ومها�ات  الق�ار 
المعلمين،  أو  و/  األصدقاء  مع  العالقات  من  الم��د  تكو�ن 
باإلضافة إلى مستوى الرضا المرتفع عن البرنامج الذي تم اإلبالغ 

عنه أ�ناء حلقات النقاش �ين الطلبة وأولياء األمور والمعلمين.

من المدارس انضمت
إلى المرحلة التج���ية

من الطلبة من الصفين
العاشر والحادي عشر

كان للبرنامج أ�ر ك�ير على الطلبة من ناحية ا�خاذ 
من  ك�ير  التفاعل  وكان  الن�اعات،  وحل  الق�ار 

الطلبة وأولياء األمور.

اقتباسات

غيث الزعبي
مرشد في مدرسة ابن العميد الثانوية للبنين

مها�ات  عدة  وتعّلمنا  المش�وع  من  استفدنا 
من  النهائية  المرحلة  في  بأننا  خاصة  مفيدة، 
العملية  الخب�ات  هذه  إلى  وبحاجة  المدرسة 

في حيا�نا.

نور الد�ن محمد
طالب في مدرسة ابن العميد الثانوية للبنين

المدارس
الصحيــة

نحو مجتع أردني
صحي وآمن

3839 التق��ر السنوي 2020

%75.5 من 
الطالب لد�هم 

وعي أفضل حول 
فرص العمل 

والتعليم وكفاءة 
ا�خاذ الق�ار 



مدرسة جديدة تم ضمها إلى البرنامج50

معلًما ومعلمة تلقوا تد��ب خاص في
البرنامج لتنفيذ أنشطته

طالب وطالبة في كافة أنحاء األردن

180

البرنامج

سالمة طلبة األردن أولويتنا.

برنامج تفاعلي تم إطالقه عام 2010 بالتعاون مع شركة نستلة والجامعة األم��كية في �ي�وت لرفع 
العادات الصحية والطعام  9-11 سنة حول  أعمارهم �ين  �ت�اوح  الذ�ن  الطلبة  الوعي �ين  مستوى 

الصحي.

تستهدف +21,500

أجيال
سليمة

األرقام
العام الد�اسي 2020/2019

نحو مجتع أردني
41صحي وآمن
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البرنامج

يساهم في كسر  الذي  والوعي  المها�ات  تطو�ر  إلى  �هدف  برنامج 
حلقة اإلدمان عبر األجيال.

مينتور  وبالش�اكة مع  المخد�ات  وإدارة مكافحة  الصحة  والتعليم وو�ارة  التر�ية  و�ارة  بالتعاون مع 
الملكية  الجمعية  تقوم  العالقة،  األخرى ذات  الحكومية  غير  الشباب والمنظمات  العر�ية ومنظمة 

للتوعية الصحية بتنفيذ مبادرة تحصين بعزم وثبات للمساهمة في التنشئة الصحية لجيل المستقبل.

على  الشباب  قد�ات  بناء  حول  البرنامج  سياسة  �تمثل  حيث  تشاركًيا،  تفاعلًيا  نهًجا  البرنامج  يتبع 
إلى  باإلضافة  إ�تاجية  أنشطة  في  االنخ�اط  على  وتحفيزهم  اليومية  والحياة  االجتماعية  المها�ات 

��ادة وعيهم وتوعية أولياء أمورهم باآلثار الضارة لإلدمان على التدخين والمخد�ات.

نقوم بتنفيذ مبادرة 
تحصين بعزم وثبات 

للمساهمة في 
التنشئة الصحية لجيل 

المستقبل.

مبادرة
تحصين

نحو مجتع أردني
43صحي وآمن

البرنامج

يساهم في كسر  الذي  والوعي  المها�ات  تطو�ر  إلى  �هدف  برنامج 
حلقة اإلدمان عبر األجيال.

مينتور  وبالش�اكة مع  المخد�ات  وإدارة مكافحة  الصحة  والتعليم وو�ارة  التر�ية  و�ارة  بالتعاون مع 
الملكية  الجمعية  تقوم  العالقة،  األخرى ذات  الحكومية  غير  الشباب والمنظمات  العر�ية ومنظمة 

للتوعية الصحية بتنفيذ مبادرة تحصين بعزم وثبات للمساهمة في التنشئة الصحية لجيل المستقبل.

على  الشباب  قد�ات  بناء  حول  البرنامج  سياسة  �تمثل  حيث  تشاركًيا،  تفاعلًيا  نهًجا  البرنامج  يتبع 
إلى  باإلضافة  إ�تاجية  أنشطة  في  االنخ�اط  على  وتحفيزهم  اليومية  والحياة  االجتماعية  المها�ات 

��ادة وعيهم وتوعية أولياء أمورهم باآلثار الضارة لإلدمان على التدخين والمخد�ات.

نقوم بتنفيذ مبادرة 
تحصين بعزم وثبات 

للمساهمة في 
التنشئة الصحية لجيل 

المستقبل.

مبادرة
تحصين

نحو مجتع أردني
43صحي وآمن



2513
وجد أن %68 من المعلمين والمعلمات تحّسنت معرفتهم بالموضوعات التي تدربوا عليها، من خالل 

جمع است�يان حول التد��ب لتق�يم معرفتهم.

برنامج فواصل

12 جلسة من المنهاج ومن خا�ج المنهاج للم�اهقين في الصفوف السابع والثامن وثالث جلسات 
ألولياء األمور يد�رها مستشا�ون مدربون من و�ارة التر�ية والتعليم.

تركز الجلسات على بناء قد�ات اليافعين في المها�ات االجتماعية والحياة اليومية مثل: الثقة بالنفس 
وتع��ز احت�ام الذات والقدرة على التعامل مع الضغط والتوتر.

برنامج سف�اء مكافحة التدخين

والد�اما  الرسم  ويشمل  السادس،  للصف   – ال�ابع  الصف  من  للطالب  المنهاج  خا�ج  تفاعلي  نشاط 
واأللعاب، وذلك من أجل ��ادة وعيهم باآلثار الضارة للتدخين. 

سوف نستمر بالسعي لغرس ثقافة متينة في جيل الشباب، تجعلهم �رفضون التدخين بكافة أشكاله.

برنامج �ثقيف األق�ان

برنامج يستهدف الشباب من عمر 18 سنة فما فوق ويعمل على التركيز على نموذج تعليم الزمالء 
واألق�ان من خالل تمكين الشباب من رفع وعي زمالئهم حول اآلثار الضارة لتعاطي المخد�ات، وبناء 

مها�ا�هم االجتماعية لمنع السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.

تم تعد�ل مواد البرنامج من قبل مؤسسة مينتور العر�ية ليتم �نفيذها عن ُبعد وبشكل تفاعلي ل�تناسب 
مع ظ�وف الجائحة.

تم  الشباب  و�ارة  من  ومعلمة  معلم 
جلسات  لعقد  وتد��بهم  اختيارهم 

لزمالئهم في

مدي��ة حول 
األردن

مبادرة
تحصين

نحو مجتع أردني
صحي وآمن

4445 التق��ر السنوي 2020
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البرنامج

تقديم الدعم القّيم للحصول على بدائل غذائية صحية.

أطلق البرنامج في 2015، بالش�اكة مع برنامج الغذاء العالمي وبالتعاون مع و�ارة التر�ية والتعليم 
و�ارة الصحة.

�هدف المطبخ اإل�تاجي إلى توفير بدائل غذائية صحية على شكل وجبات طازجة للطلبة في المدارس 
الحكومية من خالل ربط المدارس بالمطابخ اإل�تاجية الموجودة في الجمعيات، والتي تقدم بدورها 

وجبات صحية للمدارس المحيطة.

