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ال�صحة  لتحقيق  الأولية ك�إ�صرتاتيجية  ال�صحية  الرع�ية  الع�ملية مفهوم  ال�صحة  الأع�ص�ء يف منظمة  الدول  تبنت  عندم� 

للجميع، خالل موؤمتر امل�ت� ) ك�زاخ�صت�ن ( ع�م 1978م دار النق��ش اأثن�ء جل�ص�ت هذا املوؤمتر حول الأعب�ء  و اخل�ص�ئر 

اأثقلت كواهل الدول ب�صفة ع�مة ووزارات ال�صحة ب�صكل خ��ش نتيجة ملواجهة م� يحدث من م�ص�كل �صواء  التي 

ك�نت �صحية اأو بيئية اأو اجتم�عية اأو اقت�ص�دية و التي تكون حمطته� ب�لنه�ية اإم� مراكز الرع�ية ال�صحية اأو امل�صت�صفي�ت، 

واتفق املجتمعون على اأن احلل الأمثل للت�أثري على هذه التحدي�ت اأن تكون املواجهة من خالل امل�ص�ركة املجتمعية لأن 

م�صبب�ت تلك امل�ص�كل حتدثه� م�ص�در متعددة ب�ملجتمع، مم� جعلهم يخرجون يف نه�ية ذلك النق��ش بتحديد م�ميكن 

ت�صميته ب�ملب�دئ الأربعة ل�صرتاتيجية ال�صحة للجميع والتي ك�نت  على النحو الت�يل:

• م�ص�ركة املجتمع يف حتديد وتطبيق الربامج الرامية اإىل تنمية املجتمع. 
• م�ص�ركة القط�ع�ت اخلدمية ب�ملجتمع و تفعيل دوره� يف التنمية املجتمعية.

• حق الو�صول للرع�ية ال�صحية الأولية.
• العدالة يف توزيع اخلدم�ت التي تقدم للمجتمع.

ومن هذه املب�دئ انبثقت فكرة املب�درات املجتمعية ــ CBI  ــ لدى منظمة ال�صحة الع�ملية، حيث �صملت:

1. الحتي�ج�ت الأ�ص��صية للتنمية.

2. املدن ال�صحية.

3. القرى ال�صحية.

4. املراأة يف ال�صحة و التنمية. 

ج�ء بعد ذلك اإعالن )اأوت�وا( لتعزيز ال�صحة ع�م 1986 و الذي يعترب الإط�ر الإ�صرتاتيجي املطلوب لتعزيز ال�صحة اإىل 

ج�نب ت�أكيده على تفعيل دور امل�ص�ركة املجتمعية ، حيث مت تعريف تعزيز ال�صحة من خالله ب�أنه� »عمليه دعم مقدرة 

املجتمع املحلي على زي�دة �صيطرته وحت�صني �صحة اأفراده«.

المقدمة
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وزير ال�صحة

د. عبداللـه بن عبد العزيز الربيعة

ومن خالل هذا الإعالن مت التعرف على خم�صة عن��رص اأ�ص��صية يرتكز عليه� الإط�ر الإ�صرتاتيجي لتعزيز ال�صحة وهي: 

• ترقية وتعزيز ال�صي��ص�ت الع�مة لل�صحة.
• خلق بيئة حمفزة وداعمة من اأجل تعزيز ال�صحة.

• دعم و تفعيل مب�درات امل�ص�ركة املجتمعية.
• حت�صني اأمن�ط احلي�ة ال�صحية .

• اإع�دة توجيه اخلدم�ت ال�صحية.

ومن هده املنطلق�ت الثالثة ميكنن� القول ب�أن تطبيق برن�مج املدن ال�صحية اأ�صبح مطلبً� اأ�ص��صيً�، لأنه �صوف ي�رصع من 

حتقيق اإ�صرتاتيجية ال�صحة للجميع وتعزيز ال�صحة ب�إذن اللـه. 

ولكي يحقق هذا الربن�مج الأهداف امل�أمولة من اإن�ص�ئه فال بد من ت�ص�فر اجلهود بني القط�ع�ت احلكومية واخل��صة 

وك�فة �رصائح املجتمع يف جل�ن برن�مج املدن ال�صحية حيث اإن هذا امل�رصوع يعتمد اأ�ص��صً� على م�ص�ركة اأفراد املجتمع 

هذه  بتلبية  الكفيلة  اخلطط  وو�صع  املجتمع،  واأولوي�ت  احتي�ج�ت  على  للتعرف  ومنهجي  علمي،  ب�صكل  والعمل 

الحتي�ج�ت والأولوي�ت معتمدين يف ذلك على الذات وب�لتع�ون مع القط�ع�ت احلكومية املختلفة ومنظمة ال�صحة 

الع�ملية، مم� �صيعزز  اإح�ص��ش الفرد ب�مل�صوؤولية جت�ه نف�صه واأ�رصته وجمتمعه، وهذا بطبيعة احل�ل �صوف يح�صن املق�يي�ش 

واملع�يري ال�صحية جلميع اأفراد املجتمع.

اإن مفهوم �صحة املجتمع هو يف اأ�ص��صه نوع من الجت�ه نحو تخطي حيز الهتم�م ب�مل�ص�كل الفردية والتع�مل ب�صكل 

توزيع  والعدالة يف  الجتم�عية  و  البيئية  ك�لعوامل  الع�مة  ال�صحة  �صلبً� على  توؤثر  التي  اجلوانب  و  الق�ص�ي�  مع  اأو�صع 

اخلدم�ت املت�حة.  

اأفراد جمتمعن� ب�ل�صحة  ينعم  اأن  للق�ئمني على هذا الربن�مج و  ال�صداد  التوفيق و  اأ�ص�أل املوىل عز وجل  ويف اخلت�م .. 

وال�صالمة و الطم�أنينة اإنه �صميع جميب.
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ن��صل املتخ�ص�صني يف جم�ل الطب الجتم�عي social medicine طوال ال�صنوات امل��صية من اأجل اإيج�د تعريف 

دقيق لهذا التخ�ص�ش.

وذلك من خالل الهيئة التدري�صية يف ق�صم الطب الجتم�عي يف ج�معة نورث ك�ليفورني�، اإل اأنه� ك�نت تركز على 

مو�صوع�ت من قبيل تدابري الرع�ية ال�صحية وال�صي��صة ال�صحية، والنظرة ال�رصيرية، و�صوًل اإىل املف�هيم املتطورة يف 

احلقل من قبيل الهتم�م بعالق�ت الطبيب/املري�ش يف جمتمع�ت متنوعة ثق�فيً�.

ر الطب الجتم�عي بو�صفه مو�صوًع� اأك�دميًي� وبقي التعريف الدقيق له مراوًغ� ل�صنوات طويلة .. ولكن  وقد تنوع تطُوّ

دعون� نتفح�ش ب�إيج�ز بع�ش التطورات املتنوعة للطب الجتم�عي كفرع اأك�دميي  و من ثم نربط ذلك ب�لتطورات 

احلديثة . ف�إن فهمن� للطب الجتم�عي ب�صكل اأف�صل �صي�ص�عدن� يف الرتكيز على دوره يف الإيف�ء ب�ملتطلب�ت ال�صحية و 

املجتمعية يف ع�رصن� احل��رص .

ق�م جورج  املجتمع. حيث  و  وال�صحة  الطب  القدامى يف  الإغريق  فل�صف�ت  اإىل  متتد  الطب الجتم�عي  اإن جذور 

رو�صني  George Rosen، املع��رص ال�ص�ب ل�ص�ند، وهو موؤرخ واأ�صت�ذ لل�صحة الع�مة يف ج�معة ييل؛ بتعقب اأ�صول 

املفهوم احلديث عن الدور الجتم�عي و عالقته ب�ل�صحة و الأو�ص�ع املجتمعية اإىل القرن الت��صع ع�رص. �صدد رو�صني 

على الدور الذي لعبه الإ�صالحيون الجتم�عيون وال�صحيون الأمل�ن والفرن�صيون، مب� فيهم جولي�ش غورين واألفريد 

غروجت�ن و قبل ذلك كله، رودلف فريت�صو، ال�صي��صي الليربايل وموؤ�ص�ش علم اأمرا�ش اخللية.

لقد اهتم الإ�صالحيون الجتم�عيون وال�صحيون يف القرن الت��صع ع�رص بتنمية وتطوير هذا التوجه يف خلق جمتمع�ت 

مت�ص�وية. وا�صتمر هذا الهتم�م ليكون هدًف� يف القرن الع�رصين، على غرار �ص�ند، الذي اأراد دمج الدور الجتم�عي 

ب�لطب وذلك من خالل اإحداث فرع اأك�دميي جديد هو الطب الجتم�عي. وقد ق�م فريت�صو بدعم و تعزيز هذا التوجه 

نظراً للح�جة اإىل تطوير الطريقة ال�صو�صيولوجية يف البحث عن ال�رصوط التي تزيد من الهتم�م ب�ل�صحة والوق�ية من 

املر�ش.

الع�ملي للفرع الأك�دميي اجلديد امل�صمى الطب  الت�صجيع  ويف الع�رصين�ت والثالثين�ت، لعب �ص�ند دوًرا جوهريً� يف 

� يف اأمريك� الالتينية، حيث دعم، بعمله ل�ص�لح هيئة روكفلر لل�صحة الع�ملية، اإن�ص�ء مع�هد الطب  الجتم�عي خ�صو�صً

الجتم�عي واأق�ص�مه يف ج�معة �ص�ن م�ركو�ش يف ليم� ع��صمة البريو ومعهد اأوزوالدو كروز يف ريو دي ج�نريو يف 
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الربازيل. ويف ج�معة ت�صيلي .

اأي تركيز ح�رصي  اإ�صع�ف  الع�ملية  اأن�ص�ر الطب الجتم�عي يف منظمة ال�صحة  و لكن يف ع�رصن� احلديث ح�ولوا  

على الطب ال�رصيري ودفعوا ب�جت�ه املزيد من التو�صع يف الربامج الجتم�عية  ، و هذا م� جعل املنظمة  متنح الأولوية 

للمب�درات املجتمعية. 

ب�لأو�ص�ع  و عالقتهم�  واملر�ش  لل�صحة  العوامل  متعددة  بتطوير حتليالت  الهتم�م  ف�إن  ويندلينغ،  بول  اأ�ص�ر  وكم� 

املجتمعية، ثم اأكد على ذلك الكثريون من الأفراد املتميزين يف منظم�ت ال�صحة الع�ملية، من اأمثــ�ل جون.اأ.كينغ�صربي 

تتعلق  م�ص�ألة  الجتم�عي  الطب  اأن  راأوا  حيث   ،Milbank Memorial �صندوق   من  �صيدين�صرتيكر  واإدغ�ر 

ب�ملواطنة ال�صحية.

اإن الهدف من �رصد تلك التطورات الع�ملية هو اإي�ص�ح ال�صلة ال�رصيحة بني برامج الإ�صالح الجتم�عي و التحولت 

املر�صية و التحدي�ت التي تع�ين منه� املجتمع�ت . و مم� يوؤكد ذلك .. الهدف الذي و�صعته حركة الطب الجتم�عي 

الع�ملية و املتمثل يف اإبتك�ر دور اجتم�عي جديد يرتبط ب�لتحول املر�صي الذي اأنتجته التطورات الجتم�عية يف ع�رصن� 

احل��رص فهذا التوجه �صوف يزودن� ب�مله�رات الفكرية الالزمة لتحليل الأ�صب�ب الجتم�عية لل�صحة واملر�ش و هذا ميثل 

عودة اإىل الرتكيز على الأ�صول الجتم�عية للمر�ش.

و بن�ء على م� مت ذكره ف�أن املب�درات املجتمعية التي تبنته� منظمة ال�صحة الع�ملية �صتكون ب�إذن الـله مبث�بة النقلة الفكرية 

الرامية اإىل التك�مل امل�صتقبلي للطب و الطب الجتم�عي و الأو�ص�ع الجتم�عية على ال�صعيد الع�ملي حيث �صتكون 

اإ�صرتاتيجي�ت تلك املب�درات اأكرث مالءمة من اأجل مواجهة حتدي�ت فهم نظ�م ع�ملي جديد لل�صحة واملر�ش والطب 

و الرتب�ط الجتم�عي به� و التف�وت�ت يف الرع�ية واملوارد، فمب�درة برن�مج املدن متت�ز ب�لنظرة ال�صمولية التي تربط 

بني ال�صحة وبني اجلوانب ال�صلوكية والجتم�عية والقت�ص�دية والبيئية، وجتعل م�صوؤولية احلف�ظ على ال�صحة م�صوؤولية 

م�صرتكة بني اأفرد املجتمع و قط�ع�ته و موؤ�ص�ص�ته �صواء �صحية اأو غريه� ، وهي اأكرب واأ�صمل من جمرد الهتم�م بعالج 

املر�ش بعد حدوثه و ا�صتفح�له.

وكيل الوزارة امل�ساعد للطب الوقائي

د . زياد بن اأحمد ميم�ش

7



الأخرية  الآونة  الدويل، وخ��صة يف  ال�صعيد  ب�رزة على  اأهمية  املجتمع مبختلف مف�هيمه  تنمية  اأ�صبح ملو�صوع  لقد 

حيث لوحظ اهتم�م� دولي� متزايداً موجهً� نحو احل�جة اإىل التنمية امل�صتدامة للو�صول اإىل م�صتقبل م�صتدام.

اإن م�صطلح التنمية امل�صتدامة اكت�صب اهتم�مً� ع�مليً� كبرياً ، حيث اأدرك الع�مل اأن هن�ك ح�جة م��صة اإىل طريق جديد 

للتنمية، طريق ي�صتدمي التقدم الب�رصي فيه لي�ش فقط لب�صع �صنوات اأو �صمن حدود معينة، بل للع�مل ب�أ�رصه و�صول اإىل 

امل�صتقبل البعيد. وقد مت �صي�غة اأول تعريف للتنمية امل�صتدامة على اأنه� »التنمية التي تفي وتلبي احتي�ج�ت احل��رص دون 

املج�زفة وامل�ص��ش بقدرة الأجي�ل املقبلة على الوف�ء وتلبية احتي�ج�ته�«.

و على هذا ف�إن التنمية امل�صتدامة تعترب احللول املنطقية للتع�ي�ش مع م� تع�ين منه املجتمع�ت من حتدي�ت.

اإل اأن التنمية امل�صتدامة تتطلب تغيريا جوهري� يف ال�صي��ص�ت واملم�ر�ص�ت احل�لية، لكن هذا التغيري لن يت�أتى ب�صهولة، 

ولن يت�أتى اأبدا بدون دعمً� قويً� على ك�فة الأ�صعدة وجهود مت�صلة و ن�ص�لت م�صتمرة من اأفراد املجتمع و قط�ع�ته.

ف�ل�صحة هي املرمى الرئي�صي والنتيجة الأهم للتنمية .  ول ميكن �صم�ن ا�صتمرار التنمية اإل اإذا روعيت الأبع�د ال�صحية 

و البيئية و الجتم�عية والقت�ص�دية يف جميع م�صتوي�ته� ومراحله�. كم� ل ميكن ت�صنيف املجتمع�ت اأو البلدان على 

اأنه� متقدمة على اأ�ص��ش ارتف�ع ن�صيب الفرد فيه� من الدخل بينم� يع�ين �صك�نه� من �صعف احل�لة ال�صحية ويفتقرون 

اإىل اخلدم�ت الأ�ص��صية ال�رصورية لتوفري احلي�ة ال�صحية. 

ودعمً� لهذه الإ�صرتاتيجية التنموية، ف�أن املكتب الإقليمي ملنظمة ال�صحة الع�ملية ل�رصق املتو�صط مل ي�ألو جهداً يف دعوة 

بلدان الإقليم لتبني املب�درات املجتمعية املرتكز مثل مب�درات الحتي�ج�ت التنموية الأ�ص��صية، واملدن ال�صحية، والقرى 

ال�صحية، ودور املراأة يف ال�صحة والتنمية.

وترتكز جميع هذه املب�درات  على مبداأ اأن ال�صحة اجليدة .. والتي هي غ�ية ه�مة يف حد ذاته� - تعترب حموراً مركزيً� 

خللق البيئ�ت املن��صبة لتنمية املجتمع�ت و توفري احتي�ج�تهم الأ�ص��صية و متكينهم من مواجهة التحدي�ت. 

يف الوقت احل�يل خطت مملكتن� احلبيبة خطوات جب�رة  يف تنفذ مب�درة برن�مج املدن ال�صحية و قد اأثبتت وللـه احلمد 

التقديم
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املدن ال�صحية والتي بلغ عدده� اأربعة وع�رصون مدينة ) 24 ( فع�ليته� و قدرته� على تفعيل دور امل�ص�ركة املجتمعية و 

اإدارة هذه الإ�صرتاتيجية بكل جدارة.

فهي ت�صعى من خالل هذا الربن�مج اإىل حتقيق مفهوم املدينـــة ال�صحيـــة .. التي تعمل دائمً� على حتــ�صني بيئته� الطبيعية 

والجتم�عية والقت�ص�دية وعلى تعريف �صك�نه� بكيفيـة تنميـة موارد جمــتمعهم ودعم بعـ�صهم البع�ش والتع�ون مع 

القط�ع�ت املعنية التي تقدم اخلدم�ت ب�ملدينة.

ف�ملدينــة ال�صحيــة متثل ، تعبرياً عن روح التك�مل والتع�ون، ذلك التع�ون الوثيق بني املواطنني و القط�ع�ت اخلدميــة 

ب�ملدينـة مم� يخلق اأثر اإيج�بي ملمــو�ش على واقع املدينــة اإىل ج�نب حت�صني اأو�صعه� ال�صحيــة و البيئــة.

وترجمة هذا املفهوم يف �صكل فع�لي�ت جمتمعيــة يدرك من خالله� اأفراد املجتمع اأهداف امل�ص�ركة املجتمعية ويلم�صون 

النت�ئج املتمثلة يف حلول ق�ص�ي�هم ال�صحيــة و البيئيــة عندئذ �صتالحظ اأن تلك الفع�لي�ت اأ�صبحت تتنقل بني اأحي�ء 

املدينــة وتتف�عل معه� �رصائح املجتمع و موؤ�ص�ص�ته .. تلك هي ترجمة الطموح�ت التي ن�صتطيع من خالله� خلق بيئــة 

�صحيــة وتنميــة م�صتدامة وفق م� متليه عليهم روح املواطنة احلقة جت�ه وطـنهم.

