
 تقرير موجز

 الصحي واإلعالم لالتصال الوطنية لالستراتيجية تنفيذية خطة إعداد عمل ورشة
 )2013كانون أول  -2012تموز(

 

 وزارة الصحة/مديرية التوعية واإلعالم الصحي:المنظمون

 ومبيرغ للصحةمركز برامج اإلتصال/كلية بلبرنامج شركاء اإلعالم لصحة األسرة/            

       جونز جامعة/العامة            

   األردن /كمبنسكي/عمان فندق ، 20/06/2012 االربعاءالتاريخ والمكان:  

 طاع العام والتطوعيمن مسؤولي ومختصي التوعية واإلعالم الصحي في الق 61 المشاركون:
 المشاركين) نموذج تسجيلوا (انظر يمثلونوالمشاريع الممولة من مانحين 

 )الورشة برنامج وا (انظرنتائج الورشة: 

ولويات الصحية الوطنية األردنية موزعة وإعالم صحي حسب األ إتصال) خطة عمل  27(  
 على محاور كسب الـتأييد، والتوعية واإلعالم ، وتحريك المجتمعات المحلية. 

يات تم تشكيلها حسب األولو تيتم عرض خطط العمل من قبل مقرري مجموعات العمل ال
 أال وهي: الصحية الوطنية المذكورة في اإلستراتيجية الوطنية لإلعالم واإلتصال الصحي

، صحة المرأة والطفل، أنماط الحياة الصحية واألمراض وتنظيم األسرة الصحة واإلنجاب(
)، وتم جمع الجهات التي ليس لديها المزمنة، الجاهزية لألزمات والطواريء، الصحة والبيئة

توعية صحية في مجموعة إضافية. وقد أتيح للجهات المشاركة حرية التنقل بين خطط عمل 
 المجموعات إذا لزم األمر مما أثرى عمل المجموعات ووضعها في نصابها الصحيح.

كثير تم مناقشة الخطط المعروضة مع كافة المشاركين خالل الورشة وتبين نتيجة ذلك أن   
، وأن األثر تقييم مؤشرات يتضمن ال معظمها أن قط وف منها يتضمن مؤشرات سير اإلجراءات

بعض منها خارج عن نطاق اإلتصال واإلعالم الصحي، وان بعض الجهات التي أفادت بعدم 
أجمع المشاركون بضرورة إيجاد آلية واضحة ومنظمة  وجود خطط لديها تبين أنه لديها خطط.

 وزارةوأفادوا بأن على نفيذ الخطط، للتنسيق ما بين وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية لت
 الوطنية لإلستراتيجية تطبيقا موحدة عمل بخطة واخراجها جميعها العمل خطط دمج الصحة



، والتاكيد على المتابعة والحرص على إطالع الجميع على  الصحي واإلعالم لإلتصال
الذي عمل على أنماط الحياة الصحية واألمراض  فريقالتحديثات في إطار اإلستراتيجية. ال

 خطط يدمج ان الى يطمح ألنه) والتحدي التغييرالمزمنة أطلق على نفسه إسم (فريق 
 كل  ضمن ولكن الصحة لوزارة الوطنية االستراتيجية مع المختلفة المنظمات واستراتيجيات

 . واختصاصها واهتماماتها بالصحة مديرية

عضوفريق "عطوفة الدكتورعادل البلبيسي/مستشار معالي وزير الصحةفي نهاية الورشة قام 
-2012تموز  الصحي واإلعالم لالتصال الوطنية لالستراتيجية تنفيذيةال خطةال إعدادعمل 

 استراتيجية االستراتيجية هذه ان علىأكد فيه بإدارة نقاش مع المشاركين  "2013كانون أول 
 ميزانية حسب ذلك وصممت عملت وهي الخاصة خطتها جهة او منظمة لكل يوجد وان وطنية

 من ليس للخطط التمويل تأمين ، كما أكد بأنالواقع ارض وعلى فعلياً  الميزانية هذه امنت وقد
 3 كل الدورية اإلجتماعات أهمية على، كما أكدجهة كل مسؤولية بل الصحة وزارة مسؤولية

 شهور.  6 او

 وتم اإلتفاق على ما يلي: 

. ان تقوم الجهات التي لم تسلم خطط عمل التوعية واإلتصال الصحي لديها للفترة تموز 1
بارسال خططها إلى عطوفة الدكتور مالك حباشنة/مدير مديرية  2013كانون أول  -2012

 التوعية واإلعالم الصحي/ وزارة الصحةخالل أسبوعين من إنتهاء الورشة.

 لعمل.ا .تشكيل فريق عمل مصغر لتنقيح خطط1

 ورشة أخرى الستكمال الخطة التنفيذية حسب األصول.الدعوة إلى .2

 

 

 

     

 

 



 

 

 