كما ويعمل المش�وع على ��ادة الوعي الصحي، وتشجيع عادات األكل الصحية والنظافة والرعاية 
الذا�ية من خالل توفير معلومات عن التغذية واألدوات التعليمية داخل المدارس.

285
طالب وطالبة استفادوا من 57,000

الوجبات الغذائية للبرنامج

مدرسة في 7 محافظات

األرقام

نحو مجتع أردني
47صحي وآمن
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325
النتائج

• تم إج�اء 5 حلقات نقاشية على 5 طالب من 5 مدارس في مواقع مختلفة، الختبار جودة الطعام 
لمعرفة مدى رغبة الطلبة بالوجبات. 

• تم إج�اء است�يان ألولياء األمور في المطبخ الصحي أ�ناء تعليق الد�اسة وسط الجائحة ووجد أن:
 

االحتياجات  لتوفير  الصحي  للمطبخ  الصحية  الوجبة  على  يعتمدون  األمور  أولياء  من   81%
الغذائية اليومية ألطفالهم، وخاصة الفواكه.

بعد  الفاكهة  من  يكفي  ما  �ناول  عن  توقفوا  أطفالهم  يأن  أفادوا  األمور  أولياء  من   50%
توقفهم عن �ناول وجبات صحية.

�تميز وجبة المطبخ اإل�تاجي الصحي بالعديد من اآلثار 
مساعدة  أب�زها  ومن  المجتمع،  على  الط�بة  اإليجا�ية 
الطلبة الفق�اء في الحصول على وجبة غذائية صحية. 
�ناولهم  خالل  من  والتحفيز  بالمساواة  الطلبة  وشعور 

وجبة مما�لة لوجبات زمالئهم.

اقتباسات

عماد الرشايدة
مدرسة الجوفة الثانوية بنين

الشونة الجنو�ية (البلقاء).

يعمل حصول الطلبة على وجبة صحية متكاملة 
من  والتخفيف  الذهني  نشاطهم  ��ادة  على 
ادخار  على  الطلبة  وتشجع  األهل  مصا��ف 

مص�وفهم اليومي.

عماد الرشايدة
مدرسة الجوفة الثانوية بنين

الشونة الجنو�ية (البلقاء)

المطبخ
اإل�تاجي

نحو مجتع أردني
صحي وآمن

4849 التق��ر السنوي 2020

خاصًة  المحلي  المجتمع  في  توفيرها  تم  عمل  فرصة 
للنساء الالتي تلقين تد��بات على عمل المطبخ اإل�تاجي، 

ومعا�ير إ�تاج الوجبات. 

األرقام

325
النتائج

• تم إج�اء 5 حلقات نقاشية على 5 طالب من 5 مدارس في مواقع مختلفة، الختبار جودة الطعام 
لمعرفة مدى رغبة الطلبة بالوجبات. 

• تم إج�اء است�يان ألولياء األمور في المطبخ الصحي أ�ناء تعليق الد�اسة وسط الجائحة ووجد أن:
 

االحتياجات  لتوفير  الصحي  للمطبخ  الصحية  الوجبة  على  يعتمدون  األمور  أولياء  من   81%
الغذائية اليومية ألطفالهم، وخاصة الفواكه.

بعد  الفاكهة  من  يكفي  ما  �ناول  عن  توقفوا  أطفالهم  يأن  أفادوا  األمور  أولياء  من   50%
توقفهم عن �ناول وجبات صحية.

�تميز وجبة المطبخ اإل�تاجي الصحي بالعديد من اآلثار 
مساعدة  أب�زها  ومن  المجتمع،  على  الط�بة  اإليجا�ية 
الطلبة الفق�اء في الحصول على وجبة غذائية صحية. 
�ناولهم  خالل  من  والتحفيز  بالمساواة  الطلبة  وشعور 

وجبة مما�لة لوجبات زمالئهم.

اقتباسات

عماد الرشايدة
مدرسة الجوفة الثانوية بنين

الشونة الجنو�ية (البلقاء).

يعمل حصول الطلبة على وجبة صحية متكاملة 
من  والتخفيف  الذهني  نشاطهم  ��ادة  على 
ادخار  على  الطلبة  وتشجع  األهل  مصا��ف 

مص�وفهم اليومي.

عماد الرشايدة
مدرسة الجوفة الثانوية بنين

الشونة الجنو�ية (البلقاء)

المطبخ
اإل�تاجي

نحو مجتع أردني
صحي وآمن

4849 التق��ر السنوي 2020

خاصًة  المحلي  المجتمع  في  توفيرها  تم  عمل  فرصة 
للنساء الالتي تلقين تد��بات على عمل المطبخ اإل�تاجي، 

ومعا�ير إ�تاج الوجبات. 

األرقام



115
55

نحو مجتع أردني
51صحي وآمن

األرقام

البرنامج
تع��ز  خالل  من  الصحية  الرعاية  تحسين  على  البرنامج  هذا  يعمل 

السلوكيات والتعليم والمشاركة المجتمعية.

برنامج تفاعلي تم إطالقه عام 2010 بالتعاون مع شركة نستلة والجامعة األم��كية في �ي�وت لرفع 
الصحية والطعام  العادات  9-11 سنة حول  �ين  أعمارهم  �ت�اوح  الذ�ن  الطلبة  �ين  الوعي  مستوى 

الصحي.

�ركز برنامج شبابنا على ستة محاور رئيسية:

1. إنشاء شبكة وطنية من المتطوعين األردن�ين الشباب لتنفيذ مباد�ات شبا�ية.
2. تأسيس عيادات صحية صديقة للشباب في الجامعات.

النمائية  الخصائص  حول  العاشر  إلى  الخامس  من  الصفوف  في  المدارس  طلبة  توعية   .3
للم�اهقين.

متطوع فعال

المباد�ات  حول  القد�ات  لبناء  عمل  ورش  حض�وا  جامعات   6 من  متطوًع 
المجتمعية الصحية ومفاهيم الصحة اإلنجا�ية.

115
55

نحو مجتع أردني
51صحي وآمن

األرقام

البرنامج
تع��ز  خالل  من  الصحية  الرعاية  تحسين  على  البرنامج  هذا  يعمل 

السلوكيات والتعليم والمشاركة المجتمعية.

برنامج تفاعلي تم إطالقه عام 2010 بالتعاون مع شركة نستلة والجامعة األم��كية في �ي�وت لرفع 
الصحية والطعام  العادات  9-11 سنة حول  �ين  أعمارهم  �ت�اوح  الذ�ن  الطلبة  �ين  الوعي  مستوى 

الصحي.

�ركز برنامج شبابنا على ستة محاور رئيسية:

1. إنشاء شبكة وطنية من المتطوعين األردن�ين الشباب لتنفيذ مباد�ات شبا�ية.
2. تأسيس عيادات صحية صديقة للشباب في الجامعات.

النمائية  الخصائص  حول  العاشر  إلى  الخامس  من  الصفوف  في  المدارس  طلبة  توعية   .3
للم�اهقين.

متطوع فعال

المباد�ات  حول  القد�ات  لبناء  عمل  ورش  حض�وا  جامعات   6 من  متطوًع 
المجتمعية الصحية ومفاهيم الصحة اإلنجا�ية.



6,600+

36

30
7,749

عن  مكثًفا  تد��ًبا  حض�وا  وكليات  جامعات   6 من  أكاديمي 
المحتوى الجديد للمساقات الصحية.

المتعلقة  التفاعلية  االختيا��ة  المساقات  حض�وا  وطالبة  طالب 
بالصحة اإلنجا�ية وتع��ز الصحة خالل عام 2020.

متطوع من شبكة شبابنا حض�وا تد��ًبا خاًصا 
توعوية  جلسات  إج�اء  أجل  من  بالمدر�ين 

لزمالئهم وأق�انهم في الجامعات.