خت�مً� ..  اأتنمى اأن حتقق هذه املدن اأهدافه� املرجوه و اأن ينعم ك�فة اأفرد هذا املجتمع ب�ل�صحة و الرف�هية.

مدير عام ال�سحة الوقائية

و املن�سق الوطني لربنامج املدن ال�سحية باململكة

اأ . فالح بن فهد املزروع
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 الفصل األول 

مفاهيم أساسية
عن برنامج المدن الصحية 
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1-  ما هو برنامج المدن الصحية ؟

اأن حت�صني ال�صحة ميكن  لتعزيز ال�صحة، ويقوم على مبداأ  التي تطبق  الوق�ئية  اأحد الربامج  برن�مج املدن ال�صحية هو 

اأن يتحقق اإذا مت حت�صني اجلوانب البيئية والجتم�عية والقت�ص�دية املوؤثرة يف ال�صحة. ذلك اأن �صحة املرء هي نتيجة 

للظروف ال�ص�ئدة يف املنزل ويف املدر�صة اأو يف مك�ن العمل مثل م� هي نتيجة مل�صتوى اجلودة يف مرافق تقدمي الرع�ية 

ال�صحية. 

 يعتمد على مبداأ العمل اجلم�عي والبحث الدائم عن التجديد والبتك�ر 
ً
ويعد برن�مج املدن ال�صحية برن�جم� خالق� 

 يف القط�ع احلكومي اأو القط�ع اخل��ش. ذلك اأن اأي موؤثرات �صحية اأو 
ً
جلميع �صك�ن املدينة مواطنً� ك�ن اأم م�صئول 

بيئية يف املدينة توؤثر على اجلميع.

وجتب الإ�ص�رة هن� اإىل اأن مفهوم املدن ال�صحية ل يحل حمل اجله�ت التي تقدم هذه اخلدم�ت، واإمن� ي�صهم يف تقدمي 

اأن�صطة  اآلي�ت للتن�صيق بينه� ب�لإ�ص�فة اإىل ت�صجيع القط�ع اخل��ش واأفراد املجتمع على التع�ون معه�، وذلك لتطوير 

هذه القط�ع�ت اخلدمية.

مفاهيم أساسية عن برنامج المدن الصحية 
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2-  أهداف برنامج المدن الصحية

الهدف الرئي�صي لربن�مج املدن ال�صحية هو حت�صني الو�صع ال�صحي ل�صك�ن املدن و خ��صة يف املن�طق التي تتطلب مزيد 

من الحتي�ج�ت الأ�ص��صية مع اإعط�ء الأولوية لتطوير اخلدم�ت ال�صحية والبيئية الجتم�عية يف املدن.

وب�صفة خ��صة تهدف اأن�صطة املدن ال�صحية ايل:

2-1- الرتكيز على ن�رص الثق�فة حول الق�ص�ي� ال�صحية والبيئية و الجتم�عية يف اإط�ر جهود التنمية امل�صتدامة.

والبيئية  ال�صحية  وامل�رصوع�ت  الأن�صطة  واإعداد  م�ص�كله،  مع�جلة  يف  املجتمع  وم�ص�ركة  دعم  ا�صتقط�ب   -2-2

وتنفيذه�. 

اأ�صلوب  2-3- دعم وتعزيز قدرة املح�فظ�ت والإم�رات يف الت�صدي للم�ص�كل ال�صحية والبيئية ب�ملدن ب��صتخدام 

امل�ص�ركة والتع�ون بني ك�فة اأفراد املجتمع.

3-  ماهي المدينة الصحية ؟

اأن املدينة ال�صحية هي املدينة التي تعمل دائمً� على حت�صني بيئته� الطبيعية والجتم�عية   و القت�ص�دية وعلى تعريف 

التي تقدم جميع  املعنية  القط�ع�ت  البع�ش والتع�ون من خالل  �صك�نه� بكيفية تنمية موارد جمتمعهم ودعم بع�صهم 

اخلدم�ت.

اإن حتقيق اإجن�زات رائدة على خمتلف الأ�صعدة ب�ملدن ال�صحية ، على �صبيل املث�ل ؛ تخطيط  و تنفيذ الربامج  و امل�ص�ريع 

الوق�ئية املعززة لل�صحة و البيئة وكذلك العن�ية ب�حلدائق واملتنزه�ت و اإن�ص�ء م�ص�مري امل�صي وجتميل ال�صوارع وزي�دة 

الرقعة اخل�رصاء وتقدمي اقرتاح�ت لتطوير احلدائق والرقي به� ب�أف�صل م�صتوى لكي تكون متنف�صً� لل�صك�ن. 

ال�صي�نة والت�صغيل، وبرامج تنموية  الت�صميم و�صهولة  اإ�صتثم�ر احلدائق بطريقة غري مكلفة وتتميز بب�ص�طة  من خالل 

املب��رصة بني  الع�صوية   للعالقة  تتويجً�  ت�أتي  الرتاثية  املب�ين  ال�صعبية واملح�فظة على  الأ�صواق  اإحي�ء  اإع�دة  عديدة مثل؛ 
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من  املجتمعية  وامل�ص�ركة  املدين  املجتمع  وموؤ�ص�ص�ت  الأهلية  اجلمعي�ت  يف  املتمثل  الأهلي  والقط�ع  البلدي  العمل 

خمتلف �رصائح املجتمع للنهو�ش مب�صرية طويلة من العمل الوطني امل�صرتك املن�صق ت�صهم يف حتقيق التنمية امل�صتدامة.

اإن برن�مج املدن ال�صحية يعد برن�جمً� خالقً� يعتمد على مبداأ العمل اجلم�عي والبحث الدائم على التجديد والبتك�ر 

للجميع �صواء ك�ن م�صئوًل يف القط�ع احلكومي اأو القط�ع اخل��ش وتنفيذه� يف الت�صدي للم�صكالت ال�صحية والبيئية 

ب�ملدن ب��صتخدام اأ�صلوب امل�ص�ركة والتع�ون بني ك�فة اأفراد املجتمع   ترجمة لطموح�ت الأه�يل يف خلق بيئة نظيفة 

وتنمية م�صتدامة اأجنز عدة م�رصوع�ت ، ف�ل�رصاكة املجتمعية يف العمل البلدي و التوا�صل مع الأه�يل هي ركيزة اأ�ص��صية 

ان  الوطنية، حيث  التنمية  الكبري على  الأثر  له�  �صيكون  التي  ال�صحية  املدن  برن�مج  ب�أهداف  العمل  يف رقي وتقدم 

التن�ف�ش احلميد يف جم�ل العمل اخلدمي يوؤكد ملحمة العمل اجلم�عي لت�صرتك البلدي�ت مع جموع املواطنني يف تقدمي 

مب� يحقق  اأ�ص�ليب جديدة يف عمله�  املجتمع وتطويره�  تعزيز خدمة  الت�ص�منية يف  امل�صوؤولية  لفع�لية  �صورة حقيقية 

ت�أدية اأف�صل واأ�رصع للخدم�ت، �صواء يف جم�ل تنظيم ترخي�ش املب�ين واإ�صغ�لت الطريق ونظ�فة املدن والأ�صواق واإن�ص�ء 

و�صي�نة احلدائق الع�مة واأم�كن الرتفيه وزراعة ال�صوارع وامل�ص�ح�ت اخل�رصاء.

اإن املدينة ال�صحية متثل؛ تعبرياً عن روح التك�مل والتع�ون، هذا التع�ون الوثيق بني املواطنني و البلدية �صيكون له اأثر 

اإيج�بي ملمو�ش على واقع املنطقة و حت�صني و�صع البيئة يف املنطقة، مل� لق�ص�ي� البيئة من اأهمية يف جمتمعن�.

اإن ترجمة هذه الفل�صفة يف �صكل فع�لي�ت جمتمعية تنتقل بني منطقة واأخرى وتتف�عل مع �رصائح املجتمع ك�فة من  اأه�يل 

املنطقة وموؤ�ص�ص�ت املجتمع املدين يف �صبيل توعية جمهور املواطنني يف جتنب م� يخ�لف الق�نون والنظ�م، وم� متليه 

اأنه� ترجمة لطموح�ت الأه�يل يف خلق بيئ�ت �صحية و جمتمعية داعمة و  عليهم روح املواطنة احلقة جت�ه وطنهم، 

معززة للحي�ة وفق توجه�ت التنمية امل�صتدامة.
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4-  مقومات المدينة الصحية 

يعتمد برن�مج املدن ال�صحية على م�ص�ركة جميع اأفراد وهيئ�ت املجتمع... مواطنني اأو م�صئولني... قط�ع�ت حكومية 

اأو خ��صة ف�ملح�فظة على ال�صحة والبيئة هي م�صئولية اجلميع.

وتوجد �صتة مقوم�ت رئي�صية للمدن ال�صحية وهي :

4 ـ 1 ـ وجود التزام تجاه قضايا الصحة والبيئة

املدينة ال�صحية تعترب تعزيز ال�صحة والوق�ية من الأمرا�ش على راأ�ش اأولوي�ته� وتدرك اأن العوامل الطبيعية والجتم�عية 

والقت�ص�دية والنف�صية يف اأي جمتمع تتف�عل �صوي� ويوؤثر بع�صه� على بع�ش ، كم� توقن اأن ال�صحة ميكن اأن تتحقق من 

خالل توحيد جهود جميع الأفراد والهيئ�ت داخل املدينة.

4ـ 2 ـ تشجيع صانعي القرار والسياسيين لدعم البرامج المتعلقة بالصحة والبيئة

الأخرى ذات  ،ف�لبيئة والتعليم والبلدية واخلدم�ت الجتم�عية والربامج  القرار  اإىل دعم �ص�نعي  هن�ك ح�جة م��صة 

العالقة تلعب دورا رئي�صي� يف الت�أثري على الو�صع ال�صحي داخل املدينة وبرن�مج املدن ال�صحية ميكن اأن يدعم م�ص�ركة 

مثل هذه الربامج من خالل تفعيل دور �ص�نعي القرار واإقن�عهم لتحقيق اأف�صل النت�ئج.

4ـ 3 ـ العمل على إيجاد خطة عمل بين مختلف القطاعات ذات العالقة

 القط�ع�ت امل�صتهدفة هي القط�ع�ت خ�رج القط�ع ال�صحي بحيث تعمل على توجيه اأن�صطته� من اأجل تعزيز ال�صحة 

املدينة،  ال�صحية من خالل توفري م�ص�ح�ت خ�رصاء داخل  تعزيز  اأن يعمل على  املدن ميكن  برن�مج تخطيط  ، فمثال 

ومن هذا املنطلق ميكن اجتم�ع الإدارات املختلفة داخل املدينة لبحث اإمك�نية التع�ون والتن�صيق من اأجل حتقيق حي�ة 

�صحية اأف�صل.

4ـ 4 ـ  االهتمام بمشاركة المجتمع

اخلدم�ت  من  وال�صتف�دة  ال�صحية  احلي�ة  اأمن�ط  مم�ر�صة  خالل  من  ال�صحة  تعزيز  يف  املجتمع  اأفراد  ي�ص�رك  اأن  ميكن 

املختلفة.  الجتم�عية  الأن�صطة  خالل  من  وكذلك  املطروحة  ال�صحية  الق�ص�ي�  حول  الراأي  واإبداء  املتوفرة  ال�صحية 
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وبرن�مج املدن ال�صحية يعمل على دعم امل�ص�ركة الفع�لة يف كل هذه اجلوانب ، كم� يعمل على تي�صري م�ص�ركة اأفراد 

املجتمع يف �صن�عة القرار والتخطيط لالأن�صطة ال�صحية والبيئية داخل مدينتهم.

4ـ 5 ـ  التجديد واالبتكار أثناء التخطيط والتنفيذ لألنشطة المختلفة

اأفك�ر  عن  البحث  مداومة  اإىل  يحت�ج  القط�ع�ت  خمتلف  تع�ون  من خالل  الأمرا�ش  من  والوق�ية  ال�صحة  تعزيز  اإن 

وو�ص�ئل جديدة ، وب�لت�يل ف�ن جن�ح برن�مج املدن ال�صحية يعتمد على قدرة الربن�مج يف اإيج�د و�ص�ئل جديدة ومبتكرة 

الأفك�ر اجلديدة وحتفيز  ن�رص  يتحقق ذلك عن طريق  اأن  البتك�ر والتجديد. وميكن  ي�صهل ويدعم  من خالل من�خ 

اأ�صح�ب البتك�ر وامل�ص�ريع املتميزة.

4ـ 6 ـ إيجاد األماكن الصحية في مختلف أنحاء المدينة

اإن برن�مج املدن ال�صحية ميكن ب�لفعل اأن يحقق اأهداف عندم�  توجد ب�ملدينة بيوت �صحية ومدار�ش �صحية واأم�كن 

عمل �صحية واأحي�ء �صحية. ول�صك ف�إن حتقيق ذلك يتطلب غر�ش مفهوم برن�مج املدن ال�صحية لدى اأفراد املجتمع 

مع رفع م�صتوى الوعي حول الق�ص�ي� ال�صحية و البيئية و الجتم�عية التي تتطلب املواجهة وا�صت�صع�ر امل�صئولية نحو 

القط�ع�ت وم�ص�ركة  بني  خمتلف  العمل  ال�صي��صية وخطة  القرارات  ف�ن  هن�  فيه�. ومن  يعي�صون   التي  البيئة  حم�ية 

املجتمع والبتك�ر يف التخطيط والتنفيذ للم�رصوع�ت من خالل برن�مج املدن ال�صحية هي كله� مقوم�ت تعمل على 

تعزيز ال�صحة الع�مة واحلم�ية من املخ�طر يف خمتلف الأم�كن داخل املدينة ال�صحية.

5-  مواصفات المدن الصحية 

تتصف المدن الصحية بما يلي:

• تلبي الحتي�ج�ت الأ�ص��صية ل�صك�نه�.
• تعتز برتاثه� الت�ريخي والثق�يف وحتتفي به.

• ت�صم جمتمعً� قويً� يتك�تف اأبن�وؤه ويوؤازر بع�صهم البع�ش.
• ي�ص�رك اأفراد املجتمع يف تقدمي احللول للم�صكالت التي توجههم.

• يكون له� اقت�ص�د متنوع اجلوانب ومتجدد.
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• تعمل يف منظومة بيئية م�صمونة ال�صتمرار.

6ـ مؤشرات األداء بالمدينة الصحية

6ـ 1 ـ حت�صني املوؤ�رصات ال�صحية )مثل انخف��ش معدلت الأمرا�ش والوفي�ت (.

6ـ 2 ـ �صهولة احل�صول على خدم�ت الرع�ية ال�صحية الأولية.

6ـ 3 ـ توفر مي�ه �رصب نظيفة واآمنة.

6ـ 4 ـ التخل�ش ال�صحي والآمن من النف�ي�ت.

6ـ 5 ـ خلو بيئة املدينة من م�ص�در التلوث.

6ـ 6 ـ توفر مدار�ش ت�صمل جميع املراحل التعليمية للبنني والبن�ت.

6ـ 7 ـ توفري املكتب�ت الع�مة واملراكز الجتم�عية والثق�فية.

6ـ 8 ـ توفر و�ص�ئل انتق�ل وات�ص�ل �صهلة واآمنة.

6ـ 9 ـ توفر ال�صتقرار الجتم�عي داخل املدينة.

6ـ 10 ـ انخف��ش معدل امل�صكالت النف�صية بني اأفراد املجتمع داخل املدينة.

6ـ 11 ـ انت�ص�ر احلدائق والأم�كن اخل�رصاء واملالعب الري��صية واأم�كن الرتفية.

الثق�يف  الرتاث  مع  ومن�صجم�  ال�صحية  للموا�صف�ت  طبقً�  البيوت  وبن�ء  للمدينة  اجليد  العمراين  التخطيط  ـ   12 6ـ 

والت�ريخي للمدينة.

6ـ 13 ـ التوزيع ال�صك�ين اجليد واحلد من ارتف�ع�ت املب�ين مع اإيج�د م�ص�ح�ت خ�لية حتيط ب�مل�ص�كن.

6ـ 14 ـ وجود امل�ص�نع وم�ص�در التلوث خ�رج الإط�ر ال�صكني.
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 الفصل الثاني 

استراتيجيات وآليات
تطبيق برنامج المدن الصحية 
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استراتيجيات وآليات تطبيق برنامج المدن الصحية 

والتطوير يف  والتجديد  البتك�ر  اإىل  تدعو  فهي  املدينة،  اإدارة  يف  متفرداً  دوراً  ال�صحية  املدن  برن�مج  اأن�صطة  توؤدي 

اأنه�  امل�ص�ريع والربامج املحلية لل�صحة والبيئة، واإىل ا�صتخدام الأ�ص�ليب اجلديدة يف التع�مل مع ال�صحة الع�مة. كم� 

تعمل على ا�صتك�ص�ف الطرق الفّع�لة لرتجمة مب�دئ واأهداف و اإ�صرتاتيجية توفري ال�صحة للجميع اإىل مم�ر�ص�ت يف 

الع�مة والبيئة، وذلك من خالل  اإ�ص�فة اإىل ذلك ف�إن تلك الأن�صطة تهيئ الكف�ءات الوطنية يف جم�ل ال�صحة  املدن. 

اآلي�ت تخدم ك�فة اأفراد املجتمع.

     

1-  استراتيجيات التطبيق

لتحقيق الأهداف �ص�لفة الذكر يجب و�صع اإ�صرتاتيجية متك�ملة للمدينة ال�صحية ميكن الأخذ به� كم� يلي: 

اأ - اإعداد خطة تهدف اإىل رفع م�صتوى الوعي بني اأفرد املجتمع ب�ملدن ال�صحية و يتم  الرتكيز من خالله� على الق�ص�ي� 

ال�صحة والبيئة والتنمية.

