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شخص40أكثر من:عدد الحضور

2020/ مارس / 8: التاريخ

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث: المقر

قنوات اعالمية8تم نقلها على : اإلعالم

:الجهات التي سيرسل إليها التوصيات

.صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز•

.وزير التجارة–ماجد القصبي / معالي الدكتور•

.وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية–أحمد الراجحي / معالي•

.األمين العام لمجلس شؤون االسرة –هال التويجري / الدكتورة•

.رىرئيس اللجنة الصحية في مجلس الشو–عبدهللا العتيبي / الدكتور •

.رئيس هيئة حقوق االنسان–عواد العواد / معالي الدكتور •

:أبرز التوصيات

بتسوية المرأة بالرجل في الدية أمر تسنده األدلةالقول

منتدى سياسات صحة المرأة



برنامج بدون خجل يتضمن جلسات شهرية تمنح النساء فرصة الحوار الصادق والحر مع:فكرة البرنامج

مع تسليط الضوء على الموضوعات التي تُعتبر حساسة أو محظورة. خبراء في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية

.وغالباً ال يتم الحديث عنها بانفتاح في المجتمع

:هدف البرنامج

توفير بيئة آمنة وخاصة حتى تتمكن كل مشتركة من الحديث عن تجربتها بصدق وجرأة•

.حصول السيدة على نصائح الخبراء بدون خجل أو قلق من األحكام المسبقة•

.خلق نظام دعم صحي ذو تأثير طويل المدى•

ً العمل تجاه التخلص من مشاعر الخجل التي ترافق حوارات الصحة النسائية بتوفير المكان والموارد التي تساهم ف• .ي ذلك أيضا

المرأة يتناول برنامج بدون خجل اهتمامات النساء الصحية، من خالل لقاءات مع خبراء مختصين في صحة: تنفيذ البرنامج

.إفتراضيةالجنسية و اإلنجابية، وتكون على شكل جلسات حوارية جسدية أو 

!إن لكل امرأة رحلتها الخاصة، ولكن ذلك ال يعني أن عليها مواجهتها وحدها دون مساندة

برنامج بدون خجل



العناوين

إجمالي التفاعل للبرنامج

تفاعل17,400



Rofaida Healthcare Practitioners Webinar 
Report

محاضرات تعليمية للممارسين:فكرة البرنامج

جابية الصحيين لتعزيز صحة المرأة الجنسية و اإلن

لدى األطباء و المختصين

تقديم محتوى علمي للممارسين :هدف البرنامج

مرأة الصحيين لتعزيز الممارسات الداعمة لصحة ال

الجنسية و اإلنجابية

:تنفيذ البرنامج

محاضرات تعليمية3•

ة أطباء مختصين في مجاالت الصحة الجنسي3•

واإلنجابية من مستشفى هيوستن األمريكية

يم قدمت المحاضرات عن بعد من خالل منصة التعل•

الخاصة بمستشفى هيوستن

تفاعل7,754: إجمالي التفاعل للبرنامج



الحمالت التوعوية

(  خطة الوالدة)

اغسطس26-يوليو 27: تاريخ الحملة

3,526: التفاعل

ة تشجيع السيدات على استخدام خطة الوالد: الهدف من الحملة



الحمالت التوعوية
( الحملة الوطنية لصحة المراهق)

سبتمبر6-أغسطس 20: تاريخ الحملة

234: التفاعل

-التغيرات الجسدية والهرمونية )المشاركة في تعزيز صحة المرأة لدى المراهقات : الهدف من الحملة

(  الرغبة الجنسية في سن المراهقة



الحمالت التوعوية
(  قد الثقة)

سبتمبر3-اغسطس 24: تاريخ الحملة

1,659: التفاعل

رفع ثقة المجتمع في القطاع الغير ربحي: الهدف من الحملة



الحمالت التوعوية
(  سرطان األعضاء التناسلية)

اكتوبر29-اكتوبر8: تاريخ الحملة

4,868: التفاعل

(أغسطس شهر التوعية)التوعية بسرطان األعضاء التناسلية للمرأة : الهدف من الحملة



الحمالت التوعوية
(  تحكمي)

اكتوبر30-اكتوبر 16: تاريخ الحملة

ول  بمشكلة سلس البوالتوعية التعريف ببرنامج تكمي : الهدف من الحملة

43,987: التفاعل



الحمالت التوعوية

الوقاية البشري وأعراضه وكيفيةالحليميهو توعية السيدات بفيروس الورم 
.تفاعل على حسابات التواصل االجتماعي10,000منه، والحصول على

البشريالحليميفيروس الورم

اجمالي تفاعالت الحملة على حسابات التواصل االجتماعي

تفاعل 10,131

رديسمب10–ديسمبر04: تاريخ الحملة

:الهدف من الحملة



دراسة أسباب تأخر المرأة السعودية 

إلجراء مسحة عنق الرحم

بالتعاون مع وقاية عن طريق منصة أبشر 

اكتوبر15-اكتوبر 11: تاريخ االستبيان

6099: التفاعل

ممعرفة معدل وعي السيدات بمسحة عنق الرح: الهدف من االستبيان



تحديث الموقع اإللكتروني



شكراً لكم