في  معرفتهم  حّسنوا  المتدر�ين  من   26.5٪ أن  االست�يان  أظهر 
الموضوعات التي يغطيها التد��ب.

طالب وطالبة عملوا على تط�يق 6 
مباد�ات صحية إلكت�ونية.

األرقام

نحو مجتع أردني
صحي وآمن

5253 التق��ر السنوي 2020

4. نشر الوعي في الجامعات والكليات في كافة أنحاء األردن حول الصحة اإلنجا�ية.
توعوية  لتنفيذ جلسات  الصحة،  لو�ارة  التابعة  الصحية  الم�اكز  الصحية في  الكوادر  قد�ات  بناء   .5

لألهل حول الصحة اإلنجا�ية والجنسية لليافعين.

لليافعين  واإلنجا�ية  الجنسية  الصحة  على  التركيز  مع  الخ��جين  للممرضين  تد���ية  دو�ات  �نفيذ   .6
ضمن منهجية التعليم المستمر للكوادر التم��ضية بالش�اكة مع مجلس التم��ض األردني.

6,600+

36

30
7,749

عن  مكثًفا  تد��ًبا  حض�وا  وكليات  جامعات   6 من  أكاديمي 
المحتوى الجديد للمساقات الصحية.

المتعلقة  التفاعلية  االختيا��ة  المساقات  حض�وا  وطالبة  طالب 
بالصحة اإلنجا�ية وتع��ز الصحة خالل عام 2020.

متطوع من شبكة شبابنا حض�وا تد��ًبا خاًصا 
توعوية  جلسات  إج�اء  أجل  من  بالمدر�ين 

لزمالئهم وأق�انهم في الجامعات.

في  معرفتهم  حّسنوا  المتدر�ين  من   26.5٪ أن  االست�يان  أظهر 
الموضوعات التي يغطيها التد��ب.

طالب وطالبة عملوا على تط�يق 6 
مباد�ات صحية إلكت�ونية.

األرقام

نحو مجتع أردني
صحي وآمن

5253 التق��ر السنوي 2020

4. نشر الوعي في الجامعات والكليات في كافة أنحاء األردن حول الصحة اإلنجا�ية.
توعوية  لتنفيذ جلسات  الصحة،  لو�ارة  التابعة  الصحية  الم�اكز  الصحية في  الكوادر  قد�ات  بناء   .5

لألهل حول الصحة اإلنجا�ية والجنسية لليافعين.

لليافعين  واإلنجا�ية  الجنسية  الصحة  على  التركيز  مع  الخ��جين  للممرضين  تد���ية  دو�ات  �نفيذ   .6
ضمن منهجية التعليم المستمر للكوادر التم��ضية بالش�اكة مع مجلس التم��ض األردني.



األرقام

مليون

264
385

934

2
2,791

بالتعاون مع و�ارة الصحة:

الجنسية  الصحة  حول  توعوية  جلسات   10 حض�وا  األمور  أولياء  من 
واإلنجا�ية لليافعين أجرتها كوادر صحية من ممرضين قانون�ين وقابالت 

وأطباء األسرة في 8 م�اكز صحية.

الملكية  الجمعية  قبل  من  التد��بات  على  حصلوا  التم��ض  كليات  خ��جي  من 
كو�ونا للتوعية الصحية ومجلس التم��ض األردني. بفي�وس  التوعية  حول  الشباب  و�ارة  في  الشباب  للمنّسقين  عقدها  تم  تد���ية  ورشات 

واألم�اض المزمنة والصحة اإلنجا�ية وأنماط الحياة الصحية والمها�ات الحيا�ية.

اليافعين "شوفوا  إليهم من خالل حملة حوار األهل مع  الوصول  من األهل تم 
في  الحملة  رسائل  نشر  إلى  باإلضافة  اإللكت�ونية  المنصات  على  بعيونهم" 

الشوا�ع والمحافظات.

جلسة ارشاد عبر الها�ف 
مع المستفيد�ن.

الجلسات  عبر  إليهم  الوصول  تم  شخص 
المنسقون  بها  قام  التي  التوعوية 

الشباب في جميع المحافظات.

نحو مجتع أردني
صحي وآمن

5455 التق��ر السنوي 2020

األرقام

مليون

264
385

934

2
2,791

بالتعاون مع و�ارة الصحة:

الجنسية  الصحة  حول  توعوية  جلسات   10 حض�وا  األمور  أولياء  من 
واإلنجا�ية لليافعين أجرتها كوادر صحية من ممرضين قانون�ين وقابالت 

وأطباء األسرة في 8 م�اكز صحية.

الملكية  الجمعية  قبل  من  التد��بات  على  حصلوا  التم��ض  كليات  خ��جي  من 
كو�ونا للتوعية الصحية ومجلس التم��ض األردني. بفي�وس  التوعية  حول  الشباب  و�ارة  في  الشباب  للمنّسقين  عقدها  تم  تد���ية  ورشات 

واألم�اض المزمنة والصحة اإلنجا�ية وأنماط الحياة الصحية والمها�ات الحيا�ية.

اليافعين "شوفوا  إليهم من خالل حملة حوار األهل مع  الوصول  من األهل تم 
في  الحملة  رسائل  نشر  إلى  باإلضافة  اإللكت�ونية  المنصات  على  بعيونهم" 

الشوا�ع والمحافظات.

جلسة ارشاد عبر الها�ف 
مع المستفيد�ن.

الجلسات  عبر  إليهم  الوصول  تم  شخص 
المنسقون  بها  قام  التي  التوعوية 

الشباب في جميع المحافظات.

نحو مجتع أردني
صحي وآمن

5455 التق��ر السنوي 2020



اإلنجا�ات والنتائج
• أطلقت الجمعية الملكية للتوعية الصحية الملتقى الوطني "الصحة في ظل األوبئة" بهدف 
تمكين الشباب بالخ�وج بأفكار إبداعية لمحاربة في�وس كو�ونا وتأ�يره على الشباب في مجاالت 
الوقائية  واإلج�اءات  الصحية  الحياة  وأنماط  المزمنة  واألم�اض  واإلنجا�ية  النفسية  الصحة 
والمجتمعية لفي�وس كو�ونا. وتم منح الم�اكز الثالث األولى جوائز مالية بقيمة إجمالية وصلت 

إلى 12 ألف دينار بهدف �نفيذ األفكار. 

• تم تطو�ر واعتماد دليل الخصائص النمائية لليافعين لطلبة المدارس من عمر 10-15 عام من 
الصحية  للتوعية  الملكية  والجمعية  والصحة،  والتعليم  التر�ية  و�ارتي  من  توجيهية  لجنة  قبل 
وصندوق األمم المتحدة للسكان وأكاديم�ين من الجامعة األردنية. سيتم تط�يق الدليل في 20 

مدرسة خالل العام 2020 من قبل مرشد�ن مدر�ين.

• تم تأسيس وتجهيز عيادة صحية صديقة للشباب في 
المتحدة  األمم  بدعم من صندوق  الهاشمية  الجامعة 
عالقة  لها  تفاعلية  جلسات  تقديم  بهدف  للسكان 
وتوفير  للشباب  اإلنجا�ية  بالصحة  متعلقة  بمواضيع 

جلسات استشا�ات فردية للطلبة.

الجنسي  ال�ثقيف  حول  سياسات  ورقة  إعداد  تم   •
من  مجموعة  على  بناًء  والشباب،  لليافعين  الشمولي 
محلية  ومؤسسات  خب�اء  مع  اإللكت�ونية  اللقاءات 
عقد  خالل  من  الورقة  هذه  مناقشة  وسيتم  وإقليمية، 

اجتماع مع المعن�ين.