ب - النهو�ش مب�صتوى اخلدم�ت ال�صحية والبيئية يف املدينة، وي�صمل ذلك: 

•  امل�ص�ركة الف�علة مع اجله�ت ذات ال�صلة ب�لأمور ال�صحية و البيئية ب�ملدينة.
• الهتم�م ب�إمدادات املي�ه و حم�يته� من التلوث.

• العمل على توفري �صبك�ت ال�رصف ال�صحي اأو العن�ية به� و �صي�نته� اإن وجدت.
• التخل�ش من النف�ي�ت ال�صلبة و فق الأ�ص�ليب ال�صحيحة.

• احلد من التلوث.
• زي�دة امل�ص�ح�ت اخل�رصاء.

• ت�أكيد موا�صف�ت الإ�صك�ن ال�صحي...اإ لخ.
ج - امل�ص�ركة الفّع�لة من املواطنني يف الأمور املتعلقة بحي�تهم و�صحتهم.

د - دعم املوؤ�ص�ص�ت ال�صحية والبيئية يف املدينة.

ه - حث �صك�ن املدينة على الهتم�م ب�ل�صئوون الثق�فية والرتاثية.

و- اإق�مة �صبك�ت الربط بني املدن وتب�دل املعلوم�ت والت�صجيع على اإق�مته�.
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ز- حث القط�ع اخل��ش واملوؤ�ص�ص�ت التعليمية مثل اجل�مع�ت واملع�هد ال�صحية على   امل�ص�ركة يف برامج واأن�صطة 

ال�صحة والبيئة.

ح - تعبئة املوارد الب�رصية وغري الب�رصية لدعم برن�مج املدينة ال�صحية.

ك - تعزيز دور املراأة ومراع�ة احتي�ج�ت الطفل.

ل - تعزيز وتن�صيق التع�ون بني برامج ال�صحة البيئية وبرامج الرع�ية ال�صحية الأولية مثل: التوعية ال�صحية، الإ�صالح 

الأ�ص��صي للبيئة، التغذية، رع�ية الطفولة والأمومة واملع�قني...اإلخ

2- مراحل التطبيق 

2-1- لجان المدن الصحية

اللجنة الرئيسية

ت�صكيل اللجنة الرئي�صية باملدينة:

يتم ت�صكيله� برئ��صة احل�كم الإداري اأو من ينيبه و ع�صوية من متخذي القرار ب�لقط�ع�ت احلكومية و اخل��صة و من 

رج�ل الأعم�ل و اأ�صح�ب النفوذ ب�ملجتمع وغريهم من الذين لديهم الرغبة يف النهو�ش ب�لظروف ال�صحية يف املدينة، 

الت�أييد  من  عري�صة  ق�عدة  واإيج�د   ) ال�صحية  )املدن  ملفهوم  الدعوة  تكون  اأن  ويجب  القي�دية.  ب�ل�صف�ت  ويتمتعون 

والوعي الع�م يف املدينة من اأولويته�.

واأن ميثلون اأع�ص�ء اللجنة الإم�رة / املح�فظة وال�صئون ال�صحية وال�صئون البلدية وال�صئوون الجتم�عية وغريهم من 

اأن�ص�ر ال�صحة والبيئة والق�ص�ي� الجتم�عية يف املجتمع، وكذلك اأع�ص�ء هيئة التدري�ش يف اجل�مع�ت، والعن��رص الن�صطة 

على م�صتوى املجتمع املحلي.

وتختلف املدة التي ي�صتغرقه� اإن�ص�ء هذه اللجنة وبلوغ هدفه�، حيث اأن ذلك يعتمد على درجة تنظيم اللجنة ومدى 

املرونة الإدارية والرغبة لدى امل�صئولني نحو التجديد والتغيري.

يجب ان ت�صع اجلنة الرئي�صية خطته� ال�صنوية بعد اأن تن�ق�ش الق�ص�ي� وامل�ص�كل التي تع�ين منه� املدينة على اأن يراع� ك�فة 
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اجلوانب �صواء ك�نت �صحية اأو بيئية اأو اجتم�عية مع اأخذ اآراء ك�فة الأع�ص�ء من القط�ع�ت احلكومية وغري احلكومية 

وروؤ�ص�ء اللج�ن الفرعية خالل هذا النق��ش حيث تكون الآراء واملقرتح�ت �صملت اأكرب قدر ممكن من املوا�صيع التي 

حتت�ج اإىل حلول، ومن ثم تقوم اللجنة بتحديد الأولوي�ت التي �صوف تت�صمنه� اخلطة لت�أتي بعد ذلك مرحلة جهود 

اأ�صح�ب ال�صالحي�ت من القط�ع�ت احلكومية وغري احلكومية ورج�ل الأعم�ل من اأع�ص�ء اللجنة الرئي�صية من اأجل 

توفري الدعم والتمويل الالزمني لتنفيذ هذه اخلطة مع مراع�ة ال�صالحي�ت والإمك�ني�ت املت�حة لدى كل ع�صو �صواء 

املراد  امل�صكلة  اأو  ب�لق�صية  القط�ع  اأو  اإىل مدى عالقة اجلهة  ينظر  اأن  اأو ط�ق�ت ب�رصية، على  اأدوات  اأو  ك�نت م�دية 

حله�.

مهام اللجنة الرئيسية للمدينة الصحية

1(  اختي�ر من�صق املدينة ال�صحية وت�صكيل اأع�ص�ء اللج�ن الفرعية.

وامل�ص�ريع  العمل  خطط  كذلك  و  الفرعية  اللج�ن  قبل  من  حتيده�  يتم  التي  الق�ص�ي�  و  امل�ص�كل  اأولوي�ت  اإقرار   )2

والأن�صطة ب�ملدينة ال�صحية.

3(  ال�صعي نحو اإي�ص�ل نت�ئج الربامج التي يتم تنفيذه� جلميع  فئ�ت املجتمع امل�صتهدفة.

4(   حتفيز ودعم امل�ص�ركة املجتمعية.

5(  ت�صهيل مهمة من�صق املدينة ال�صحية.

6(   التوزيع الأمثل للموارد الب�رصية وامل�دية لتنفيذ امل�ص�ريع ذات الأولوية.

7(   العمل على اإن�ص�ء اأو حتديث ق�عدة البي�ن�ت اخل��صة ب�ملدينة ال�صحية.

8(   العمل على جمع البي�ن�ت والعمل على تكوين �صبكة ات�ص�لت بني القط�ع�ت احلكومية ولأهلية ذات   العالقة.

9(   مت�بعة مدى التقدم والإجن�ز يف اأن�صطة املدن ال�صحية املنوطة ب�للج�ن الفرعية و اجله�ت املختلفة.

10(   توفري م�ص�در للدعم امل�دي واملعنوي لأن�صطة املدن ال�صحية من بني اأفراد املجتمع وذوي الهتم�م.

11(   مت�بعة موؤ�رصات الأداء ب�ملدن ال�صحية وعمل و�صف تف�صيلي للمدينة ال�صحية.
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2 ـ 2 ـ منسق المدينة الصحية

يتم اختي�ر من�صق برن�مج املدينة ال�صحية من الذين يتميزون بو�صوح الروؤية والذك�ء ومن املوؤهلني تعليميً� ولدية من 

املم�ر�ص�ت م� يكفي لتفهم الأمن�ط الجتم�عية وال�صي��صية للمف�هيم ال�صحية واأن يكون لدية من اخلربات يف العمل 

الجتم�عي واملرتابط ب�أحد املوؤ�ص�ص�ت احلكومية.

ويف جميع الأحوال يجب اأن يت�صف من�صق برنامج املدينة ال�صحية باملو�صفات التالية:

اإدارة العمل واإحراز النج�ح، واأن يكون لدية خ�ص�ئ�ش  اأن يتمتع املن�صق ب�صف�ت قي�دية حتى يتمكن من  •  يجب 
مميزة توؤهله ليكون على راأ�ش فريق العمل.

يحقق  مب�  الربن�مج  خطط  اإط�ر  يف  لترتكز  وجهودهم  الع�ملني  ط�ق�ت  تنظيم  على  يقدر  الذي  هو  اجليد  •  املن�صق 
الأهداف امل�صتقبلية وي�صمن جن�حه.

ق�ص�رى  ويبذل  واجلم�ع�ت،  لالأفراد  الإيج�بي  ال�صلوك  تدعيم  على  دائم  ب�صكل  يعمل  الذي  هو  اجليد  املن�صق    •
جهده لتقليل ال�صلوك ال�صلبي، واإت�حة من�خ اأف�صل للعمل والإنت�ج اله�دف.

•  ومن املهم التنبيه على اأن املن�صق يجب اأن ل ي�صتهلك يف التع�مل مع الأمور اليومية الروتينية، حيث اأن من اأهم 
اأعم�له مت�بعة اخلطط امل�صتقبلية و ال�صعي مع روؤ�ص�ء اللج�ن الفرعية اإىل تطويره� ومت�بعة تنفيذه�.

واملن�صق عن�رص من عن��رص النج�ح اأو الف�صل بال �صك ، هو م�صئول عن اأداء الربن�مج واإمت�م الأن�صطة لكنه يبقى عن�رصاً  

ف�عاًل من عن��رص الفريق ويجب علية ال�صتف�دة من ط�ق�ت الع�ملني معه يف اإط�ر العمل اجلم�عي اله�دف.

ومن ال�رصوري اأن يتقن املن�صق عملية التحفيز فعلى قدر جن�حه يف حتفيز الآخرين يك�صب احرتامهم وثقتهم وحمبتهم 

وولءهم واإنت�جهم.

ويحت�ج املن�صق اإىل اإثراء التالحم والإندم�ج بني الإدارة والع�ملني. ويتم ذلك من خالل:

1- الإ�صغ�ء الك�مل لالآراء واملقرتح�ت التي تقدم اإليه ول يهمله� كي ي�صل اإىل فهم اأعمق ل�صلوك املجتمع امل�صتفيد 

من اخلدم�ت املقدمة.

2- التوا�صل املتب�دل مع الع�ملني ، بحيث يتيح هذا التوا�صل تب�دل اخلربات واملعلوم�ت.

واإجم�ل يحت�ج من�صق برن�مج املدينة ال�صحية اإىل عدد من ال�صف�ت وامله�رات حتى يتمكن من اإدارة الربن�مج بكف�ءة 

العمل  جم�لت  يف  والحتك�ك  اخلربة  اأن  اإل  التدريب  طريق  عن  امله�رات  هذه  اكت�ص�ب  للمن�صق  وميكن  واقتدار  
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املختلفة ت�صيف اإىل خربات املن�صق الكثري من امله�رات التي يحت�جه� ومن اأهم هذه امله�رات وال�صف�ت الالزمة ملن�صق 

برن�مج املدينة ال�صحية:

•  ال�صتيع�ب اجليد لدوره وفهم امله�م املنوطة به.
•  البتك�ر: اأن تكون لدية اأفك�ر متجددة واأن يكون اأداوؤه غري روتيني.

•  ال�صتم�ع: ف�ملن�صق اجليد م�صتمع جيد يراعي اأفك�ر الآخرين واقرتاح�تهم.
•  القدرة على التوظيف الأمثل لكل الط�ق�ت والإمك�ن�ت الب�رصية وامل�دية املت�حة.

•  التفكري املنطقي واإتب�ع الأ�صلوب املنهجي يف الإدارة.
•  النظرة الث�قبة والقدرة على التقييم املو�صوعي لالأن�صطة املختلفة.

•  القدرة على التع�مل مع الأمور الط�رئة والأزم�ت وال�صتف�دة من اخلربات والتج�رب ال�ص�بقة.
•  القدرة على التخطيط اجليد املرتكز على النت�ئج.

•  احرتام العلم والقدرة على التحليل العلمي للم�صكالت.
•  القدرة على الإقن�ع وا�صتخدام مه�رات الت�ص�ل.

•  القدرة على العمل مع املجموعة املختلفة من الن��ش ذات الهتم�م�ت املتنوعة.
•  اجلدية والن�صب�ط يف العمل.

•  اأن يكون متفرغً� لعملة ومنظمً�.

مهام منسق برنامج المدينة الصحية

اإدارة برن�مج املدن ال�صحية ب�ململكة ورئي�ش اللجنة ب�ملدينة ال�صحية ورفع تقرير له كل �صتة  •  التن�صيق امل�صتمر مع 
اأ�صهر عن اأن�صطة الربن�مج اأو ح�صب م� يطلب منه.

•  يتوىل املن�صق مه�م الرتتيب والتنظيم لجتم�ع�ت اللج�ن الرئي�صية والفرعية وتدوين التو�صي�ت وطب�عته� وعر�صه� 
على رئي�ش اللجنة الفرعية الذي بدورة يرفعه� لرئي�ش اللجنة الرئي�صية.

•  مت�بعة تنفيذ التو�صي�ت التي يتفق عليه� فريق العمل يف كل جلنة من جل�ن الربن�مج.
•  ت�صجيع اأفراد املجتمع على امل�ص�ركة يف اأن�صطة الربن�مج.

•  القي�م ب�لت�ص�ل ب�جله�ت التي يتوقع اأن يكون له� دور يف دعم اأن�صطة الربن�مج.
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•  الإ�صه�م الفع�ل يف ح�صد املوارد الالزمة لتنفيذ اأن�صطة الربن�مج.
�صبيل  على  للخطة  املقرتحة  الفرتة  �صتنفذ يف  التي  الربن�مج  اأن�صطة  لكل  زمنيً�  تت�صمن جدوًل  عمل  •  اإعداد خطة 

املث�ل: جدولة الأن�صطة املزمع تنفيذه� من قبل كل جلنة وذلك من اأجل مت�بعة التنفيذ وحتديد مدى التقدم.

•  جمع املعلوم�ت التي تتطلبه� ق�عدة البي�ن�ت الالزمة لربن�مج املدن ال�صحية مثل معدل وفي�ت الأطف�ل ومعدلت 
حدوث وانت�ص�ر الأمرا�ش اأو م�يخ�ش التلوث مع املت�بعة امل�صتمرة مل� ي�صتجد من معلوم�ت.

2 ـ 3 ـ اللجان الفرعية

وتنق�صم اإىل نوعني: 

1. جل�ن فرعية دائمة.

2.  جل�ن فرعية موؤقتة.

اللجنة الفرعية الدائمة

هي اللجنة التي يتم ت�صكيله� من قبل اللجنة الرئي�صية ويكون دوره� م�صتمراً مثل:

جلنة الإ�صح�ح البيئي.

جلنة اأمن�ط احلي�ة ال�صحية.

جلنة الأمن و ال�صالمة.

اللجنة الن�ص�ئية.

جلنة ال�صحة املدر�صية.

جلنة الأمومة و الطفولة.

مت اختي�ر هذه اللج�ن ال�صتة عند اإعداد الهيكل التنظيمي للمدن ال�صحية لتغطية اأولوي�ت واحتي�ج�ت املدن وقد ترى 

اللجنة الرئي�صية اإ�ص�فة م�تتطلبه اللجنة عند ال�رصورة.

الأع�صاء: •  عدد 

يتوقف عدد اأع�ص�ء اللجنة الفرعية على ح�صب احتي�ج�ت متطلب�ت اللجنة ويف الغ�لب تتكون من )خم�صة اإىل �صبعة اأع�ص�ء(.

يرتاأ�صه� ع�صو من اللجنة الرئي�صية اأو �صخ�ش موؤهل يتم تر�صيحه من قبل اللجنة الرئي�صية.
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اللجان الفرعية الدائمة

اللجنة النسائية:
مهام اللجنة الن�صائية باملدينة ال�صحية:

1 ( اإعداد خطة ا�صرتاتيجية لأن�صطة اللجنة الن�ص�ئية ب�ملدينة.

2 ( امل�ص�ركة يف الإعداد للخطة ال�صنوية ب�ملدينة ال�صحية. 

3 ( تفعيل دور املراأة يف املدن ال�صحية لتحقيق اأهداف الربن�مج وال�صتف�دة من العن��رص الن�ص�ئية الف�علة يف املجتمع. 

4 ( تفعيل قط�عي ال�صحة والتعليم عن طريق ال�صتف�دة من الط�ق�ت  الن�ص�ئية يف القط�ع ال�صحي والتعليم والهتم�م 

ب�لربامج التثقيفية اخل��صة ب�ملراأة والطفل.

5 ( التن�صيق امل�صتمر مع من�صق املدينة ال�صحية لتنفيذ اأن�صطة و خطط الربن�مج والت�ص�ل من خالله ب�جله�ت الر�صمية 

يف املدينة ال�صحية.

6( عقد املح��رصات والندوات واملوؤمترات الن�ص�ئية لتحقيق اأهداف وا�صرتاتيجي�ت برن�مج املدن ال�صحية.

 7( تزويد الإدارة الن�ص�ئية يف اإدارة الربن�مج ) الري��ش ( ب�لتق�رير الدورية عن اأن�صطة الربن�مج الن�ص�ئية يف املدن ال�صحية.

 8(  التوا�صل والتن�صيق مع اللج�ن الفرعية فيم� يتعلق ب�إعداد وتنفيذ ومت�بعة الربن�مج والأن�صطة للم�ص�ركة وتفعيل 

دور املراأة يف ك�فة اأن�صطة اللج�ن ب�ملدينة.

 9( التوا�صل مع الإدارة الن�ص�ئية يف اإدارة برن�مج املدن ال�صحية من خالل اللق�ءات الدورية مل�صوؤولت اللجنة الن�ص�ئية 

ملن�ق�صة املقرتح�ت وحل املعوق�ت ب�صكل م�صتمر. 

10(  رفع تق�رير عن ك�فة الأن�صطة والفع�لي�ت لرئي�ش اللجنة الرئي�صية ورفع ن�صخة ملن�صق املدينة 

 11 (  اأي مه�م اأخرى تكلف به� اللجنة يف جم�ل اخت�ص��صه�.

ي�صهم برن�مج املدن ال�صحية يف بن�ء قدرات املراأة وحتفيزه� يف النهو�ش بربن�مج املدن ال�صحية يف مدينته�،  وذلك 

من خالل تفعيل دوره� يف ك�فة القط�ع�ت   وال�صتف�دة من القدرات الن�ص�ئية ،  حيث اأن دور املراأة حموري� لبلوغ 

التنمية امل�صتدامة ب�أبع�ده� القت�ص�دية والجتم�عية والبيئية، فتعليمه� وتدريبه� يعزز مه�رته� وميكنه� من امل�ص�همة يف 

�صنع القرار يف كل م� يخ�ش املراأة والطفل من برامج و فع�لي�ت، مم� جعل اإدارة الربن�مج حتر�ش على ال�صتف�دة من 

املتخ�ص�ص�ت ذات ال�صلة و العمل على التوا�صل امل�صتمر معه� �صواء ك�نت تلك التخ�ص�ص�ت يف قط�ع حكومي اأو 

غري حكومي ) موؤ�ص�ص�ت خريية ، موؤ�ص�ص�ت اجتم�عية ( �صعيً� اإىل تفعيل دور املراأة يف ت�أ�صي�ش اللبنة الأوىل لبن�ء مدينة 

�صحية.

و ه� هو الربن�مج الآن قد �صكل جل�نه الن�ص�ئية يف املدن ال�صحية ممثلة ب�أعداد من الأخوات املخل�ص�ت و الغيورات على 

جمتمع�تهن ، يتم الإ�رصاف عليه� من قبل الإدارة الن�ص�ئية يف الربن�مج، وتعمل هذه اللج�ن وفق مه�م متت �صي�غته� 

ب�ملدينة  الن�ص�ئية  الفع�لي�ت  و  لالأن�صطة  ال�صنوية  اخلطة  اإعداد  اأبرزه�  من  واأولوي�ته�  املدن  احتي�ج�ت  مع  لتتن��صب 

والتعليم  ال�صحي  القط�ع  يف  الن�ص�ئية  الط�ق�ت   من  ال�صتف�دة  طريق  عن  والتعليم  ال�صحة  قط�عي  تفعيل  ال�صحية، 
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والهتم�م ب�لربامج التوعوية اخل��صة ب�ملراأة والطفل ، التن�صيق امل�صتمر مع من�صق املدينة ال�صحية لتنفيذ اأن�صطة و خطط 

الربن�مج والت�ص�ل من خالله ب�جله�ت الر�صمية يف املدينة ال�صحية و عقد املح��رصات والندوات واملوؤمترات الن�ص�ئية 

لتحقيق اأهداف وا�صرتاتيجي�ت برن�مج املدن ال�صحية ، التوا�صل والتن�صيق مع اللج�ن الفرعية فيم� يتعلق ب�إعداد وتنفيذ 

ومت�بعة الربن�مج  والأن�صطة للم�ص�ركة وتفعيل دور املراأة يف ك�فة اأن�صطة اللج�ن ب�ملدينة، التوا�صل مع الإدارة الن�ص�ئية 

يف اإدارة برن�مج املدن ال�صحية من خالل األق�ءات الدورية للمن�صق�ت املحلي�ت  ملن�ق�صة املقرتح�ت وحل املعوق�ت 

ب�صكل م�صتمر ورفع تق�رير عن ك�فة الأن�صطة والفع�لي�ت ب�ملدينة لالإدارة الن�ص�ئية  

لجنة األمومة و الطفولة

مهام جلنة الأمومة و الطفولة

1 ( اإعداد خطة ا�صرتاتيجية لأن�صطة الأمومة والطفولة ب�ملدينة، مع الأخذ ب�لإعتب�ر ب�أن تكون الإ�صرتاتيجية تهدف اإىل 

النهو�ش بهذا اجل�نب و اإىل تك�مل اجلهود مع اجله�ت املعنية ب�صئون الأمومة والطفولة.

2 ( العمل على ت�صجيل البي�ن�ت ال�صحية واإجراء الدرا�ص�ت الإح�ص�ئية لالأمومة والطفولة يف املدينة ال�صحية على اأن 

يتم حتليل هذه البي�ن�ت وال�صتف�دة من هذه املعلوم�ت يف التخطيط لربامج اللجنة.

والهتم�م  لالأمه�ت  وتربوي  وتثقيف �صحي  توعية  وندوات  برامج  اإعداد  املخت�صة يف  اجله�ت  مع  التع�ون   )  3  

ب�لأ�ص�ليب الرتبوية وال�صحية يف الهتم�م برتبية الطفل

 4 ( التوعية ب�أهمية الفحو�ش الطبية املبكرة للمقبلني على الزواج.

 5 ( العمل على حتقيق الأهداف التي ن�ش عليه� الإعالن الع�ملي حلقوق الطفل وميث�ق حقوق الطفل الدولية وغريه� 

البيئية  يتن��صب مع الظروف  التي تعنى ب�صوؤون الأمومة والطفولة واقرتاح تعديله� وتطويره� مب�  من املواثيق الدولية 

للمدينة.

  6 ( دعوة املجتمع والقط�ع اخل��ش للم�ص�همة يف دعم امل�رصوع�ت والربامج املتعلقة ب�لأمومة والطفولة.

 7 ( ال�صتف�دة من الهيئ�ت واملوؤ�ص�ص�ت الإعالمية يف املدينة لدعم اأن�صطة وبرامج اللجنة. 

8 ( اقرتاح برامج اخلدمة التطوعية ومت�بعة تنفيذه� مع اجله�ت املعنية.  

للجنة  بدورة  يرفعه�  الذي  ب�ملدينة  للمن�صق  ورفعه�  الدورية  والجتم�ع�ت  اللجنة  ن�ص�ط  عن  تقرير  كت�بة   )  9  

الرئي�صية.
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 10 ( تن�صيق وتقييم برامج وم�رصوع�ت رع�ية الأمومة والطفولة 

 11 ( اأي مه�م اأخرى تكلف به� اللجنة يف جم�ل اخت�ص��صه�.  

•  لجنة أنماط الحياة الصحية:
مهام جلنة اأمناط احلياة ال�صحية 

1( و�صع خطة اإ�صرتاتيجية رئي�صية تهدف لتعزيز اأمن�ط احلي�ة ال�صحية. 

2( اإدراج اخلطط التنفيذية لالإ�صرتاتيجية �صمن اخلطة ال�صنوية للمدينة ال�صحية.

 3( مت�بعة تنفيذ اخلطط وتقييم موؤ�رصات الأداء ب�ملدن ال�صحية.

4( اإعداد وتنفيذ وتقييم وتوثيق الأن�صطة التثقيفية يف جم�ل اأمن�ط احلي�ة ال�صحية بجميع اأنواعه�: برامج، وموؤمترات، 

وندوات، موح��رصات، ومع�ر�ش، ومطبوع�ت...اإلخ. 

5( اإيج�د الت�أييد والدعم للم�ص�ريع املتعلقة بتعزيز اأمن�ط احلي�ة ال�صحية.

6( التع�ون والعمل مع اللج�ن الفرعية الأخرى واللجنة الن�ص�ئية.

 7( عقد ال�رصاك�ت مع اجله�ت ذات العالقة.

 8( ت�صجيع العمل التطوعي.

 9( ال�صتف�دة من الهيئ�ت واملوؤ�ص�ص�ت الإعالمية يف املدينة للرتويج لأن�صطة وبرامج اللجنة. 

10( كت�بة تق�رير اجتم�ع�ت واأن�صطة اللجنة ورفعه� للمن�صق ب�ملدينة والذي يرفعه� بدوره للجنة الرئي�صية.

 11( اأي مه�م اأخرى تكلف به� اللجنة يف جم�ل اخت�ص��صه�.

•  لجنة اإلصحاح البيئي 
مهام جلنة الإ�صحاح البيئي:

1( و�صع خطة اإ�صرتاتيجية رئي�صية تهدف لتعزيز الإ�صح�ح البيئي يف املدينة واإدراج اخلطط التنفيذية لالإ�صرتاتيجية 

�صمن اخلطة ال�صنوية للمدينة ال�صحية. 

2( التن�صيق والتع�ون بني اللجنة وخمتلف اجله�ت ذات العالقة يف  املدينة.

3( اإجراء الدرا�ص�ت والأبح�ث للوقوف على اأهم امل�ص�كل البيئية يف املدينة وو�صع احللول املن��صبة له�.

4( القرتاح وامل�ص�ركة يف الأن�صطة واحلمالت لعالج اأي ظ�هرة اأو م�صكلة بيئية يف املدينة.

5( حتفيز اجلهود الأهلية يف املدينة للمح�فظة على البيئة يف املدينة ال�صحية. 

6( ن�رص التوعية بني اأفراد املجتمع فيم� يتعلق ب�لإ�صح�ح البيئي من خالل الو�ص�ئل  و الطرق التثقيفية يف جم�ل البيئة.

الدوائر  و  املوؤ�ص�ص�ت  و  املن�زل  يف  املي�ه  ب��صتخدام�ت  اخل��صة  ال�صرتاط�ت  و  ال�صي��ص�ت  تطبيق  على  العمل   )7  

احلكومية و امل�ص�نع و املزارع و ال�صتخدام�ت اخل�رجية الأخرى.

 8( تقدمي مقرتح�ت التطوير والتح�صني ، الرامية لرفع م�صتوى اخلدمة البيئية ب�ملدينة وتفعيل م� يقر عنه�.
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 9( التن�صيق  مع املنظم�ت  واجله�ت الوطنية والع�ملية ذات العالقة ب�لإ�صح�ح  البيئي بهدف تخطيط و تنفيذ ومت�بعة 

وتقييم  الربامج و الأن�صطة يف جم�ل البيئة.

 10( امل�ص�ركة يف املن��صب�ت الع�ملية و املحلية ذات ال�صلة  بال �صح�ح البيئي. 

الرئي�صية من خالل  اللجنة  اإىل  اللجنة   اأعم�ل  اللجنة عن ك�فة  العمل واجتم�ع�ت  تق�رير دورية عن �صري  11( رفع 

املن�صق ب�ملدينة.

  12( اأي مه�م اأخرى تكلف به� اللجنة يف جم�ل اخت�ص��صه�.

•  لجنة الصحة المدرسية
 مهام ال�صحة املدر�صية 

1 ( اإعداد خطة ا�صرتاتيجية لأن�صطة ال�صحة املدر�صية : بحيث ت�صمل خدم�ت الكت�ص�ف املبكر والإ�صع�ف�ت الأولية 

والتطعيم�ت وخدم�ت ذوي الأمرا�ش املزمنة من من�صوبي املدر�صة والطالب ذوي الحتي�ج�ت اخل��صة، وتوفري نظ�م 

لتحويل احل�لت املحت�جة ايل اخلدم�ت العالجية املن��صبة.ب�لتن�صيق مع مديرية ال�صئون ال�صحية ب�ملنطقة.

2 (  و�صع خطة للتوعية ال�صحية  ، مع الرتكيز  على تفعيل املحتوي�ت ال�صحية يف املن�هج الدرا�صية وذلك ب�إعداد 

كتيب �صمن حمتوى تلك اخلطة و اأن تت�صمن اخلطة ج�نب ت�صتغل من خالله الن�ص�ط�ت املدر�صية ال�صفية وغري ال�صفية 

يف املدر�صة يف التوعية ال�صحية.

3( و�صع خطة ل�صحة البيئة املدر�صية : بحيث ت�صمل حت�صني بيئة املدر�صة ح�صي� ونف�صي�، واإدخ�ل بع�ش التعديالت 

على املدر�صة  كمن�ص�ة تدار مب� يعزز �صحة من�صوبيه�.

4( امل�ص�همة ب�لهتم�م ب�صحة الع�ملني: وذلك بو�صع ا�صرتاتيجية ب�لتن�صيق مع اجله�ت ذات الإخت�ص��ش تهدف اإىل 

توفري اخلدم�ت الوق�ئية والعالجية لكل من�صوبي املدر�صة اإ�ص�فة اإىل خدم�ت التوعية ال�صحية.

5( دعم و م�ص�ندة برن�مج التغذية و�صالمة الأطعمة ب�ملدار�ش : بحيث ت�صمل تلك اجلهود اإجراءات ال�صالمة الغذائية 

وال�صرتاط�ت ال�صحية مل� يقدم يف املدر�صة من اأغذية ب�ملق��صف املدر�صية.على اأن يكون هن�ك تن�صيق مع جلنة ال�صالمة 

الغذائية لتتك�تف اجلهود لتحقيق الأهداف املن�صودة. 

6( و �صع ا�صرتاتيجية لتعزيز الرتبية البدنية والرتفيه : بحيث  ت�صمل الهتم�م ب�لرتبية البدنية من خالل التنظيم والت�صجيع 

مب� ي�صمن اإ�رصاك جميع الطالب مع تقدمي املعلوم�ت الأ�ص��صية عن وظ�ئف اجل�صم واملح�فظة علي اأكرب قدر من اللي�قة 

البدنية
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7( التن�صيق مع اجله�ت ذات الإخت�ص��ش لإعداد برامج و اأن�صطة معززة لل�صحة النف�صية والإر�ص�د: بحيث ت�صمل 

الأولوية وتقدمي خدم�ت  النف�صية وال�صلوكية ذات  امل�صكالت  الإر�ص�دية والوق�ئية من  تلك اجلهود تقدمي اخلدم�ت 

الكت�ص�ف املبكر واخلدم�ت العالجية والإح�لة.  

8( و�صع ا�صرتاتيجية تركز على الهتم�م ب�صحة املجتمع املج�ور للمدر�صة .

 9( التن�صيق مع املنظم�ت ذات العالقة ب�ل�صحة املدر�صية بهدف تطبيق الربامج و الأن�صطة املعززة لل�صحة و الداعمة 

لأن�صطة ال�صحة املدر�صية مثل ؛ منظمة ال�صحة الع�ملية و منظمة اليون�صكو )برامج التوئمة مع املدار�ش املعززة لل�صحة 

التي اأثبتت جن�حه� ، برن�مج FRESH )تركيز املوارد ل�صحة مدر�صية فع�لة ( . 

10( اأي مه�م وواجب�ت اأخرى يحدده� رئي�ش اللجنة الرئي�صية . 

•  لجنة األمن و السالمة
مهام جلنة الأمن و ال�صالمة :

املرور،   ( الإخت�ص��ش  ذات  اجله�ت  مع  ب�لتن�صيق  املدينة  وال�صالمة يف  الأمن  لأن�صطة  ا�صرتاتيجية  اإعداد خطة   - 1

املوا�صالت ، البلدية  و الدف�ع املدين .. الخ ( لرفع م�صتوى الوعي بني اأفراد املجتمع.

اأو  تنفيذ  الفنية يف جم�ل  النظ�مية وال�رصوط  املوا�صف�ت  تطبيق  مت�بعة  اللجنة يف  تو�صح دور  ا�صرتاتيجية  2 - و�صع 

حت�صني الطرق الرئي�صية والفرعية مت�صمنة كيفية التن�صيق و �صبل التع�ون مع اجله�ت الأخرى ب�ملدينة .

3 -و�صع خطة تدريبية �صنوية ب�لتن�صيق مع جمعية الهالل الأحمر  و اإدارة املرور  للتدريب على الإ�صع�ف�ت الأولية 

والإنق�ذ يف ح�لة حدوث احلوادث  و الكوارث.

احلوادث،  من  الإقالل  بهدف  البحوث  و  الدرا�ص�ت  اإجراء  يف  الخت�ص��ش  ذات  اجله�ت  مع  امل�ص�همة   -  4

والإ�ص�ب�ت، والوفي�ت وكذلك لتقييم جهود اللجنة من خالل م� ينفذ من برامج و اأن�صطة.

اإن�رة و مواقف و م�ص�رات  اأر�صفة و  5 -عمل الأدلة الإر�ص�دية اخل��صة ب�ملوا�صف�ت الفنية و الهند�صية للطرق من 

م�صي و لوح�ت اإر�ص�دية ب�لإ�ص�فة اإىل اإعدادالإ�صرتاتيجية الالزمة حلم�ية و�صالمة اأفراد املجتمع.

6 -تقدمي املقرتح�ت الرامية اإىل تطوير  و حت�صني الطرق و �صبل ال�صالمة ب�ملدينة.
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7 -امل�ص�ركة ب�ملن��صب�ت الع�ملية و املحلية ذات ال�صلة ب�ل�صالمة املرورية مثل؛ اأ�ص�بيع املرور ....الخ.

8 -اأي مه�م وواجب�ت اأخرى يحدده�  رئي�ش اللجنة الرئي�صية. 

اللجنة الفرعية المؤقتة

هي جلنة اأو عدة جل�ن يتم ت�صكيله� ب�صفة موؤقتة لو�صع احللول اخل��صة مب�صكلة ط�رئة يف املدينة ال�صحية. وينتهي عمله� 

مع نه�ية امل�صكلة.

الأع�صاء •  عدد 

اإىل  تتكون من )خم�صة  الغ�لب  اللجنة ويف  احتي�ج�ت ومتطلب�ت  الفرعية على ح�صب  اللجنة  اأع�ص�ء  يتوقف عدد 

�صبعة اأع�ص�ء (.

يرتاأ�صه� ع�صو من اللجنة الرئي�صية اأو �صخ�ش يتم تر�صيحه من قبل اللجنة الرئي�صية من ذوي اخلربات يف جم�ل امل�صكلة 

املطروحة.

تقوم اللج�ن الفرعية ) املوؤقتة ( بتقدمي تق�رير دورية »ح�صب الحتي�ج وتبعً� لأهمية امل�صكلة والرفع به� اإىل رئي�ش 

اللجنة الرئي�صية مو�صحً� به� م� مت اتخ�ذه من اإجراءات اأثن�ء عمل اللجنة« مع تزويد اإدارة الربن�مج ب�صورة من التقرير 

ب�صكل دوري )كل ثالث اأ�صهر(.