تع��ز  مساق  في  تسجيلي  عند  أ�وقع  لم 
الصحة أن أ�عرف على الجوانب المتعلقة 
في  ساعد�ني  والتي  اإلنجا�ية  بالصحة 
الهرمونات  ا�تظام  عدم  سبب  اكتشاف 
التي تؤثر على الصحة اإلنجا�ية، فلوال تلك 
الكثير  معرفة  من  تمكنت  لما  المساقات 

من المعلومات الصحية.

اقتباسات

الطالبة النا حمدان
جامعة ال��تونة

الصحة  جلسة  عن  ابنتي  من  سمعت  عندما 
مواضيع  فيها  يكون  أن  توقعت  اإلنجا�ية 
خارجة عن المألوف وعن قيمنا وعادا�نا، لكن 
فور حضوري الجلسة تساءلت عن سبب عدم 
مناقشة هذه المواضيع في الماضي، حيث 

تعّلمنا عنها من خالل تجاربنا الشخصية.

والدة المشاركة مجد ك��شان 
معان

نحو مجتع أردني
صحي وآمن

5657 التق��ر السنوي 2020

اإلنجا�ات والنتائج
• أطلقت الجمعية الملكية للتوعية الصحية الملتقى الوطني "الصحة في ظل األوبئة" بهدف 
تمكين الشباب بالخ�وج بأفكار إبداعية لمحاربة في�وس كو�ونا وتأ�يره على الشباب في مجاالت 
الوقائية  واإلج�اءات  الصحية  الحياة  وأنماط  المزمنة  واألم�اض  واإلنجا�ية  النفسية  الصحة 
والمجتمعية لفي�وس كو�ونا. وتم منح الم�اكز الثالث األولى جوائز مالية بقيمة إجمالية وصلت 

إلى 12 ألف دينار بهدف �نفيذ األفكار. 

• تم تطو�ر واعتماد دليل الخصائص النمائية لليافعين لطلبة المدارس من عمر 10-15 عام من 
الصحية  للتوعية  الملكية  والجمعية  والصحة،  والتعليم  التر�ية  و�ارتي  من  توجيهية  لجنة  قبل 
وصندوق األمم المتحدة للسكان وأكاديم�ين من الجامعة األردنية. سيتم تط�يق الدليل في 20 

مدرسة خالل العام 2020 من قبل مرشد�ن مدر�ين.

• تم تأسيس وتجهيز عيادة صحية صديقة للشباب في 
المتحدة  األمم  بدعم من صندوق  الهاشمية  الجامعة 
عالقة  لها  تفاعلية  جلسات  تقديم  بهدف  للسكان 
وتوفير  للشباب  اإلنجا�ية  بالصحة  متعلقة  بمواضيع 

جلسات استشا�ات فردية للطلبة.

الجنسي  ال�ثقيف  حول  سياسات  ورقة  إعداد  تم   •
من  مجموعة  على  بناًء  والشباب،  لليافعين  الشمولي 
محلية  ومؤسسات  خب�اء  مع  اإللكت�ونية  اللقاءات 
عقد  خالل  من  الورقة  هذه  مناقشة  وسيتم  وإقليمية، 

اجتماع مع المعن�ين.

تع��ز  مساق  في  تسجيلي  عند  أ�وقع  لم 
الصحة أن أ�عرف على الجوانب المتعلقة 
في  ساعد�ني  والتي  اإلنجا�ية  بالصحة 
الهرمونات  ا�تظام  عدم  سبب  اكتشاف 
التي تؤثر على الصحة اإلنجا�ية، فلوال تلك 
الكثير  معرفة  من  تمكنت  لما  المساقات 

من المعلومات الصحية.

اقتباسات

الطالبة النا حمدان
جامعة ال��تونة

الصحة  جلسة  عن  ابنتي  من  سمعت  عندما 
مواضيع  فيها  يكون  أن  توقعت  اإلنجا�ية 
خارجة عن المألوف وعن قيمنا وعادا�نا، لكن 
فور حضوري الجلسة تساءلت عن سبب عدم 
مناقشة هذه المواضيع في الماضي، حيث 

تعّلمنا عنها من خالل تجاربنا الشخصية.

والدة المشاركة مجد ك��شان 
معان

نحو مجتع أردني
صحي وآمن

5657 التق��ر السنوي 2020



نحو مجتع أردني
59صحي وآمن

15,000
5,048

232

عيادة
البرنامجالمجتمع الصحي

عيادة تعمل من أجل المجتمع.

برنامج وطني تم إطالقه بالتعاون مع و�ارة الصحة في عام 2011. 
�هدف البرنامج لبناء قد�ات الم�اكز الصحية لتوفير خدمات وقائية تحد من اإلصابة باألم�اض المزمنة 

لمن هم عرضة لها وتقلل من التأ�ي�ات السل�ية على صحتهم.

تشتمل أنشطة البرنامج على جلسات توعوية تفاعلية حول مواضيع الصحة العامة ذات األولوية ومنها 
والسمنة  اإلنجا�ية  والصحة  والحساسيات  والربو  الدم  وضغط  والسكري،  والش�ا�ين  القلب  أم�اض 

وأهمية النظام الغذائي الصحي والنشاط البدني واإلقالع عن التدخين.

األرقام
الط�ية  باالستشا�ات  ت�ويده  تم  مستفيد 
الطبي،  مع  بالش�اكة  ُبعد  عن  المجانية 
على  السيطرة  من  المرضى  تمكين  بهدف 

أم�اضهم المزمنة

الشامل،  الحظر  فترة  خالل  معهم  التواصل  تم  شخص 
وا�ساب  تط�يق  على  مجموعة   70 إلى  انضموا  حيث 

في ظل تفشي في�وس كو�ونا.
 

عيادة  مواد  على  تد��بهم  تم  وقابلة  وممرضة  ط�يب 
المجتمع الصحي.

نحو مجتع أردني
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عيادة  مواد  على  تد��بهم  تم  وقابلة  وممرضة  ط�يب 
المجتمع الصحي.



78
87

قصص ألهمتنا
 

وصال أحمد - تبلغ من العمر 53 عاًما، وهي أحد منتفعي عيادة المجتمع الصحي في مركز صحي عين 
الباشا. ُتعاني وصال من ارتفاع معدل السكر الصيامي، كما وُتعاني من السمنة التي أّدت إلى معانا�ها من 

احتكاك المفاصل. 

قامت وصال بالتواصل مع أحد موظفي الجمعية الملكية للتوعية الصحية لمساعدتها في ا�باع حمية �ناسب 
حالتها الصحية وتساعدها على خسارة الو�ن.  

وكانت وصال مهتمة جًدا بشأن معرفة أساسيات ا�باع النظام الغذائي الصّحي، حيث كانت دائًما تستفسر عن 
من  اليومية  الحصص  بمعرفة  مهتمة  وكانت  صحّية،  بط�ق  الطعام  طهي  وكيفية  الدسم  قليلة  األغذية 

المجموعات الغذائية وأهمية االلت�ام بها لتحقيق خسارة الو�ن.

وتمّكنت وصال على مدار شه��ن من خسارة 6 كيلو، وتحّسَن استهالكها اليومي للخضار حيث أشارت إلى 
أن طبق السلطة أصبح عنصً�ا أساسًيا على مائدة طعامها، كما ابتعدت عن �ناول األطعمة الس��عة والغنية 
بالدهون. وأظهرت �تائج فحص السكر الصيامي ا�تظاًما ك�ي�ًا عّما سبق وأشاد الط�يب المعالج لحالتها بها قائًال: 

"أنقذتي نفسك من ورطة السكري".

الجمعية  التغذية في  أخصائية  قامت  وقد  كما 
أهمية  بتوضيح  الصحية  للتوعية  الملكية 
ممارسة النشاط البدني لتحقيق �تائج أفضل 
يعيق  الذي  الصحي  لوضعها  ونظً�ا  لوصال، 
وبعد  والمشي.  ال��اضية  التما��ن  ممارسة 
السباحة،  ممارسة  اقت�اح  تم  الط�يب  استشارة 
أسبوعًيا  واحدة  مرة  تمارسها  أصبحت  حيث 
السكر  ق�اءات  تحسين  على  ذلك  وساعد 

الصيامي كما ساعدها على خسارة الو�ن.