2-4- مرحلة التنفيذ

ت�صمل هذه املرحلة عدة خطوات واإجراءات وهي كم� يلي: 

اأ- حتليل املوقف يف �صوء الظروف ال�صائدة يف املدينة:

على  وبن�ًء  املدينة  يف  ال�ص�ئدة  الظروف  �صوء  يف  املوقف  بتحليل  الفرعية  اللج�ن  و  الرئي�صية  اللجنة  تقوم  اأن  ينبغي 

الأولوي�ت يتم و�صع خطط عمل لإجن�ز الق�ص�ي� ذات العالقة ب�ل�صحة والبيئة التي تواجهه� املدينة اأو بع�ش اأحي�ئه�.
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ومب� اأن مفهوم املدن ال�صحية يعّد عملية طويلة املدى لكي يتحقق من جرائه� حت�صني ال�صحة والبيئة، لذلك يجب اأن 

متر اأن�صطة برن�مج املدينة ال�صحية ب�صل�صلة مت�صلة من امل�ص�ورات وجمع البي�ن�ت واملراجعة والتخطيط والتنفيذ، وجتدر 

الإ�ص�رة اإىل اأن امل�صئولني ب�صفة ع�مة يرغبون دائمً� يف احل�صول على نت�ئج �رصيعة وملمو�صة ، وهذا يعّد اأهم اأ�صلوبً� 

ا�صرتاتيجيً� لك�صب الدعم والت�أييد للربن�مج، لذا يجب على فريق العمل اأن يخت�ر بن�ءاً على اأولوي�ت مدينته ن�ص�طً� اأو 

اأكرث على اأن يكون لدى هذه الأن�صطة فر�ش جيدة للنج�ح، بحيث يكون هن�ك نت�ئج ملمو�صة يف وقت ق�صري ن�صبيً� يف 

بع�ش الأحي�ن قد يكون من ال�صعب على فرق العمل القي�م بو�صع خطة �صحية وبيئية متك�ملة للمدينة نظراً لبع�ش 

الأ�صب�ب الإدارية، ففي مثل هذه احل�لة ميكن تبني برامج حمددة حلل بع�ش امل�صكالت امللحة ب�ملدينة نورد منه� على 

�صبيل املث�ل ؛ برن�مج جلنة اأمن�ط احلي�ة ال�صحية وخ�صو�صً� م� يخ�ش ال�صالمة الغذائية �صواء يف املدينة بك�مله� اأو يف 

قط�ع�ت نذكر منه� مثاًل: املدار�ش واملط�عم والأ�صواق املركزية والفن�دق وغريه�.

ب - و�صع نظام حمدد للتعامل مع البيانات:

يجب على اللجنة الرئي�صية و�صع نظ�م حمدد للتع�مل مع بي�ن�ت املدينة ال�صحية للرجوع اإليه� ب�صهولة يف اأي وقت اأثن�ء 

تنفيذ الربن�مج، وميكن اأن يكون ذلك يف �صكل مركز للمعلوم�ت مزود ب�لأجهزة وو�ص�ئل الت�ص�ل الالزمة.

2-5- أهمية مشاركة أفراد المجتمع في تطبيق برنامج المدن الصحية

اأو�صحت التج�رب اأنه لكي تتم ال�صتف�دة املث�لية من برن�مج املدن ال�صحية يجب اأن يتم اتب�ع اأ�صلوب )من الق�عدة 

اإىل القمة(،  مبعنى ا�صرتاك اأفراد املجتمع يف و�صع خطة الربن�مج وتنفيذه ثم ا�صتمراريته، وميكن اأن ت�أخذ هذه امل�ص�ركة 

الإيج�بية �صورة ع�صوية ممثلة للمجتمع يف جل�ن الربن�مج اأو كم� حدث يف مدينة ليفربول ب�ململكة املتحدة، حيث مت 

اإعداد م�صودة مللخ�ش خطة املدينة ال�صحية مرفق به� ق�ئمة ق�صرية من الأ�صئلة، واأر�صل ذلك كله اإىل �صك�ن املدينة، 

وا�صتملت تلك الأ�صئلة على طلب الراأي يف اخلطة واقرتاح الطرق التي ميكن تغيري اخلطة من خالله�، الأمر الذي اأدى 

اإىل اإح�ص��صهم ب�مل�ص�ركة الفعلية يف هذا العمل.

ويف مدينة طهران ب�إيران ك�نت اأوىل خطوات و�صع اخلطة هو عمل ق�ئمة من الأ�صئلة موجهة لل�صك�ن عن اأولوي�ت 

امل�ص�كل والحتي�ج�ت وتطلع�ت ال�صك�ن من الربن�مج وم�ص�در التمويل املقرتحة.. وهكذا.

اأثبتت  اأفراد املجتمع، فقد  الق�عدة( الذي يتم فيه تنفيذ وتخطيط الربن�مج دون م�ص�ركة  اإىل  اأ�صلوب )من القمة  اأم� 
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اأن�صطته مفرو�صة عليهم،  اأن  اأفراد املجتمع ب�أنهم جزء من الربن�مج بل يعدون  التج�رب عدم جن�حه حيث ل ي�صعر 

وبذلك ل ي�ص�ركون يف ا�صتمراريته�.

      2-6- تعبئة الموارد

يقوم من�صق برن�مج املدينة ال�صحية ب�لتن�صيق مع ك�فة القط�ع�ت احلكومية والأهلية من اأجل ح�صد املوارد وتعبئته�. 

اإن�ص�ء  ملوارده، كذلك ميكن  نواة  يعّد  مب�  الربن�مج  لأن�صطة  اإمك�ن�ته�  من  املعنية جزء  الوزارات  اأن تخ�ص�ش  ويجب 

اخل��ش  القط�ع  متويله  يف  وي�ص�رك  ذلك،  على  املعنية  اجله�ت  موافقة  اأخذ  بعد  ال�صحية  املدينة  لربن�مج  �صندوق 

التج�رية الكربى واجلمعي�ت اخلريية ورج�ل الأعم�ل واأ�صح�ب روؤو�ش  وامل�ص�رف )البنوك ( وامل�ص�نع واملن�صَ�ت 

الأموال، وغري ذلك من اجله�ت والأفراد املهتمني ب�لق�صية، كم� اأن هن�ك و�ص�ئل لزي�دة موارد املدينة ال�صحية اأو دعم 

�صندوقه� مثل اإق�مة املع�ر�ش واملب�ري�ت والأن�صطة الري��صية وجمع التربع�ت و اإق�مة الأن�صطة اخلريية وغري ذلك.

2-7- الجهات المشاركة

ب�أفراد  مم� ل �صك فيه اأن وزارة ال�صحة هي اجلهة امل�صئولة عن النهو�ش مب�صتوى ال�صحة، كم� اأن له� ات�ص�ًل مب��رصاً 

املجتمع عن طريق مراكز الرع�ية ال�صحية الأولية وامل�صت�صفي�ت املنت�رصة يف كل مك�ن، ولكن دور الوزارة يجب اأن 

ميتد ويتوا�صل ب�مل�ص�ركة الفع�لة مع اجله�ت املعنية الأخرى لإجن�ح اأهداف برن�مج املدن ال�صحية.

فبعد حتديد امل�صكالت ذات الأولوية يف املدينة يجب مراجعة كل الدرا�ص�ت والتق�رير التي كتب عنه�، والتي ت�صف 

كذلك الظروف البيئية والقت�ص�دية والجتم�عية له�، ومن خالل ذلك يتم حتديد اجله�ت التي ميكن اأن ت�ص�رك يف 

و�صع احللول لهذه امل�صكالت.

ال�صحية، وم�ص�ريع  املي�ه  اإمدادات  البيئة متعددة، فهن�ك م�ص�ريع  اأن جم�لت �صحة  املث�ل ل احل�رص جند  وعلى �صبيل 

ال�رصف ال�صحي، وبرامج التخل�ش من النف�ي�ت الع�دية واخلطرة، وكذلك مراقبة تلوث الهواء ب�لإ�ص�فة اإىل الن�ص�ط�ت 

الفواكه واخل�رصوات وجودته�، وكذلك  زراعة  م�ص�در  ومراقبة  وتداوله�  الأغذية  بيع  مراقبة حمالت  مثل  الأخرى 

املط�عم والع�ملني به�.

هن�ك عدد كبري من اجله�ت التي له� دور يف الربامج و الأن�صطة ذات ال�صلة  مبج�لت ال�صحة و البيئة، ومنه� ب�لإ�ص�فة 

اإىل وزارة ال�صحة:
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1- وزارة الداخلية )الإم�رة والدف�ع املدين والأمن الع�م(.

2- وزارة امل�لية.

3- وزارة ال�صئون البلدية والقروية.

4- وزارة الزراعة واملي�ه.

5- وزارة ال�صئون الجتم�عية .

6- م�صلحة املي�ه وال�رصف ال�صحي.

7- املوؤ�ص�صة الع�مة لتحلية املي�ه امل�حلة.

8- الهيئة الع�مة لالأر�ص�د وحم�ية البيئة.

9- وزارة التج�رة.

10- وزارة ال�صن�عة والكهرب�ء

11- هيئة املوا�صف�ت واملق�يي�ش.

12- وزارة التخطيط )تخطيط املدن(... وغريه�.

ويختلف دور كل من هذه اجله�ت عن الأخرى ب�ختالف الن�ص�ط املنفذ،ومن هذه الأدوار م� هو ا�صت�ص�ري اأو تنفيذي 

اأو ت�رصيعي وهكذا.

2-8- تبادل المعلومات وإنشاء شبكات الربط

على فريق العمل التن�صيق وو�صع الرتتيب�ت الالزمة لعملية التب�دل املنتظم للمعلوم�ت، واإق�مة �صبك�ت الربط داخل 

املدينة بينه� وبني املدن الأخرى م� اأمكن ذلك.

ذلك اأن املدن التي تلتزم بتح�صني �صحة مواطنيه� من خالل منهج متن��صق ومتعدد القط�ع�ت ومعتمد على م�ص�ركة 

واإقليمية،وت�صتخدم  وطنية  �صبك�ت  طريق  عن  خرباته�  يف  جهوده�،وتت�ص�رك  يف  تتع�ون  اأ�صبحت  املجتمع  اأفراد 

قنوات الت�ص�ل العديدة التي تربط بني املدن من اأجل تب�دل الب�ص�ئع واخلدم�ت والتكنولوجي� واملعلوم�ت.

املب��رصة،  واملق�بالت  والزي�رات  املوؤمترات والجتم�ع�ت  مثل:  متعددة  بطرق  املعلوم�ت  �صبك�ت  توجد  اأن  وميكن 

وتب�دل املطبوع�ت والن�رصات الدورية والتق�رير الفنية، اإ�ص�فة اإىل �صبكة الإنرتنت.

توفري  �صي�صهل  الذي  الأمر  واملك�ن،  الزم�ن  عوائق  على  بتغلبه�  العنكبوتية  ال�صبكة  طريق  عن  الت�ص�لت  وتتميز 

املعلوم�ت الالزمة للب�حثني واملهنيني لتقومي نت�ئج برامج املدن ال�صحية واإجراء الدرا�ص�ت العلمية عنه� لو�صع خطط 

العمل وال�صتف�دة من اجله�ت الأخرى.

واأ�صهر �صبك�ت الربط هي �صبكة املدن ال�صحية ب�أوروب� التي ت�صم مئ�ت املدن، كم� توجد �صبكة �صخمة بني املدن 

ال�صحية ب�لولي�ت املتحدة وكندا، ويف الدول الإفريقية الن�طقة ب�لفرن�صية )الفرانكفونية( توجد �صبكة بني مدنه� احلية 
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ومكتبه� التن�صيقي مبدينة داك�ر ع��صمة ال�صنغ�ل، هذا ب�لإ�ص�فة ل�صبك�ت اأخرى بجنوب �رصق اآ�صي� وغرب املحيط 

اله�دي واأ�صرتالي� والي�ب�ن و�رصق املتو�صط.

2-9- تقييم برنامج المدن الصحية

البي�ن�ت  على  احل�صول  وميكن  ال�صحية.  املدن  برن�مج  مراحل  جميع  مدى  على  وم�صتمرة  اأ�ص��صية  عملية  التقييم 

واملعلوم�ت الالزمة لإجراء عملية التقييم من خالل ا�صتم�رات الأ�صئلة والزي�رات امليدانية واملجموع�ت ال�صت�ص�رية 

املكونة من من�صقي املدن ال�صحية، ومن يتم اختي�رهم من الأ�صخ��ش ذوي اخلربة يف جم�ل ال�صحة والبيئة فمن املهم 

اخلربة يف ذلك.

وتكمن اأهمية التقييم يف التعرف على م� يحدث يف تنفيذ برن�مج املدن ال�صحية والعوامل التي �ص�عدت على تقدمه 

فيه�  يجري  التي  املرحلة  تختلف ح�صب  موؤ�رصات عديدة  الربن�مج  تقييم  وي�صتخدم يف  التي واجهته،  وال�صعوب�ت 

التقييم.

اأ- تقومي عملية التنفيذ:

ومن اأمثلة املوؤ�رصات امل�صتخدمة فيه:

1- وجود التزام بدعم الربن�مج من الإم�رة واملح�فظة.

2- وجود من�صق للربن�مج.

ج- ت�صكيل فريق عمل و جل�ن املدينة ال�صحية.

د- تغري مفهوم اخلدم�ت ال�صحية من املفهوم العالجي اإىل املفهوم الوق�ئي .

ه- تغري مف�هيم القط�ع�ت غري ال�صحية ك�لتعليم و الإ�صك�ن و املوا�صالت و غريه�، بحيث تت�صمن اأهدافه� اأهدافً� 

�صحية ت�ص�عد على حت�صني ال�صحة.

و- م�ص�ركة و�ص�ئل الإعالم و اأم�كن العمل و املدار�ش يف التثقيف ال�صحي.

35



36



 الفصل الثالث 

التحديات الصحية والبيئية
في المملكة 
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التحديات الصحية والبيئية في المملكة

واجه معظم  دول الع�مل خ��صة دول �رصق املتو�صط، على مدار ال�صنوات الع�رص امل��صية، تغريات كبرية يف الأن�صطة 

البيئية نتيجة للنمو املطرد و الهجرة من القرى و املدن، و التنمية احل�رصية ال�رصيعة و الق�صور يف اإمك�ن�ت التخل�ش 

الأن�صطة  تنمية  اأدت  الط�قة. كم�  ا�صتهالك  ال�صن�عة و  الغذاء، والتو�صع يف  النف�ي�ت، و م�ص�كل �صالمة  املن��صب من 

الجتم�عية اإىل حت�صني امل�صتوى ال�صحي للماليني من الب�رص اإل اأنه قد �ص�حب هذه الأن�صطة التنموية الكثري من املخ�طر 

البيئية و ال�صحية مثل تلوث امل�ء و الهواء و ت�أثر طبقة الأوزون و النف�ي�ت اخلطرة.

   و حيث اأن البيئة هي الداعم الرئي�صي لل�صحة فقد اهتمت املنظم�ت و الهيئ�ت الدولية و حكوم�ت الدول و ق�مت 

ب�إعداد ال�صي��ص�ت و ال�صرتاجتي�ت التي تربط بني التنمية و البيئة من جهة و ال�صحة و البيئة من جهة اأخرى.

  و يف دول جمل�ش التع�ون هن�ك العديد من التحدي�ت البيئية و القت�ص�دية و الجتم�عية التي توؤثر على ال�صحة و من 

اأبرزه�:

1- التحديات البيئية المؤثرة على الصحة و البيئة

1-1 المياه

الطبيعة بكمي�ت  امل�ء موجود يف  اأن  العي�ش بدون م�ء ،غري  له  الإن�ص�ن على هذه الأر�ش ل ميكن  اأن  يدرك اجلميع 

حمدودة يف كل دولة ، بل اإن هذه امل�ص�در تك�د تكون �صحيحة يف بع�ش الدول ، وب�لت�يل ل بد من وجود �صي��ص�ت 

حمددة تن�صب اأهدافه� على حم�ية تلك امل�ص�در ، واإل �صيكون هن�ك نق�ش يف اإمدادات املي�ه ال�ص�حلة لل�رصب مم� ينتج 

عنه الكثري من العتاللت ال�صحية.

كم� اأن ا�صتخدام املي�ه يحت�ج اإىل نظ�م جيد ل�رصفه� بطرق من��صبة لتوؤثر على ال�صحة ، وعندم� حت�ول بن�ء م�ص�ريع 

بغر�ش توفري املي�ه ، مثل ال�صدود ف�إنك حتت�ج اإىل اأن يكون لديك خطط ت�صمن عدم اإحداث ت�أثريات �صلبية مثل تك�ثر 

القواقع يف هذه ال�صدود حيث ت�صبح م�صدرا لالإ�ص�بة مبر�ش البله�ر�صي� ، ولعل هذا اأو�صح مث�ل على اأهمية التنمية 

للدرا�ص�ت والبحوث  اأجراه�  مركز الإم�رات  ال�صحة فلقد ذكرت درا�صة  البيئي وت�أثريه� على  امل�صتدامة وتوازنه� 

اأكرث من 32،5 ملي�ر مرت  اإىل  التع�ون اخلليجي �صي�صل  اأن الطلب على املي�ه يف دول جمل�ش  الإ�صرتاتيجية ب�لإم�رات 
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مكعب بحلول ع�م 2025 لفتة اإىل اأن هذه الدول تع�ين ح�ليً� عجزاً م�ئيً� ي�صل اإىل نحو 15 ملي�ر مرت مكعب �صنويً�. 

التع�ون ي�صتنفد م� بني 75% و85% من اإجم�يل املوارد امل�ئية  اأن قط�ع الزراعة لدى دول جمل�ش  واأف�دت الدرا�صة 

اإىل 91% من تلك الحتي�ج�ت، بينم� ت�صهم مي�ه التحلية بن�صبة %7،2،  املت�حة، وت�صهم املي�ه اجلوفية بن�صبة ت�صل 

والب�قي بن�صبة 1،8% يتم احل�صول عليه من مي�ه ال�رصف ال�صحي املع�لج. 

 

واأ�ص�رت اإىل اأن فر�ش ا�صتدامة القط�ع الزراعي ب�لطريقة احل�لية �صعيفة، داعية اإىل اإع�دة النظر اإىل تقني�ت اأخرى، 

مثل الزراعة من دون تربة، واإ�ص�فة املواد الع�صوية اإىل الرتبة لزي�دة قدرته� على الحتف�ظ ب�ملي�ه، وا�صتخدام البيوت 

املحمية. 

كم� يجب كذلك النظر اإىل التك�مل امل�ئي - الغذائي بني دول املجل�ش والدول العربية الأخرى، بحيث يتم التك�مل 

ب�ملنتج من امل�ء ولي�ش امل�ء نف�صه، وفقً� للمزاي� الن�صبية لكل دولة، مع زراعة حم��صيل اأقل ا�صتهالكً� للمي�ه، واأكرث حتماًل 

للملوحة، واأعلى مردوداً اقت�ص�ديً�. 

 

وذكرت الدرا�صة اأن معدل النمو ال�صك�ين يف دول جمل�ش التع�ون يبلغ زه�ء 7،3%، وهو من اأعلى معدلت النمو 

اأ�صهم اجت�ه معظم �صك�ن دول املجل�ش نحو �صكنى املدن يف حتوله� اإىل مدن ذات وظ�ئف  ال�صك�ين يف الع�مل. وقد 

اقت�ص�دية،م� ي�صكل �صغطً� على املوارد امل�ئية. 

 

النه�صة  نتيجة  م�صتمر؛  ب�صكل  ال�صن�عي  القط�ع  يف  املي�ه  على  الطلب  معدلت  ارتف�ع  اإىل  الدرا�صة  اأ�ص�رت  كم� 

ال�صن�عية التي ت�صهده� دول املنطقة ، متوقعة اأن ت�صتمر هذه الزي�دة لت�صل بحلول ع�م ،2025 اإىل حوايل 2،129 

ملي�ر مرت مكعب �صنويً�. 

  

التع�ون لدول  التي ت�صغل ب�ل امل�صوؤولني يف دول جمل�ش  الق�ص�ي�  اأبرز  املي�ه وتنمية موارده� من  اأ�صبحت ق�صية  لقد 

التع�ون  اأن دول جمل�ش  اإىل  امل�ئية  ب�ملوارد  املعنية  الدولية  املنظم�ت  اأ�صدرته�  التي  الدرا�ص�ت  العربية، وت�صري  اخلليج 

ت�صغل اأم�كن متقدمة �صمن الدول الع�رصين الأكرث حرم�نً� من املي�ه؛ فدولة الكويت مثاًل ، ج�ءت يف املرتبة الث�نية، 

تليه� دولة قطر يف املرتبة الث�لثة، ثم اململكة العربية ال�صعودية يف املرتبة الرابعة، ودولة الإم�رات يف املرتبة اخل�م�صة، 

ومملكة البحرين يف املرتبة ال�ص�بعة، و�صلطنة عم�ن يف املرتبة احل�دية ع�رصة. 
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بع�ش  لدى  امل�ئية  املوارد  اإدارة  واملوؤ�ص�صية يف جم�ل  الفنية  القدرات  له� دور يف �صعف  التي  املعوق�ت  بع�ش  هن�ك   

دول املنطقة؛ اأهمه�: �صعف التمويل الالزم لتنفيذ الربامج التدريبية، ونق�ش الكوادر الفنية املوؤهلة، واحل�جة اإىل بيئة 

عمل من��صبة، والفتق�ر اإىل فر�ش تدريبية وتعليمية لتنمية امله�رات ورفع الكف�ءات، وغي�ب احل�فز ل�صم�ن الهتم�م 

من��صبة،  عمل  بيئة  توفري  يجب  العوامل  هذه  على  التغلب  يتم  ولكي  املي�ه.  اإدارة  بق�ص�ي�  اجلمهور  لدى  واللتزام 

الكف�ءة  الب�رصية، ورفع  املوارد  املوؤ�ص�ص�ت وتطويره�، وتطوير  ق�نوين حمدد، وتقوية  اإط�ر  �صي��صة وا�صحة �صمن  له� 

والتدريب والتعليم للع�ملني يف املوؤ�ص�صة. 

 

اأن منطقة اخلليج العربي تقع فيم� ي�صمى حزام املنطقة اجل�فة واملنطقة ال�صديدة اجلف�ف، ف�لأمط�ر قليلة، ومي�ه ال�صيول 

تت�رصب اإىل ب�طن الأر�ش، وخ��صة يف املن�طق الر�صوبية اأو ال�صدعية. حيث اأن هطول الأمط�ر يف املنطقة غري منتظمً� 

ال�صطحية خلفه�، ت�ص�عد يف  املي�ه  ال�صدود حل�رص مي�ه الأمط�ر وتخزين كمي�ت من  بن�ء بع�ش  مك�نيً� وزمنيً�، ويتم 

تغذية اخلزان اجلويف. وهن�ك بع�ش ال�صدود التي ت�صتخدم لتخزين بع�ش املي�ه ال�صطحية خلفه� ت�صتخدم يف اأغرا�ش 

الزراعة يف بع�ش املن�طق . 

 

متثل املي�ه اجلوفية الأغلبية العظمى من امل�ص�در امل�ئية الإجم�لية امل�صتغلة يف دول جمل�ش التع�ون، وهي ترتاوح م� بني 

68% )يف دولة الكويت( واأكرث من 90% )يف مملكة البحرين(. 

 

كم� يعد خي�ر حتلية م�ء البحر اأو املي�ه اجلوفية الع�لية امللوحة هو اخلي�ر الإ�صرتاتيجي الأن�صب، نظراً اإىل توفري م�ص�در 

م�ئية لكثري من التجمع�ت ال�صكنية الكبرية يف دول جمل�ش التع�ون. وقد اأخذت عملية اإنت�ج املي�ه من حمط�ت التحلية 

يف الزي�دة امل�صتمرة، نتيجة الزي�دة يف الطلب، حتى و�صل الإنت�ج اإىل 2849 مليون مرت مكعب بحلول ع�م ،2002 

كم� اأ�صهم التطور التكنولوجي خالل ال�صنوات الع�رصين امل��صية يف تخفي�ش تكلفة اإنت�ج املرت املكعب من 3،5 دولر 

اإىل م� بني 0،5 و1،5 دولر ح�ليً�.
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1-2- سالمة الغذاء

م�صكلة الأمرا�ش املرتبطة ب�لغذاء هي م�صكلة ع�ملية و ح�صب تق�رير منظمة ال�صحة الع�ملية يحدث �صنويً� يف الولي�ت 

املتحدة الأمريكية حوايل 76 مليون ح�لة مر�صية ب�صبب تن�ول اأغذية ملوثة، و ينتج عنه� تنومي 325000 ح�لة ووف�ة 

5000 ح�لة وتتكلف امريك� �صنويً� نحو 37 بليون دولر اأمريكي نتيجة ذلك.

وت�صري الإح�ص�ءات اإىل اأن عدد الوفي�ت الن�جتة عن �صوء التغذية بني الأطف�ل دون اخل�م�صة من العمر يف البلدان الن�مية 

يبلغ 6.6 مليون طفل. كم� اأن عدد ح�لت الإ�صه�ل التي حتدث �صنويً� يف اإقليم �رصق املتو�صط قرابة 190 مليون ح�لة 

ينتهي منه� اإىل وف�ة 350 األف ح�لة.

وتع�ين الدول الفقرية و الدول ال�صن�عية من م�ص�كل تلوث الأغذية حيث يت�أثر �صنويً� م�بني 5-10% من ال�صك�ن من 

اأمرا�ش ذات م�صدر غذائي.

الت�صمم  اأن حوادث  املعروف علميً�  فمن  الفعلية،  تعك�ش عدد احل�لت  الأرق�م ل  ف�إن هذه  الرغم من ذلك  وعلى 

جدول رقم )1( : مصادر المياه في دول المجلس مليون م3/سنة

تحلية مياهالدولة نسبة التحلية٪المجموعصرف صحيجوفية

ال�صعودية

الإمارات

الكويت

قطر

البحرين

عمان

مياه سطحية

5000

190

0

1.4

127

694

3000

129

10

100

119

600

1050

676

62

138

15.2

86

400

226

-

44

-

23

9450

1221

-

283.4

261.2

1403

11.2

55.4

-

48.7

54.5

6.2
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الغذائي ل متثل اإل جزءاً �صغرياً من احلوادث الفعلية، حيث اأن الن�صبة املبلغة والفعلية هي 1: 100 .

الغذاء  منقولة من خالل  فقط  اجلراثيم  من  اأنواع  به� خم�صة  ت�صببت  التي  اخل�ص�ئر  وقيمة  الطبية  التك�ليف  وقدرت 

امللوث  للغذاء  القت�ص�دية  ف�لعواقب  اإ�صرتليني،  مليون جنيه   700 – بقيمة 300  م  ب�إنكلرتا وويلز يف ع�م 1996 

و  القت�ص�دية  اخل�ص�ئر  اإىل  يوؤدي  الذي  الأمر  ب�أ�رصه،  املجتمع  على  بل  فقط  الأ�رص  و  الأفراد  م�صتوى  على  تقت�رص  ل 

البلدان  اقت�ص�دية تتحمله�  اإىل ذلك خ�ص�ئر  اإ�ص�فة  الأمرا�ش  ال�صحية لهذه  الرع�ية  ينفق على  ب�صبب م�  الجتم�عية 

نتيجة لرد الواردات وال�ص�درات الغذائية.

وتعود اأ�صباب زيادة الأمرا�ض املرتبطة بالغذاء اإىل ما يلي:

النمو ال�صك�ين الذي يتطلب اإنت�ج املزيد من الأغذية.

•  التح�صري الذي يعمل على اتخ�ذ خطوات متزايدة يف التعقيد بدءاً من الإنت�ج وانته�ءاً ب��صتهالك الغذاء.
•  التج�رة الدولية لالأغذية.

•  ال�صفر الدويل.
•  ارتف�ع معدلت ا�صتهالك الأغذية احليوانية املن�ص�أ.

•  تطور تكنولوجي� ت�صنيع الأغذية.
   .ecoli :ظهور عدد من العوامل املمر�صة امل�صتجدة واملنبعثة املنقولة ب�لغذاء مثل

وتعود اأهمية �صالمة الغذاء بالن�صبة لدول اخلليج لالأ�صباب التالية:

1- �رصعة التطور الذي حتظى به هذه الدول يف جميع اأوجه احلي�ة القت�ص�دية والجتم�عية والثق�فية.

2- تغيري منط الطع�م وظهور عدد ه�ئل من الأطعمة.

ج- وجود اأعداد كبرية من متداويل الأغذية يف اأم�كن تداول الغذاء من جن�صي�ت خمتلفة معظمهم من الدول الفقرية 

الن�مية غري ملمني ب�لإر�ص�دات ال�صحية الواجب توافره� عند اإعداد الطع�م.

د- مالءمة درج�ت احلرارة لتك�ثر اجلراثيم يف الأطعمة وخ��صة يف ال�صيف.

هـ- اإ�صترياد الأطعمة من خمتلف دول الع�مل.
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المعوقات التي تواجه سالمة الغذاء بدول مجلس التعاون

�صعف نظ�م الرت�صد الوب�ئي لالأمرا�ش املنقولة ب�لغذاء �صواء املعتمد على ال�صتنت�ج�ت املخربية اأو الوب�ئية.

-الت�رصيع�ت الغذائية املوجودة ح�ليً� يف بع�ش دول اخلليج فهي قدمية ل تتفق مع متطلب�ت منظمة التج�رة الع�ملية، فمثاًل 

ل يزال يعتمد التفتي�ش على الأغذية على اختب�ر املنتج النه�ئي ل على الأخذ ب�لنظم الوق�ئية مثل نظ�م احل��صب.

التقني�ت والأنظمة  الغذاء �صواء من معرفة  يتعلق ب�صالمة  اإىل تدريب وت�أهيل على كل م�  الب�رصية: حتت�ج  الكوادر   -

احلديثة اأو من ن�حية ال�صتق�ص�ء الوب�ئي لالأوبئة املرتبطة ب�لأمرا�ش ذات امل�صدر الغذائي.

1-3 النفايات

ت�صم  �صن�عية  مدن  اإن�ص�ء  ومت  ال�صن�ع�ت،  من  كثري  ن�ص�أت  التع�ون  جمل�ش  دول  يف  املت�ص�رعة  التنمية  حلركة  نتيجة 

املق�يي�ش  اأن  البيئية كم�  اَلث�ر  ال�صن�ع�ت بدون درا�ص�ت تقييم  اإن�ص�ء هذه  �صن�ع�ت برتو كيم�وية وغريه�، ولقد مت 

والأنظمة البيئية يف دول جمل�ش التع�ون مل تظهر �صوى يف ال�صنوات الأخرية، وبعد ا�صتكم�ل هذه املن�صَ�ت ال�صن�عية، 

وعليه ف�إن ذلك يتطلب من� الكثري من اجلهود لقي��ش ت�أثري املخلف�ت ال�صن�عية على البيئة ب�صكل ع�م وعلى امل�ء والهواء 

ب�صكل خ��ش.

وت�صري التق�رير اإىل اأن اإنت�ج النف�ي�ت ب�صكل ع�م )�صن�عية ومنزلية وطبية وخطرة وغري خطرة( قد ت�ص�عف اإىل اأكرث 

من 4 مرات خالل اخلم�ش والع�رصون ع�مً� الأخرية، كم� ت�ص�عف اأي�صً� معدل اإنت�ج النف�ي�ت الطبية، وهذا ي�صري اإىل 

اأهمية وجود اإدارة فع�لة للنف�ي�ت، اإذ اأن ذلك مي�ش جميع قط�ع�ت التنمية احل�ص�رية وال�صن�عية،وذلك مل� تنتجه هذه 

اأ�ص�ليب  اأن ذلك يتطلب ا�صتخدام  القط�ع�ت من نف�ي�ت �صن�عية وكيمي�ئية ونف�ي�ت طبية خطرة وغري خطرة كم� 

واإع�دة  النف�ي�ت  تدوير  على  يقوم  الذي  النظيفة  ال�صن�عة  اأ�صلوب  وتبني  النف�ي�ت،  هذه  اإنت�ج  من  للتقليل  وتقني�ت 

ا�صتخدامه�.
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1-4- حوادث الطرق

العربية �رصورة  اخلليج  لدول  التع�ون  دول جمل�ش  على  يحتم  مم�  املركب�ت  مفزعة حول �صح�ي� حرب  اأرق�م�  هن�ك 

اأكرث �رصامة ملن  الأنظمة ومنع »الوا�صط�ت« وفر�ش �رصوط  املخ�لف�ت وتطبيق  احل�لية من نظ�م  ال�صي��ص�ت  مراجعة 

اإيق�ف نزيف الوفي�ت  رغب يف حي�زة رخ�صة القي�دة وغريه� من املو�صوع�ت التي مل تعد تتحمل ت�أجيال من اأجل 

واخل�ص�ئر امل�دية املتزايدة وغري املربرة. ان احلمالت التوعوية والتخطيطية والتنفيذية املرورية املتوا�صلة ت�صهم ب�صكل 

تغيريات جوهرية يف  اإىل  اأن هن�ك ح�جة ملحة  ينفي  الطرق ،ولكن ذلك ل  ملمو�ش يف خف�ش معدلت حوادث 

الذهني�ت، والت�أ�صي�ش لثق�فة مرورية عرب الأجي�ل تتع�مل مع منطق قواعد املرور من منطلق الحرتام ل جمرد اخلوف 

من تبع�ت خم�لفته�. 

اإن عدد الوفي�ت ب�صبب حوادث املرور يف دول جمل�ش التع�ون بلغت نحو 9049 وف�ة يف الع�م 2008م اأي نحو 

25 ح�لة وف�ة يومي� يف دول املجل�ش، اأي نحو ح�لة وف�ة كل �ص�عة تقريب�، ومتثل ال�صعودية املرتبة الأوىل من حيث 

عدد الوفي�ت، اإذ بلغت نحو 6458 وف�ة متثل م� ن�صبته 71 % من اإجم�يل الوفي�ت يف دول املجل�ش، وتليه� الإم�رات 

بن�صبة 12 %، ثم �صلطنة عم�ن بن�صبة 9 %، واأخريا البحرين بن�صبة 1 % .

اإجم�يل عدد  من  ن�صبته %57  م�  متثل  م�ص�ب  نحو 36.500  بلغت  اإذ  ال�صعودية،  تركزت يف  الإ�ص�ب�ت  اأكرث  اإن 

امل�ص�بني يف دول املجل�ش، تليه� دولة الإم�رات بنحو 12 األف م�ص�ب )19 %( ثم �صلطنة عم�ن بنحو 13 % ، واأخريا 

الكويت بنحو 2% فقط من اإجم�يل امل�ص�بني.

اإن عدد احلوادث يف دول املجل�ش ميثل نحو 3.9 من اإجم�يل عدد املركب�ت، فيم� بلغ عدد الإ�ص�ب�ت ب�صبب تلك 

احلوادث نحو 64189 م�ص�ب� اأي نحو176 م�ص�ب� يومي� ونحو 7.3 م�ص�بني كل �ص�عة تقريب�.

مركبة يف  نحو 7.4 ماليني  يرتكز  مركبة  مليون  نحو 12.3  بلغت  املجل�ش  امليدانية يف دول  املركب�ت  اأن عدد  و 

الكويت بعدد 1.4 مليون مركبة، وت�أتي  ثم  الإم�رات بعدد 1.8 مليون مركبة  تليه� دولة  بن�صبة 60 %  ال�صعودية 

البحرين يف املرتبة الأخرية بن�صبة 3 %.
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اإن هذا الرتف�ع الكبري ب�أعداد ال�صي�رات اأدى اإىل تطور كبري يف اأطول الطرق يف دول املجل�ش، اإذ بلغ اأطول الطرق 

امل�صفلتة نحو 81.6 األف كم، ويرتكز 65 % منه� يف ال�صعودية.

وقد تركز م� ن�صبته 76 % من عدد احلوادث يف ال�صعودية، وتليه� البحرين بن�صبة 11 %، ثم الكويت بن�صبة 10 %، 

وتت�ص�وى كل من �صلطنة عم�ن والإم�رات يف ن�صبة 1 %، اأم� اأقل عدد للحوادث فهي يف دولة قطر بن�صبة 0.4 % .