اإلنجا�ات والنتائج
بادرت الجمعية الملكية للتوعية الصحية بالقيام بعملية رقمنة مواد عيادة المجتمع الصحي من خالل 
ش�اكتها مع إد�اك إلطالق مساق تعليمي يتضمن محتوى عيادة المجتمع العلمي على منصة إد�اك. 

5,421

عيادة
المجتمع الصحي

نحو مجتع أردني
صحي وآمن

6061 التق��ر السنوي 2020

األرقام
المزمنة  باألم�اض  �تعلق  توعوية  جلسة 
عقدت عن ُبعد للمستفيد�ن عبر تط�يق �ووم.

غذائي  بنظام  بااللت�ام  مساعدتهم  تم  مستفيد 
صحي من خالل متابعة ف��ق البرنامج من أخصائ�ين 

التغذية لهم عبر المكالمات الها�فية.

المكالمات  خالل  من  إليهم  الوصول  تم  مستفيد 
الها�فية
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األرقام
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البرنامج

تحسين الحالة الغذائية في األردن.

�هدف مش�وع الصحة والتغذية المجتمعية الممول من الوكالة األم��كية للتنمية الدولية إلى تحسين 
المناطق  ضمن  الخامسة  سن  دون  واألطفال  والمرضعات  الحوامل  للسيدات  الغذائية  الحالة 

المستهدفة.

الحوامل  للنساء  الغذائية  الممارسات  تحسين  خالل  من  الهدف  هذا  تحقيق  على  المش�وع  ُ�ركز 
الوالدة  بعد  األسرة  �نظيم  خالل  من  الحمل  �ين  والمباعدة  واألطفال،  الرضع  وتغذية  والمرضعات 

واستخدام وسائل منع الحمل الحديثة وتحسين الممارسات الغذائية لألسرة.

ا�تشار  بأن يكون هذا المش�وع داعًما لجهود و�ارة الصحة لمنع  وفي ظل جائحة كو�ونا، فقد تق�ر 
الفي�وس من خالل الرسائل المجتمعية. فتم إطالق الحملة الوطنية (بحميهم) كجزء من هذا المش�وع. 

وركزت الحملة على الط��قة الصحيحة الرتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتجنب التجمعات.

10

مش�وع 
الصحة والتغذية المجتمعية 

األرقام

الجهود  إلى  وانضمت  شاركت  و�ا�ات 
الوطنية لمكافحة مرض في�وس كو�ونا.

نحو مجتع أردني
63صحي وآمن
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اإلنجا�ات والنتائج
واإلعالم  التوعية  ومدي��ة  الصحة  لو�ارة  الدعم  بتقديم  المجتمعية  والتغذية  الصحة  مش�وع  قام 
الصحي، وذلك استجابًة للحاجة الوطنية للسيطرة على جائحة كو�ونا والحد من ا�تشار الفي�وس، من 
خالل حملة فعالة لتغ�ير السلوك االجتماعي والتأ�ير في السلوكيات �ين األردن�ين لتبني ممارسات 

احت�ا��ة وإج�اءات وقائية صحية.

الرسائل الرئيسية للحملة:

الجسدي  بالتباعد  وااللت�ام  الكمامة  (ارتداء  الوقائية  باإلج�اءات  االلت�ام  أهمية  على  التأكيد   •
وتجّنب التجمعات).

على  الحصول  أهمية  على  التأكيد   •
مصادر  من  الصحيحة  المعلومات 

موثوقة.

االلت�ام  أهمية  حول  التوعية   •
أنت  لحمايتك  الوقائية  باإلج�اءات 

وأحبائك واالقتصاد وفرص العمل.

تصحيح المفاهيم الخاطئة ومحاربة   •
الشائعات.

االجتماعية  السلوكيات  تع��ز   •
الوقائية.

قصص ألهمتنا
يخص موضوع  بما  نوعها  ف��دة من  اعُتبَرت حملة  �ائعة، حيث  نجاح  قصة  كانت حملة «بحميهم» 

في�وس كو�ونا، في ا�باع مبادئ تغ�ير السلوك االجتماعي والمنهجية العلمية.

األساسي  شعارها  خالل  من  وذلك  مميزة،  الحملة  جعل  في  اإلنساني  العامل  ادخال  ساهم 
«بحميهم» أ�ناء أداء األنشطة اليومية، مما خلق دافع عاطفي لدى األف�اد والمجتمع ودفعهم إلى 

االلت�ام باإلج�اءات الوقائية من أجل صحتهم، واألهم من ذلك الحفاظ على سالمة أحبائهم.

مش�وع
الصحة والتغذية المجتمعية

نحو مجتع أردني
صحي وآمن

6465 التق��ر السنوي 2020
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6
790
550

غرف م�اكز صحية تم تجهيزها ليتم استخدامها 
في جلسات أهًال سمسم الوجاهية.

الرعاية  مقدمي  من 
سجلوا بالبرنامج.

الرعاية  مقدمي  من 
أنهوا جميع الجلسات.

أهًال 
البرنامجِسمسم 

برنامج �نمية الطفولة المبكرة.

المبكر  والرفاه  التعّلم  تع��ز  إلى  البرنامج  يسعى  حيث   ،(IRC) الدولية،  اإلغا�ة  لجنة  مع  بالتعاون 
األهل  �ين  الَمِ�ح  التفاعل  تشجيع  خالل  من  سنوات)   8-3 �ين  أعمارهم  �ت�اوح  (الذ�ن  لألطفال 
واألطفال، وتحسين مها�ات إدارة الضغط النفسي لدى األهل وممارسات األبوة واألمومة اإليجا�ية 

واست�ا�يجيات دعم التطور الجسدي واالجتماعي-العاطفي والمعرفي لألطفال الصغار.

نحو مجتع أردني
67صحي وآمن
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اإلنجا�ات والنتائج
• تم تد��ب عدد من المتطوعين للقيام بالتسجيل وإج�اء الجلسات مع مقدمي الرعاية.

بنسبة  الجنسين  �ين  والمساواة  الدامجة  السلوكيات  حول  المتطوعين  لدى  المعرفة  تحسنت   •
23%. حيث أن 98,5% من مقدمي الرعاية �اضون عن أنشطة البرنامج، و100% منهم �وصون 

بالبرنامج ألسرهم وجي�انهم.

يشع�ون  وال  النفسي  بالضغط  يشع�ون  ال  األطفال  أن  أظّن  كنت 
بالح�ن الذي يمكن أن نشعر به نحن الكبار، ولم أكن أفهم لماذا يعود 
ببرنامج أهًال سمسم،  التحقت  أن  بعد  المدرسة ح��ن ولكن  ابني من 
تعّلمت أن األطفال يشع�ون بالضغط مثل الكبار وعلينا أن نساعدهم. 
وهذا ما فعلته مع أطفالي حيث أنني كنت بالسابق أشعر بالشفقة 
على ابني ولكن بعد ما تعلمت الف�ق �ين الشفقة والتعاطف، بدأت 
بممارسة التعاطف وخطوا�ه العلمية والحظت أن ابني بدأ بالتحدث 

معي ومشاركة ما يشعر به.

تقوى الحياري
أم مشاركة بالبرنامج

لم أصدق أبدًا أن ابني محمد سيتعلم 
كيف يد�ر غضبه في مثل هذه السن 
المبكرة، لكنه فعل! شك�ًا لكم على 

مساعدتكم.