1-5- نوع السكن

ال�صكن ميثل احلد الأدنى من احلم�ية من التلوث البيئي، كم� اأنه يظل ممكنً� للعالق�ت الجتم�عية، ف�ل�صكن له اأبع�د 

اإن�ص�نية واجتم�عية ونف�صية وب�لت�يل مل تغفله خطط التنمية، فهن�ك اإجم�ع على �رصورة توفري امل�ص�كن التي يتوافر به� 

للمجتمع  والجتم�عية  والبيئية  ال�صحية  الظروف  مراع�ة  اإىل  ب�لإ�ص�فة  والجتم�عي  النف�صي  ال�صتقرار  عوامل  كل 

اخلليجي. يجب األ تغفل التحدي�ت البيئية فهن�ك حتدي�ت طراأت يف هذه امل�ص�كن تتمثل يف:

- ال�صتخدام الع�صوائي للمبيدات واملنظف�ت.

- تزايد احلوادث املنزلية يف املن�زل التي تعج ب�لكثري من الأجهزة.

- الإ�رصاف ال�صديد يف ا�صتخدام املي�ه.

مي�ه  واإمدادات  ال�صحي  ال�رصف  كف�ية خدم�ت  البيئة كعدم  �صلبية على �صحة  َاث�ر  عنه  نتج  امل�ص�كن  التو�صع يف   -

ال�رصب.

1-6- تلوث المناطق الساحلية

وتو�صعً�  �صك�نية  كث�فة  واأكرثه�  والرتفيهية  والتج�رية  ال�صن�عية  للم�ص�ريع  جذبً�  املن�طق  اأكرث  ال�ص�حلية  املن�طق  تعد 

عمرانيً�، وت�صكل هذه الأن�صطة �صغوطً� كبرية على بي�ن�ت املنطقة ال�ص�حلية التي تعّد ح�ص��صة بطبيعته� نتيجة طرح 

خمتلف اأنواع املخلف�ت التي يتم ت�رصيفه� �صواءاً اإىل املن�طق ال�ص�حلية مب��رصة اأو املن�طق التي توؤدي اخلدم�ت ال�ص�حلية، 

الأمر الذي ي�صكل خطراً يهدد �صحة مرت�دي هذه املن�طق ب�صورة مب��رصة عند مزاولة الأن�صطة الرتفيهية اأو عن طريق 

الإ�رصار ب�لأحي�ء البحرية التي ترتاكم املواد ال�ص�رة يف اأن�صجته� وم� قد ينتج عن ا�صتهالكه� من اأ�رصار �صحية اإ�ص�فة 

اإىل الإخالل ب�لتوازن الطبيعي للنظ�م البيئي ال�ص�ئد ب�ملنطقة ال�ص�حلية، الأمر الذي ينتج عنه تغيري يف تركيبة الأحي�ء 

امل�جنروف   مثل  التلوث  من�طق  من  النتق�ل  على  القدرة  متلك  ل  التي  تلك  خ��صة  معظمه�  على  والق�ص�ء  البحرية 
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واملرج�ن والأ�صداف.

اخلليجي  التع�ون  جمل�ش  دول  يف  ال�ص�حلية  املن�طق  يف  التلوث  معدل  زاد  فقد  الع�مل  يف  ال�ص�حلية  املن�طق  وكبقية 

للتنمية املتزايدة على طول �ص�حل اخلليج العربي والبحر الأحمر، التي �صملت اإن�ص�ء مع�مل تكرير البرتول، وامل�ص�نع 

مي�ه  تنقية  وحمط�ت  والتج�رية،  الرتفيهية  وامل�رصوع�ت  التحلية،  وحمط�ت  الط�قة،  توليد  وحمط�ت  البرتوكيمي�ئية، 

ال�رصف ال�صحي، وبع�ش املدن ال�صن�عية. اإ�ص�فة اإىل كرثة حركة ال�صفن اخل��صة بنقل الزيت.

1-7- جودة الهواء

يعّد الهواء النقي من اأهم العن��رص الأ�ص��صية للحي�ة على وجه الأر�ش.

وهن�ك ارتب�ط وثيق بني تلوث الهواء ) والتلوث ب�صكل ع�م( وبع�ش الأمرا�ش التي ت�صيب الإن�ص�ن.

وتع�ين املن�طق احل�رصية ب�صفة خ��صة من تلوث الهواء نتيجة لرتكيز الأن�صطة الإن�ص�نية يف هذه املن�طق مثل امل�ص�نع 

وحمط�ت توليد الكهرب�ء وم�ص�يف البرتول وحركة النقل.

ومن اأهم ملوث�ت الهواء اأك��صيد الكربيت واأك��صيد النرتوجني واأول اأوك�صيد الكربون وكربيتيد الهيدروجني والأوزون 

واملركب�ت الهيدروكربونية والدق�ئق الع�لقة.

النبع�ث�ت  بع�ش  لت�ص�عد  نتيجة  الهواء  على جودة  اأثرت  التي  ال�صلبية  املردودات  بع�ش  التنموي  التطور  عن  ونتج 

من هذه الأن�صطة امللوثة للهواء.ومن خالل برامج ر�صد جودة الهواء يف بع�ش دول جمل�ش التع�ون اخلليجي من قبل 

تنبعث من حمط�ت توليد  الدول  اأك�صيد الكربيت يف هذه  ن�صبة 85% من ملوث�ت ث�ين  اأن  جه�ت ذات عالقة قدر 

الكهرب�ء وم�ص�يف البرتول، وبع�ش حمط�ت حتلية املي�ه اأم� ملوث�ت اأك��صيد النرتوجني فتنبعث من قط�ع�ت النقل بن�صبة 

40% ومن حمط�ت توليد الكهرب�ء والتحلية والقط�ع الزراعي بن�صبة %35.

الب�قية  الإن�ص�نية والن�صبة  الأن�صطة  الن�جم عن  الغب�ر  م� يقدر ب80% من  الإ�صمنت والك�ص�رات  وينتج من �صن�عة 

اأم� ملوث�ت الهيدروكربون�ت املتط�يرة فتنتج من عوادم  تنتج من ا�صتخدام الديزل  والزيت اخل�م كم�ص�در للط�قة. 

ال�صي�رات بن�صبة كبرية من الر�ص��ش تنبعث من ال�صي�رات بن�صبة 80% ومن ال�صن�ع�ت 15% كم� اأن ن�صبة كبرية من 

الر�ص��ش تنبعث من ال�صي�رات نتيجة ا�صتخدامه� للبنزين املحتوي على الر�ص��ش.
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2- التحديات االجتماعية واالقتصادية التي تؤثر على الصحة والبيئة

2-1- النمو السكاني 

اأن دول جمل�ش التع�ون تواجه حتدي �صك�ين يتطلب و قفة ح�زمة من اجلميع ، فهذا التحدي الن�جت عن ظ�هرة النمو 

ال�صك�ين يعد حتديً� نوعيً� ب�لن�صبة مل�ص�ألة توفري فر�ش عمل للمواطنني من جهة، وتطوير البنية التحتية من جهة اأخرى. 

فبح�صب درا�صة م�صتفي�صة لوحدة ال�صتق�ص�ء يف جمموعة »الإيكونوم�صت« الربيط�نية، يتوقع اأن يرتفع حجم ال�صك�ن 

يف دول اخلليج ال�صت من 39.6 مليون ن�صمة يف 2008 اإىل 41.4 مليون يف 2010، ومن ثم اإىل 47.5 مليون يف 

2015م، و�صوًل اإىل 53.4 مليون يف 2020م. 

مبعنى اآخر، يتوقع اأن يرتفع عدد ال�صك�ن يف الدول ال�صت ب�صورة جمتمعة اإىل نحو الثلث يف غ�صون 11 �صنة. حتت�صن 

ال�صعودية 63 ب�ملئة من ال�صك�ن يف اخلليج، الأمر الذي يتن��صب مع كونه� دولة مرتامية الأطراف، ف�صاًل عن اأنه� اأكرب 

اقت�ص�د يف املنطقة. كم� ت�صتحوذ الإم�رات على 13 ب�ملئة من ال�صك�ن، كونه� �ص�حبة ث�ين اأكرب اقت�ص�د يف املنظومة 

اخلليجية. 

فلو نظرن� اإىل مملكة البحرين لوجدن�ه� حتت�صن اأعلى كث�فة �صك�نية يف املنطقة ، حيث يعي�ش اأكرث من األف �صخ�ش يف 

الكيلومرت املربع الواحد، وعليه تعد �صمن ق�ئمة الدول الع�رص الأوىل �ص�حبة اأعلى كث�فة �صك�نية على م�صتوى الع�مل. 

ب�ملئة يف  �صنة من 29  ال�صك�ن دون 15  انخف��ش عدد  اإىل ظ�هرة  ت�صري  اأنه�  »الإيكونوم�صت«  درا�صة  الالفت يف 

2008م اإىل 24 ب�ملئة يف 2020م، وميكن ربط هذا الأمر بتقدم اخلدم�ت الطبية ، م� ي�صمح بطول متو�صط اأعم�ر 

املواطنني، وب�لت�يل تقليل الأهمية الن�صبية لل�صب�ب يف جمموع ال�صك�ن. 

اأف�صل اخلدم�ت الطبية، حتى ولو ك�نت متوفرة يف  ي�صتهر املواطنني بدول اخلليج يف اإ�رصارهم على احل�صول على 

اخل�رج، م�صتفيدين من قدراتهم امل�لية، فمثاًل يبلغ متو�صط دخل الفرد يف قطر نحو 74 األف دولر �صنويً�، م� يعني 

حلوله� يف املرتبة الث�لثة دوليً�. 
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إحصاءات األجانب 

تتميز الإح�ص�ءات ال�صك�نية ب�لتمثيل الن�صبي غري الع�دي لالأج�نب الذين بدورهم ي�صكلون اأكرثية ال�صك�ن يف اأربع 

دول خليجية، وهي الإم�رات وقطر والكويت وحديثً� البحرين. 

بكل  الأحوال  جميع  يف  كبرية  ن�صبة  وهي  وقطر،  الإم�رات  من  كل  يف  ال�صك�ن  من  ب�ملئة   87 الأج�نب  وي�صكل 

املق�يي�ش الدولية. 

كم� ي�صكلون نحو 69 ب�ملئة من ال�صك�ن يف الكويت، ف�صاًل عن 52 ب�ملئة من ال�صك�ن يف البحرين. 

وك�ن العتق�د ال�ص�ئد لفرتة ق�صرية ب�أن املواطنني يف البحرين ي�صكلون اأغلبية ال�صك�ن مت�مً�، كم� هي احل�ل يف ال�صعودية 

و�صلطنة عم�ن اللتني ت�صرتك�ن مع البحرين يف املع�ن�ة من م�صكلة البط�لة. 

اآخر  للك�صف عن  امل�صوؤولني،  برمل�نية على  البحرين، على خلفية �صغوط  املحدثة يف  الأرق�م  الك�صف عن هذه  ومت 

البي�ن�ت املوجودة ب�لن�صبة لل�صك�ن والقوى الع�ملة. 

ي�صكل الأج�نب 27 ــ 30 % من جمموع ال�صك�ن يف كل من عم�ن وال�صعودية على التوايل.

اإذ ت�صكل العم�لة الوافدة الن�صبة  فكم� هو معروف ب�أن دول اخلليج ت�صتهر ب�ل�صم�ح للعم�لة الأجنبية ب�لعمل فيه�، 

اقت�ص�دي�ت دول  انفت�ح  على  يدل  ف�إمن�  �صيء  على  دل  اإن  ، وهذا  اخلليجية  الدول  العظمى من جمموعه� يف جميع 

اخلليج، بني مثيالته�، وعلى م�صتوى الع�مل. 
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فرص عمل للمواطنين 

تفر�ش احلق�ئق املرتبطة ب�ل�صك�ن حتدي�ت نوعية على الق�ئمني على ال�ص�أن القت�ص�دي، فيم� يخ�ش توفري فر�ش عمل 

للمواطنني . ت�صري املعلوم�ت اأن هن�ك ارتف�ع متو�صط البط�لة يف اخلليج من 8.8 ب�ملئة يف 2009، اإىل نحو 10.5 

ب�ملئة يف الع�م اجل�ري ، ج�ء ذلك يف تقرير حديث ملوؤ�ص�صة »ت�لنت ريب�بلك دوت نت«، حيث �صدد التقرير على 

اأهمية رفع كف�ءة العم�لة املحلية من حيث التدريب للتكيف مع ظروف �صوق العمل. 

املطلوب من م�صوؤويل دول جمل�ش التع�ون اخلليجي م�ص�عفة اجلهود للتكيف مع تداعي�ت النمو ال�صك�ين على خمتلف 

ال�صعد، وخ�صو�صً� م�ص�ألة اإيج�د فر�ش عمل للمواطنني ، وحقيقة القول اأن البط�لة يف اأو�ص�ط املواطنني ت�صكل حتديً� 

يف ثالث دول اأع�ص�ء يف جمل�ش التع�ون اخلليجي، وهي ال�صعودية وعم�ن والبحرين.  

و بهذا اخل�صو�ش ف�أن ال�صعودية بح�جة اإىل توفري 160 األف فر�صة عمل للمواطنني الداخلني يف �صوق العمل.

و لقد اأتخذت اململكة العربية ال�صعودية خطواته� نحو ذلك حيث منع العم�لة الوافدة من العمل يف نحو 30 مهنة، 

مثل العالق�ت الع�مة لت�صمن توافر فر�ش للمواطنني. 

2-2- ازدياد قوى العمل الوطنية

كم� ذكر يف درا�صة وحدة ال�صتق�ص�ء يف جمموعة »الإيكونوم�صت« الربيط�نية، يتوقع اأن يرتفع حجم ال�صك�ن يف دول 

اخلليج ال�صت من 39.6 مليون ن�صمة وفق م� ج�ء يف اإح�ص�ئية  2008 اإىل 41.4 مليون يف 2010و�صريتفع عدد 

ال�صك�ن دون 19 �صنة اإىل نحو 21 مليونً� خالل الفرتة نف�صه�، وهذا معن�ه اأن التدفق�ت اإىل �صوق العمل �صتبلغ خالل 

15 ع�مً� نحو 8 ماليني ط�لب لفر�صة عمل مبعدل �صنوي يبلغ نحو 533 األف فر�صة عمل، ومبعنى َاخر ف�إن دول 

اخلليج بح�جة اإىل اإيج�د 44،4 األف وظيفة كل �صهر.
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2-3- تنامي الهجرة الداخلية إلى المدن الرئيسية

كم� �صبقت الإ�ص�رة اإىل ازدي�د عدد الفئ�ت العمرية املوؤهلة للعمل ف�إن كثرياً من الن��ش يغ�درون القرى والأري�ف اإىل 

املدن الرئي�صية التي ينتج عنه� جتمع اأعداد كبرية بدون عمل واأوق�ت فراغ بينهم الأمر الذي يوؤدي اإىل م�ص�كل اأخرى 

مثل الإ�رصاف يف التدخني وتع�طي املخدرات.

2-4- ازدياد الضغط على الخدمات الصحية

�صهدت اخلدم�ت ال�صحية تطوراً كبرياً �صواء من ن�حية املن�صَ�ت ال�صحية وتوفري ك�فة الإمك�ني�ت الفنية والطبية اأو من 

ن�حية الربامج العالجية والوق�ئية.. وفر�ش ازدي�د الطلب على اخلدم�ت ال�صحية من الن�حية العالجية والوق�ئية ح�لة 

من التحدي�ت، فمن جهة اخلدم�ت العالجية فال بد اأن تواكب هذه اخلدم�ت امل�صتجدات التقنية، وب�لن�صبة للخدم�ت 

الوق�ئية ال�صحية يف دول اخلليج فقد ك�ن لزامً� عليه� مواجهة امل�صتجدات البيئية مثل ت�أثري التغيريات يف منط انت�ص�ر 

الأمرا�ش والت�أثريات املن�خية على ال�صحة الع�مة والنف�ي�ت الطبية وال�ص�مة وكيفية التخل�ش منه� بطرق َامنة بيئيً�.

3- آليات التأثير بين العوامل واالتجاهات

ت�صببت  التنمية القت�ص�دية قد  املث�ل  �صبيل  ال�رصيعة، فعلى  التنمية  برامج  لبع�ش  ال�صلبية  الآث�ر  ع�نت دول اخلليج من 

يف ا�صتنزاف املوارد وتولد النف�ي�ت وامللوث�ت التي توؤثر على ال�صحة، اإل اأنه يف مقدور التنمية اأن توؤدي دوراً كبرياً 

يف حت�صني ال�صحة عندم� تتم مراع�ة اجلوانب ال�صحية البيئية يف ت�صميم الربامج التنموية، علمً� ب�أن تكييف الربامج 

التنموية من اأجل ال�صحة مطلب وطني لكل دولة.

وهناك عن�رصان مهمان يوؤثران يف معادلة ال�صحة والبيئة وعالقتهما بالتنمية وهما:

1(  الكيفية التي توؤثر به� العوامل البيئية يف ال�صحة.

2(  الكيفية التي تغري به� الجت�ه�ت البيئية الراهنة اأمن�ط املخ�طر وال�صحة.

وتنبغي الإ�ص�رة هن� اإىل اأن التق�رير الواردة من منظمة ال�صحة الع�ملية اأ�ص�رت اإىل اأن التنمية من اأجل ال�صحة اأمر ممكن 

ال�صحة  بعنوان    /who/ehe الع�ملية رقم 9310  ال�صحة  التحقيق وخري مث�ل على ذلك م� ورد يف وثيقة منظمة 

ال�صن�عية ويف ع�م 1900م، يعزى  البلدان  التحقيق، ففي  اأمر ممكن  ال�صحة،  اأجل  التنمية من  ف�إن  والبيئة والتنمية  
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النخف��ش املثري يف معدل الوفي�ت والأمرا�ش الن�جمة عن الأمرا�ش املعدية، والأمرا�ش الرئوية املزمنة وبع�ش اأنواع 

الأ�ص��صي  والإ�صالح  تنقطع،  ل  التي  النقية  املي�ه  ك�إمدادات  البيئية،  الأحوال   حت�صن  اإىل  رئي�صية  ب�صورة  احلوادث 

للبيئة ومع�جلة املخلف�ت ال�صلبة وتوفري امل�ص�كن املالئمة، وحت�صني وتوفري الغذاء و�صالمته، كم� ت�صدت هذه البلدان 

للمواد  الهواء، واملع�جلة غري املالئمة  الن�جتة عن املخ�طر احلديثة. مثل حوادث املرور وتلوث  ال�صحية  للم�صكالت 

الكيم�وية ال�ص�مة، والنف�ي�ت اخلطرة والتلوث ال�صن�عي الكثيف(. 