سناء عادل
أم مشاركة بالبرنامج

أشعر أنني األكثر استفادة من هذه الجلسات، فقد كنت أحتاج 
والحظت  الرعاية.  مقدمو  يمنحها  التي  اإليجا�ية  الطاقة  إلى 
واألمومة  األبوة  ط��قة  على  انعكست  التي  التغ�ي�ات 

وعالقا�هم مع أطفالهم. 

سعادة القلقيلي
متطوعة في البرنامج 

أهًال
ِسمسم

نحو مجتع أردني
صحي وآمن
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تركزت جهود حشد التأ�يد خالل سنة 2020

• الوقاية من األم�اض غير السا��ة.
• مكافحة التبغ.

• صحة األطفال واليافعين.

جهودنا في 
كسب التأ�يد

نحو مجتع أردني
71صحي وآمن

إنجا�ات و�تائج
القلب  أم�اض  ا�حاد  من   2020 للعام  الوقاية  جائزة  الصحية  للتوعية  الملكية  الجمعية  ُمنحت   •

العالمي لجهودها في الوقاية من األم�اض المزمنة وباألخص أم�اض القلب. 

• قامت الجمعية بعقد عدة أنشطة بمناسبة األسبوع العالمي للرضاعة الط�يعية للتوعية بأهميتها 
وكسب التأ�يد لتفعيل القوانين لدعم األم المرضعة. 

• قامت الجمعية بتنظيم حملة إعالمية للتوعية بمضار منتجات التبغ خصوًصا خالل جائحة كو�ونا.

الفعاليات  من  عدد  في  الجمعية  شاركت   •
غير  باألم�اض  العالقة  ذات  العالمية  والمؤتم�ات 

السا��ة:

السا��ة  غير  األم�اض  حول  العالمي  المؤتمر   -
إمارة  في  عقد  والذي  واليافعين  واألطفال 

الشارقة - اإلما�ات العر�ية المتحدة.
- مؤتمر العافية األردني.

الصحة  اجتماع  سبقت  التي  التحضي��ة  الورشة   -
لألم�اض  العالمي  االتحاد  نظمها  التي  العالمي 
المدني  المجتمع  لمؤسسات  المخصصة  المزمنة 
االستجابة  خالل  المزمنة  لألم�اض  التأ�يد  لكسب 

لمرض في�وس كو�ونا
حول  والسبعين  الثالث  العالمي  الصحة  اجتماع   -

االستجابة لمرض في�وس كو�ونا. 
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للتوعية  العالمية  الصحة  لمنظمة  السنوي  االحتفال  في  شاركنا  وصحته،  المجتمع  هذا  من  جزء  ألننا 
2020/5/28 - 2020/6/13 وذلك من أجل الحديث عن أض�ار  التبغ ضمن الحملة من  بمخاطر تعاطي 
التدخين و�ناول التبغ بكافة أشكاله مع التركيز على مضاعفات مرض في�وس كو�ونا واآلثار المترتبة على 
المدخنين، حيث قمنا باستخدام رسائل توعوية وكانت عبارة عن صور م�وعة إلى جانب حقائق علمية عن 

التدخين ومضاره.

وصلت منشو�ات الجمعية الملكية للتوعية الصحية على الفيسبوك إلى 

1,152,491 شخص و 28,607 تفاعل.

وصلت منشو�ات الجمعية الملكية للتوعية الصحية على انستغ�ام إلى 1,147

و 1,257 انطباع، وتفاعل معها 51 شخص.

وصلت التغ��دات إلى 15501مع ما يصل إلى 626 تفاعل.

مكافحة التبغ

أرقام وإنجا�ات

5
4 النقاش 1.5 حلقات  من  م�تالية  أيام 

ال�ابط �ين مرض  التفاعلية، مع توضيح 
التدخين  في�وس كو�ونا والتبغ، وحظر 
والشيشة  المغلقة  األماكن  في 
من  وقائي  وكإج�اء  القانون  بموجب 
غير  التدخين  من  والحماية  كو�ونا 

المباشر، والتدخل العام في األردن.

2

اإلعالم
واالتصال

نحو مجتع أردني
73صحي وآمن

منشو�ات 
توعوية

تمت مشاركتها على نطاق واسع على منصات التواصل االجتماعي والتلف��ون.

مشاهدة في اليوم على قناة 
التلف��ون األردني

فيد�و

وحصلت على 

مليون

1.5
مشاهدة في اليوم على قناة �ؤيا

مليون
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محادثات  عن ط��ق  للقلب،  العالمي  اليوم  بمناسبة  استضافتها  تم  ُبعد  عن  مباشرة  ندوات 
مباشرة مع المستفيد�ن والخب�اء من شبكة الجمعية الملكية للتوعية الصحية.

التواصل االجتماعي تضم رسائل حول كيفية الوقاية من  تم نشر سلسلة من المنشو�ات على وسائل 
أم�اض القلب وإدارتها، مع وصول ُيقدر بما ال يقل عن

لكل 
منشور

من 
السكان 

مواقع  عبر  شخص 
التواصل االجتماعي.

• احتفلت الجمعية باليوم العالمي للقلب �إضاءة قلعة عمان باللون األحمر.

أ�ناء  القلب  أم�اض  يتحّدون  القصيرة ألشخاص من األردن  الفيد�و  تم تطو�ر سلسلة من مقاطع   •
جائحة كو�ونا عن ط��ق ممارسات صحية، ومشاركة قصصهم.

بث  وتم  كو�ونا،  في�وس  ا�تشار  ظل  في  القلب  بأم�اض  للتوعية  واحدة  إذاعية  مقابلة  أج��ت   •
المقابلة على أحد أفضل اإلذاعات في األردن مع وصول تقد�ري إلى: 

تودي أم�اض القلب واألوعية الدموية بحياة 17.9 مليون شخص كل عام حول العالم، وذلك ُيشكل 31٪ 
من إجمالي الوفيات العالمية. كما أنه من الجد�ر بالذكر أن السبب الرئيسي ألزمات القلب والسكتات هو 

تعاطي التبغ والنظام الغذائي غير الصحي وقّلة النشاط البدني وتعاطي الكحول.

تمكنت الجمعية الملكية للتوعية الصحية من خالل هذا المش�وع توفير معلومات مفيدة لتع��ز أنماط 
الحياة الصحية بما يتماشى مع الجهود الوطنية الحالية وسط ا�تشار في�وس كو�ونا.

اليوم العالمي للقلب

3

2%600

3,370

أرقام وإنجا�ات

اإلعالم
واالتصال

نحو مجتع أردني
صحي وآمن
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انطلق الملتقى الوطني الثالث للشباب ال��اد�ين 2020 تحت شعار (الصحة خالل الجائحة) إليجاد مشا��ع 
تدعم  إلى فرص  التحديات  وتحو�ل  جائحة كو�ونا،  آ�ار  والحد من  الصحي  المستوى  بدعم  تعنى  �ائدة 

جهود الحكومة.

جلسات تد��ب خاصة، �تكون من:

• تحليل السوق وتسو�ق المنتج.
• تطو�ر األفكار ال��ادية.

• بناء نموذج العمل.
• متابعة األمور المالية والتسجيل للشركات الناشئة.

• ط�ح المشا��ع.

ملتقى الشباب ال��اد�ون
إنجا�ات

إلى جانب نشر ش�وط  التواصل االجتماعي،  المسابقة واإلعالن عنها على وسائل  �يان صحفي عن  إصدار   •
المسابقة و�وابط المشاركة.

• نشر فيد�و قصير حول معا�ير المشاركة والموعد النهائي مع الت�وي� له على منصات التواصل االجتماعي.

• �نفيذ خطة ت�ويجية للمسابقة على مواقع التواصل االجتماعي.

• إج�اء مقابالت إذاعية مع الفائ��ن.

• ا�تاج فيلم وثائقي قصير حول أب�ز اإلنجا�ات.

اإلعالم
واالتصال

نحو مجتع أردني
صحي وآمن
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كأس العالم لألهداف العالمية

اإلعالم
واالتصال

نحو مجتع أردني
صحي وآمن

7879 التق��ر السنوي 2020

كأس العالم لألهداف العالمية هو بطولة كرة قدم عالمية بديلة (5 مقابل 5) بأفكار مميزة لتمكين 
ودعم األف�اد. 

أول  إطالق  وتم  ��اضة  إلى   17 الـ  العالمية  المتحدة  األمم  أهداف  تحو�ل  على  البطولة  عملت هذه 
بطولة كرة قدم نسائية.

�تأهل الف�ق للعب في هذه البطولة من خالل الدفاع عن أحد األهداف العالمية الـ17.

لالنضمام إلى كأس العالم لألهداف العالمية، قام برنامج األغذية العالمي والجمعية الملكية للتوعية 
الصحية بتشكيل ف��ق مشترك للعب من أجل أحد أهداف األمم المتحدة العالمية الـ17، وبالتحديد هدف 

التنمية المستدامة "القضاء على الجوع". 

إنجا�ات

• قام برنامج األغذية العالمي بالتعاون مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية بتشكيل ف��ق مع و�ارة التر�ية 
والتعليم ومطبخ مادبا الصحي «صحن الفواكه» لتع��ز التغ�ير اإليجابي الهادف حول ط��قة حفظ الطعام 

والوصول إليه وإعداده واستهالكه.

• إش�اك الالجئين السو��ين في البرنامج من خالل ضم أطفال الالجئين إلى مبا�اة لكرة القدم وأنشطة أخرى 
كأس  لمبادرة  المجتمع  دعم  وكسب  قد�ا�هم  وبناء  لد�هم،  الف��ق  �وح  لتنمية  الفواكه  صحن  ف��ق  مع 

العالم لألهداف العالمية.

• االحتفال في اليوم العالمي للم�أة في مقر برنامج األغذية العالمي لدعم الهدف العالمي لف��ق صحن 
الفواكه وهو القضاء على الجوع، ولعب مبا�اة مع موظفي برنامج األغذية العالمي.

• ��ارة الم�رعة المائية التابعة لبرنامج األغذية العالمي والتي ت�ود مش�وع المطبخ الصحي بالخض�اوات، حيث 
قام أعضاء الف��ق بقطف الخضار الطازجة ولعب كرة القدم مع الم�ارعين المحل�ين.

• اإلعالن المكّثف عن مشاركة ف��ق صحن الفواكه على وسائل التواصل االجتماعي.

• عمل مقاطع فيد�و قصيرة لرفع الوعي حول مش�وع المطبخ الصحي وتسليط الضوء على إنجا�ا�ه الحالية 
ودعمه للمجتمعات المحلية.

في  المشاركين  واألطفال  الفواكه  صحن  ف��ق  إبداعات  استع�اض  بهدف  المباشر  للطبخ  �وم  إطالق   •
المسابقة والتي صحبها بعض األنشطة التفاعلية مثل تذوق الطعام والع�وض التوضيحية والهدايا.

بضم  الحملة  هذه  خالل  من  الصحية   للتوعية  الملكية  والجمعية  العالمي  األغذية  برنامج  من  كل  قام   •
التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم  المشاهير ونماذج يحتذى بها في كرة القدم ومؤث��ن على وسائل 

المحلية وغيرهم من المعن�ين بالغذاء والصحة.
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اإلعالم
واالتصال

نحو مجتع أردني
صحي وآمن
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أسبوع الرضاعة الط�يعية

إنجا�ات

الملكية  والجمعية  العالمي  األغذية  لبرنامج  التابعة  اإللكت�ونية  المواقع  على  ونشرها  األنشطة  توثيق  تم 
للتوعية الصحية ومنصات التواصل االجتماعي إلى جانب التغطية اإلعالمية المحلية والمباشرة للحدث.

عن  عبارة  هو  الط�يعية  للرضاعة  العالمي  األسبوع 
حملة عالمية ل��ادة الوعي والتشجيع حول كل ما له 

عالقة بالرضاعة الط�يعية.

حققت حملة التوعية الغذائية والجلسات ال�ثقيفية التي �افقت مش�وع المطبخ الصحي:

10% ��ادة �ومية في �ناول الفاكهة والخض�اوات.

16% ��ادة في الوعي حول الغذاء الصحي.

20% ��ادة في الوعي حول أهمية الماء للجسم مقارنة بالعصير والمش�وبات الغا��ة.

طالب وطالبة يتم رعايتهم ضمن مش�وع 
المطبخ الصحي.

فرصة عمل

مطبخ مدرسة مرتبطة بـ
صحي.

85,000

750
300+17

اإلعالم
واالتصال

نحو مجتع أردني
صحي وآمن

8081 التق��ر السنوي 2020

العالمي، وكانت عبارة عن  الرضاعة  التواصل االجتماعي بمناسبة أسبوع  تم نشر رسالة شكر على مواقع   •
فيد�و لعدد من األطفال الذ�ن يشك�ون أمها�هم على مناعتهم وصحتهم الجيدة بفضل الرضاعة.

انستغ�ام،  على  ومنشو�ات  �أي  واستطالعات  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  خاصة  أنشطة  أطلقت   •
وجلسات مباشرة لتسليط الضوء على تجارب األمهات ودور اآلباء في الرضاعة الط�يعية.

• تم عقد نقاش عبر جلستي حوار حول أ�ر مرض في�وس كو�ونا على جوانب الرضاعة الط�يعية وحول النظام 
الصحي بشكل عام، ودعم مكان العمل والمجتمع للرضاعة الط�يعية.

• ناقش تق��ر تلف��وني دور األسرة ودعمها للرضاعة الط�يعية.

أسبوع الرضاعة الط�يعية
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الوالد�ن  �ين  العالقة  تعتبر  حيث  واإلنجا�ية،  الجنسية  الصحة  في  مهم  معلومات  مصدر  األهل  ُيعتبر 
والطفل أساسية خالل فترة الم�اهقة خاصة لتحسين الوعي بالصحة الجنسية واإلنجا�ية لدى الشباب.

عملت الجمعية الملكية للتوعية الصحية بكد إلى جانب صندوق األمم المتحدة للسكان ووسائل اإلعالم 
إلطالق حملة حول الصحة الجنسية �ين الوالد�ن والطفل، وذلك الستهداف اآلباء وتع��ز الرسائل �ين 

األجيال واآلباء الذ�ن يعيشون في األردن.

تم �نفيذ الحملة على منصات التواصل االجتماعي في كانون األول 2020.

اإلعالم
واالتصال

نحو مجتع أردني
صحي وآمن

8283 التق��ر السنوي 2020

شوفوا بعينهمكزدر وسيطر

أرقام وفعاليات

أرقام وفعاليات

مليون شخص

العالمي،  السكري  �وم  السكري" في  "أقوى من  تم إطالق حملة 
ضمن ج�أ�ن رئيس�ين:

1 - رفع مستوى الوعي عبر منشو�ات حول مرض السكري وإج�اء جلسات 
والمختصين  الخب�اء  من  متنوعة  مجموعة  مع  نقاشية  وجلسات  مباشرة 
بالغدد الصماء والقدم والتغذية وممثلين عن و�ارة الصحة وتحالف األم�اض 

.WDFغير السا��ة و

2 - حملة كزدر وسيطر تهدف إلى تشجيع األف�اد على ��اضة المشي، وذلك 
بم�اقبة  للمستفيد�ن  الذي يسمح  عن ط��ق تطو�ر تط�يق بعنوان كزدورة 

خطوا�هم اليومية وتسجيلها واستبدال إنجا�ا�هم بخصومات متنوعة.

جلسات نقاشية 
مباشرة.

تم الوصول إليه عبر 5 رسائل رئيسية: البلوغ 
القائم  والعنف  للجسد  النمطية  والصورة 
اإللكت�ونية  والمضايقات  الجنس  على 

والتع�ير عن ال�أي.

شاركت عش�ات اللوحات اإلعالنية في الشوا�ع محتوى الحملة في 
إربد والمف�ق والكرك وال�رقاء.

تفاعل ومشاركة 
على المنشو�ات.

شخص وصلتهم المنشو�ات والجلسات المباشرة عبر وسائل 
التواصل االجتماعي.

منشو�ات 
توعوية.

لتط�يـــق  مســـتخدم 
كزدورة. 
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بم�اقبة  للمستفيد�ن  الذي يسمح  عن ط��ق تطو�ر تط�يق بعنوان كزدورة 

خطوا�هم اليومية وتسجيلها واستبدال إنجا�ا�هم بخصومات متنوعة.

جلسات نقاشية 
مباشرة.

تم الوصول إليه عبر 5 رسائل رئيسية: البلوغ 
القائم  والعنف  للجسد  النمطية  والصورة 
اإللكت�ونية  والمضايقات  الجنس  على 

والتع�ير عن ال�أي.

شاركت عش�ات اللوحات اإلعالنية في الشوا�ع محتوى الحملة في 
إربد والمف�ق والكرك وال�رقاء.

تفاعل ومشاركة 
على المنشو�ات.

شخص وصلتهم المنشو�ات والجلسات المباشرة عبر وسائل 
التواصل االجتماعي.

منشو�ات 
توعوية.

لتط�يـــق  مســـتخدم 
كزدورة. 



77,461

أطلقت و�ارة الصحة األردنية بالتعاون مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية والجمعية األردنية لإلسعاف 
ا�تشار  ومنع  الدقيقة  العلمية  المعلومات  بنشر  ُتعنى  التي  الجهود  ضمن  وذلك  «صحتك»،  تط�يق 

المعلومات المضللة حول في�وس كو�ونا. 

ُيمكن لألشخاص عبر تط�يق صحتك بأن يحصلوا على جميع التحديثات والمعلومات الصحيحة التي تخص 
الفي�وس من مصدر موثوق.

يضم تط�يق صحتك كل ما يتعلق بالوضع الوبائي في األردن وآخر األخبار والمستجدات باإلضافة إلى 
النصائح واإلرشادات الصحية ومجموعة من األدلة التعليمية وال�ثقيفية.

وسائل التواصل االجتماعي، باألرقام تط�يق صحتك

فيسبوك: من 96,000 متابع في 2019 إلى  112,500متابع

انستغ�ام: من 1,754 متابع في 2019 إلى 5,900 متابع

تويتر: من 2,665 متابع في 2019 إلى 3,973 متابع

لينكد ان: من 950 متابع في 2019 إلى  1,590متابع

�وتيوب: من 1,300 مشترك في 2019 إلى 2,390  مشترك 

اإلعالم
واالتصال

نحو مجتع أردني
صحي وآمن

8485 التق��ر السنوي 2020

أرقام وفعاليات

للتط�يق  مستخدم 
عام  نهاية  حتى 
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عملنا بعزم وإ�ادة خالل عام 2020 الذي امتاز بالصعاب والعقبات، وذلك في س�يل تحقيق أهداف الجمعية 
20140والوصول إلى المجتمعات التي نسعى إلى دعمها.

 التغطية اإلعالمية، باألرقام

اإلعالم
واالتصال

نحو مجتع أردني
صحي وآمن

8687 التق��ر السنوي 2020

وتغطية  مقابلة 
تلف��ونية 

على  صحفي  مقال 
الصحف  وفي  اإل�ترنت 

التقليدية
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20140والوصول إلى المجتمعات التي نسعى إلى دعمها.
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اإلعالم
واالتصال

نحو مجتع أردني
صحي وآمن

8687 التق��ر السنوي 2020

وتغطية  مقابلة 
تلف��ونية 

على  صحفي  مقال 
الصحف  وفي  اإل�ترنت 

التقليدية



مذكرة تفاهم 

أنشطة توعوية

مع مجموعة العمالق لدعم المدارس الصحية بمنتجات التنظيف والمعقمات والتعاون
عند عقد األنشطة المختلفة.

• شارك ف��ق الجمعية عودة الطلبة في مدرستين مشاركتين في برنامج المدارس الصحية، حيث 
تم إعطاء جلسات توعية بفي�وس كو�ونا وتو��ع معقمات لأليدي على جميع الطلبة بالش�اكة 

مع مجموعة العمالق الصناعية.

• شارك ف��ق الجمعية عودة طلبة ال�وضة إلى مدارسهم، حيث تم إعطاء عدد من النصائح 
الصحية وتو��ع المعقمات بالش�اكة مع شركة سختيان.

• تم تد��ب 120 متطوع ومتطوعة من هيئة شباب كلنا األردن من مختلف المحافظات على 
مرض في�وس كو�ونا، وشملت التع��ف بالفي�وس وأع�اضه ومضاعفا�ه وإج�اءات الوقاية التي 

يجب ا�باعها للحماية منه.

• تم تد��ب 35 مدرب من كادر هيئة شباب كلنا األردن على اإلج�اءات الصحية التي يجب ا�باعها 
خالل اال�تخابات النيا�ية، ليقوموا بتد��ب المتطوعين المشاركين في �وم اال�تخاب.

• بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تم تط�يق جلسات توعية بمرض في�وس كو�ونا لـ 
160 من المتطوعين المشاركين في �وم اال�تخابات.

ش�اكات
وفعاليات

نحو مجتع أردني
89صحي وآمن
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نحو مجتع أردني
89صحي وآمن



الملتقى  لتنفيذ  الشباب  و�ارة  مع  تفاهم  مذكرة  الصحية  للتوعية  الملكية  الجمعية  وّقعت   •
الوطني الثالث "الصحة في ظل األوبئة" وتد��ب ف��ق شبابي ل�ثقيف أق�انهم وزمالئهم من 
اإلنجا�ية  والصحة  كو�ونا  في�وس  حول  ألق�انهم  مرئية  جلسات  لتنفيذ  المحافظات  جميع 

واألم�اض المزمنة وأنماط الحياة الصحية. 

• وّقعت الجمعية الملكية للتوعية الصحية مذكرة تفاهم مع المجلس التم��ضي األردني لتضافر 
لخ��جي  لليافعين  واإلنجا�ية  الجنسية  الصحة  تد��ب  الب�امج والعتماد  العديد من  الجهود في 

التم��ض ضمن برنامج التد��ب المهني. 

• وّقعت الجمعية الملكية للتوعية الصحية ثالث مذك�ات تفاهم مع جامعة ال��تونة وجامعة اربد 
الصحة  اإلنجا�ية وتع��ز  الصحة  المجتمعية بهدف ط�ح مساقات  ث�وت  األميرة  األهلية وكلية 

وتد��ب ف��ق من الطلبة المتطوعين.

وّقعت
الجمعية الملكية للتوعية الصحية

مذكرة تفاهم مع و�ارة الشباب
لتنفيذ الملتقى الوطني الثالث

"الصحة في ظل األوبئة"

ش�اكات
وفعاليات

نحو مجتع أردني
صحي وآمن

9091 التق��ر السنوي 2020

توقيع ا�فاقيات برنامج شبابنا
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FitLife

شك�ًا لكم
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والشركاء
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صحي وآمن
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نستمر في الُمضي قدًما بكل عزم...

ونحن فخو�ون بما حققناه

على مدار عاٍم مختلف مليء بالتحديات.

RHASJOwww.rhas.org.jo

2020
عـــام الصمـــود واإلنجــــا�ات

الـتـقـ��ر
السنوي