وعالوة على التقدم الذي حققته هذه البلدان يف مع�جلة اأمث�ل هذه امل�صكالت ف�إنه� تعمل ح�ليً� على خف�ش الت�أثريات 

البيئية الن�جمة عن اقت�ص�دي�ت ال�صتهالك املرتفع، وت�أمني احلم�ية ل�صحة الأقلي�ت املتزايدة من الفقراء وامل�رصدين.

4- اأهمية التع�مل امل�صرتك بني القط�ع�ت يف جم�ل ال�صحة والبيئة يف املجتمع احل�رصي:

اأمراً  يعّد  املجتمع  طبق�ت  ك�فة  بني  واأي�صً�  احلكومية  احلكومية وغري  �صواًء  القط�ع�ت  ك�فة  بني  امل�صرتك  التع�ون  اإن 

اأ�ص��صيً� لتطوير الربامج ذات العالقة ب�ل�صحة والبيئة.

وهذا ل يعني تكوين جلنة م�صرتكة بني القطاعات لتنفيذ برنامج حمدد، واإمنا يعني اَلتي:

1- اأن امل�صكالت التي يتم الت�صدي له� هي م�صكالت ع�مة تهم جميع الإدارات وجميع طبق�ت املجتمع.

2- اأن جلميع امل�صئولني واملتطوعني مه�م يتعني عليهم القي�م به�.

وبن�ء  املعلوم�ت  وجمع  الحتي�ج�ت  حتديد  يف  امل�ص�ركة  بل  فح�صب  املقرتح�ت  اإقرار  ي�صمل  ل  التع�ون  اأن   -3

الكف�ءات الالزمة للتنفيذ، وعلى �صبيل املث�ل لتو�صيح هذا املو�صوع ن�أخذ مو�صوع الغذاء، ف�لإمداد ب�لغذاء يتم عن 

طريق املزارعني والب�ئعني يف  الأ�صواق واملط�عم وحمالت الأغذية، كم� ت�ص�رك فيه �رصك�ت النقل من امل�صتودع�ت 

الرئي�صية يف املوانئ اأو جت�ر اجلملة اأو قط�ع الو�صط�ء و�صوًل اإىل امل�صتهلك، وهذا يهم جميع اأفراد املجتمع لأنه يتعلق 

اجلميع  وعلى  اجلميع  يهم  جم�عيً�  اأمراً  الغذاء  �صالمة وجود  لربامج �صحية حول  التخطيط  ي�صبح  وبهذا  ب�صحتهم 

امل�ص�ركة فيه، واإّل اأ�صبحت الأمرا�ش املنقولة بوا�صطة الغذاء اأمراً يهدد اجلميع.
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تجربة تطبيق برنامج المدن الصحية بالمملكة العربية السعودية

لكل  ال�صي��صية  و  القت�ص�دية  و  الجتم�عية  للظروف  وفقً�  واأخرى  دولة  بني  ال�صحية  املدن  برن�مج  تطبيق  يختلف 

دولة.

اأم� يف اململكة العربية ال�صعودية فقد مت تطبيق هذا الربن�مج ب�أ�صلوب يتن��صب مع مف�هيم املجتمع ال�صعودي ، من اأجل 

احل�صول على قبول الربن�مج و تطبيقه ب�صكل م�صتمر لتحقيق الهدف الع�م منه و هو حت�صني الظروف ال�صحية و البيئية 

يف املدن التي ت�صعى لتطبيقه. 

وقد مر تطبيق برنامج المدن الصحية  في المملكة بالخطوات التالية:

1- التنسيق مع منظمة الصحة العالمية

من خالل التن�صيق مع املكتب الإقليمي ل�رصق املتو�صط ملنظمة ال�صحة الع�ملية ب�لق�هرة ،مت اإقرار الربن�مج و ق�م من�صق 

مع�يري لختي�ر  ، حيث مت و�صع  الوق�ئية  – ال�صحة  ال�صحة  لوزارة  بزي�رة  الإقليمي  ب�ملكتب  ال�صحية  املدن  برن�مج 

مدينتني للبدء يف تطبيق الربن�مج بهم�، ومن هذه املع�يري اأن تكون املدن املخت�رة �صغرية ن�صبيً� يف حجمه� ال�صك�ين 

ومتج�ن�صة يف تركيبته� ال�صك�نية ، و اأن تكون يف منطقتني جغرافيتني متب�ينتني يف ظروفهم� اجلغرافية و املن�خية.حيث 

مت اختي�ر مدينتي البكريية و املندق بداية التجربة لتطبيق برن�مج املدن ال�صحية يف هم�.

2- أخذ موافقة أصحاب السمو الملكي أمراء المناطق على تطبيق البرنامج

حيث ق�مت اإدارة برن�مج املدن ال�صحية ب�لإدارة الع�مة لل�صحة الوق�ئية بو�صع ت�صور متك�مل لكيفية تنفيذ برن�مج املدن 

ال�صحية، حيث حظي الربن�مج بدعم و ت�صجيع من قبل �ص�حب ال�صمو امللكي الأمري حممد بن �صعود بن عبدالعزيز اأمري 

منطقة الب�حة، ومن قبل �ص�حب ال�صمو امللكي الأمري في�صل بن بندر بن عبد العزيز اأمري منطقة الق�صيم.
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3- الزيارات الميدانية

لل�صحة  الع�مة  الإدارة  يف  املمثلة  ال�صحة  بوزارة  املخت�ش  الفريق  و  الع�ملية  ال�صحة  منظمة  خلرباء  امليدانية  الزي�رات 

الوق�ئية للمدن ال�صحية  لتهيئة الو�صع و التوجيه و الأ�رصاف على التح�صري.

4 ـ اختيار منسقين لبرنامج المدن الصحية  

اأو  املجتمع كجم�ع�ت  اأفراد  �صواء بني  املدينة  ل�صك�ن  العمل اجلم�عي  مبداأ  اأ�ص��صً� على  ال�صحية  املدن  برن�مج  يقوم 

من اأفراد املجتمع من جهة و بني القط�ع�ت اخلدمية من جهة اأخرى �صواء ك�نت هذه القط�ع�ت اخلدمية حكومية 

اأوخ��صة.

و لتنفيذ هذا املبداأ ال�صرتاتيجي للربن�مج ف�إن ذلك يحت�ج اإىل �صخ�ش اأو جمموعة من الأ�صخ��ش للقي�م بدور الري�دة يف 

حث اأفراد املجتمع على الإ�صه�م الف�عل يف اأن�صطة الربن�مج ، و لهذا �صعى الق�ئمون على تطبيق الربن�مج على اإيج�د 

من�صق و م�ص�عد له يف كل مدينة، و قد ق�مت ال�صئوون ال�صحية يف كل من منطقة الب�حة ومنطقة الق�صيم بدعم هذا 

الربن�مج، حيث مت اعتم�د تفرغ ك�مل ملوظفني من ال�صئوون ال�صحية للعمل يف الربن�مج.

5 ــ التنسيق الميداني لتطبيق البرنامج

 مت من خالله� عدة مراحل بدءاً من تخطيط الربن�مج و حتى املراحل التنفيذية له، بعد اأخذ موافقة اأ�صح�ب ال�صمو 

امللكي الأمراء على تنفيذ الربن�مج حيث متثل التن�صيق فيم� يلي:

• ت�صكيل اللجنة الرئي�صية و ع�صوية عدد من املتخ�ص�صني يف جم�ل ال�صحة و البيئة لالإعداد و الإ�رصاف على تنفيذ 
الربن�مج.

• تدريب املن�صق الذي مت تفريغه للعمل يف برن�مج املدن ال�صحية للقي�م ب�لتن�صيق و املت�بعة يف تنفيذ الربن�مج.
• اإعداد ق�عدة للبي�ن�ت الالزمة للموؤ�رصات ال�صحية و البيئية ذات العالقة ب�لربن�مج.

دعمهم  ل�صم�ن  الأهلية  املوؤ�ص�ص�ت  و  احلكومية  ب�جله�ت  امل�صئولني  و  املندق  و  البكريية  حم�فظ  مع  • التن�صيق 
وم�ص�ركتهم يف الربن�مج.
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6- التنسيق مع األهالي

 التن�صيق مع الأه�يل لتعريفهم ب�لربن�مج و ك�صب دعمهم له حيث مت عقد ملتقى بح�صور متخذي القرار من القط�ع�ت 

واملوؤ�ص�ص�ت واأعي�ن املدن ومت تعريفهم ب�لربن�مج واأهدافه والنت�ئج املتوقعة من جراء تطبيق الربن�مج.

7- تفاعل الجهات  الحكومية مع برنامج المدن الصحية

أ- المحافظات

ك�فة  حث  يف  ذلك  متثل  و  ال�صحية  املدينة  برن�مج  فكرة  دعم  يف  كبرية  جهوداً  املندق  و  البكريية  حم�فظتي  بذلت 

القط�ع�ت �صواء ك�نت حكومية اأو خ��صة على التن�صيق فيم� بينه� فيم� يخ�ش ك�فة امل�ص�ريع التي ت�صهده� املدينة ، كم� 

قدمت املح�فظة الدعم الإداري و التوجيه�ت ال�صديدة لك�فة اللج�ن املنبثقة عن برن�مج املدن ال�صحية.

ب- هيئة األمر بالمعروف و النهي عن المنكر

بداأت م�ص�ركته� منذ بداية الربن�مج ، حيث اأ�صهمت الهيئة يف تنظيم الفع�لي�ت املختلفة و ق�مت ب�لتن�صيق مع اللج�ن 

بهدف امل�ص�ركة يف تنفيذ الربن�مج.

ج- بلديتا البكيرية و المندق

توالت  ثم   ، التعريفية  الأن�صطة  و  الندوات  عقد  و  ب�إعداد  ق�مت�  قي�ديً� حيث  املدينتني  ه�تني  البلدي�ت يف  دور  ك�ن 

جهودهم� بعد ذلك اأثن�ء تنفيذ تو�صي�ت اللجنة فك�نت� على ات�ص�ل م�صتمر مع اللج�ن الع�ملة على تنفيذ الربن�مج.

د- مركز التأهيل الشامل بالبكيرية

متيز هذا املركز بتميز الق�ئمني عليه ، حيث مل يدخروا جهدا من اأجل دعم الربن�مج ، بل قدموا م� لديهم من اإمك�ني�ت 

لبدء  والإعداد  التن�صيق  اجليد يف  الأثر  امله�رات.فك�ن جلهودهم  من  ذلك  اأو غري  العملية  �صواء من خالل خرباتهم 

فع�لي�ت هذا الربن�مج، ومل تقت�رص اإ�صه�م�تهم على ذلك فهم ي�صعون ج�هدين من خالل اأع�ص�ئهم يف جل�ن الربن�مج 

اإىل حتقيق الأهداف املر�صومة.
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 هـ- فروع وزارة المياه والكهرباء

برزت اأن�صطته� من خالل ع�صويته� يف بع�ش اللج�ن، فقدمت عدداً من القرتاح�ت وخ��صة اإىل جلنة �صالمة الغذاء، 

وكذلك بداأت يف تنظيم م�ص�بقة لأف�صل حديقة منزلية يف البكريية.

و- اإلدارة العامة لتعليم البنين

نظراً لدوره� املهم يف تن�صئة جيل امل�صتقبل فقد اهتمت ب�لربن�مج اهتم�مً� ب�لغ� من خالل الإ�صه�م يف فع�لي�ت الربن�مج، 

ومل تقف جهوده� عند هذا احلد بل ك�ن له� ع�صوية يف العديد من اللج�ن الع�مة يف الربن�مج.

ز- رئاسة تعليم البنات 

العن�رص  الن�ص�ئية،وقد  مت تدريب جمموعة من  ب�لعن��رص  اإق�مة ندوات خ��صة  الربن�مج من خالل  ب�مل�ص�ركة يف  ق�مت 

الن�ص�ئي على اأهم اخلطوات التي تنفذ يف املح�فظة وخ�صو�ص� يف جم�يل �صالمة الغذاء وتر�صيد ا�صتهالك املي�ه.

ح- األمن الشامل

�ص�رك يف الربن�مج منذ بداية اأن�صطة اللج�ن، حيث بذل جهودا كبرية وذلك فيم� يخدم وي�صهل الإجراءات املتعلقة 

ب�ل�صالمة املرورية، فعلى �صبيل املث�ل اإزالة الأ�صج�ر التي تعيق الروؤية يف بع�ش ال�صوارع يف مدينة البكريية واحلر�ش 

على �صالمة الطريق وتوفري متطلب�ت ال�صالمة عليه.
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8- مكتب برنامج المدينة الصحية

لتنفيذ برن�مج املدينة ال�صحية الذي ي�صعى ليكون حلقة و�صل بني ك�فة اجله�ت  والقط�ع�ت من جهة وبني ك�فة �رصائح 

املجتمع من جهة اأخرى ف�إن ذلك يحت�ج اإىل وجود مقر لهذا الربن�مج، ويختلف موقع هذا املقر  وحجمه من مدينة 

اإىل اأخرى، فهن�ك مدن تقوم ببن�ء مقر يتوافر فيه عدد من املرافق، وذلك بدعم ومتويل من اللج�ن الأهلية يف الربن�مج

والبع�ش الأخر يكون مقره يف اأحد املرافق الت�بعة لأحد القط�ع�ت احلكومية اأو الأهلية، وذلك ك�إ�صه�م يف ت�صجيع 

ومتويل الربن�مج.

ويف اململكة العربية ال�صعودية يقع مقر برن�مج املدينة ال�صحية ملدينة  املندق �صمن مقر بلدية املندق التي تقوم بدور كبري 

يف تفعيل اأن�صطة  برن�مج املدينة ال�صحية يف املندق.

ب�لربن�مج على  ب�إن�ص�ء مقر خ��ش  ب�لبكريية ق�مت  ال�صحية  املدينة  الرئي�صة لربن�مج  اللجنة  ف�إن  البكريية  اأم� يف مدينة 

ال�ص�رع الع�م يف املدينة وذلك على نفقة الأه�يل.

9- إعداد المواد الالزمة للبرنامج

و�صمل ذلك م� يلي:

8-1- إعداد المطبوعات التوعوية والتعريفية والهدايا الالزمة لبرنامج  المدن الصحية، على النحو 
التالي:

اأ- ت�صميم �صع�ر خ��ش ب�لربن�مج عب�رة عن مل�صق 20×35 �صم.

ب- مل�صق عن مدينة البيكرية و املندق 35×50 �صم.

ج- مطوية تعريفية عن املدن ال�صحية.

د- اأربع مطوي�ت عن اأهم امل�صكالت ال�صحية ذات العالقة ب�ل�صحة والبيئة وهي )حزام الأم�ن، وتر�صيد ا�صتهالك 

املي�ه، و�صحة الفم والأ�صن�ن، و�صالمة الغذاء(.

هـ- جوائز وهداي� عب�رة عن اأقالم ودروع وميدالي�ت.
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8-2- إعداد دليل تعريفي عن المدن الصحية وكيفية تنفيذ البرنامج  بعنوان )المدن الصحية... 
المفهوم والتطبيق (

حيث مت توزيعه  على ك�فة الع�ملني ب�جله�ت ذات العالقة �صواء على م�صتوى  متخذي القرار اأو الع�ملني التنفيذيني مم� 

�صي�صهم يف تعريف الفئ�ت مبفهوم املدن ال�صحية وكيفية تنفيذ الربن�مج.

10- الندوات التي نفذت للتعريف بالبرنامج

9-1- الندوة التي عقدت بمدينة البكيرية 

عن املدن ال�صحية يف الفرتة 13-1419/11/15هـ حتت رع�ية �ص�حب ال�صمو امللكي / الأمري في�صل بن بندر بن

عبد العزيز اآل �صعود. حيث ق�م �صموه ب�فتت�ح الندوة وح�رصه� عدد غفري من كب�ر امل�صئوولني يف القط�ع�ت احلكومية 

وغري احلكومية ب�لإ�ص�فة اإىل اخلرباء امل�ص�ركني يف منظمة ال�صحة الع�ملية.وقد انتهت هذه الندوة بعدد من التو�صي�ت 

للبدء يف التنفيذ الفعلي للربن�مج.

9-2- ندوة )مسؤولية الجميع في الحد من حوادث السير(

حتت رع�ية حم�فظ حم�فظة البكريية،وذالك �صمن ن�ص�ط جلنة حوادث الطرق يف 1420/8/12

9-3- الندوة التي عقدت بمدينة المندق

اأمري منطقة  العزيز  ال�صمو امللكي الأمري حممد بن �صعود بن عبد  الفرتة من 11-1421/8/13 برع�ية �ص�حب  يف 

الب�حة وقد عقدت يف الفرتة من 11-13-8 1421هـ املوافق 7-10-2010 م يف املعهد العلمي مبح�فظة املندق 

الع�مة  الوق�ئية واملديرية  لل�صحة  الع�مة  الإدارات  املمثلة يف كل من  ال�صحة  تنظمه� وزارة  التي  ال�صحية  املدن  ندوة 

لل�صوؤون ال�صحية مبنطقة الب�حة وحم�فظ املندق ب�لتن�صيق مع املكتب الإقليمي لل�رصق الأو�صط الت�بع للمنظمة الع�ملية 

حيث �ص�رك 152 م�ص�ركً� ،وقد انتهت هذه الندوة بعدد من التو�صي�ت للبدء يف التنفيذ.
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11- تشكيل اللجان الفرعية لتنفيذ البرنامج

التي  والبيئة  ب�ل�صحة  العالقة  املوا�صيع ذات  ت�صكيل جلنة لكل مو�صوع من  الندوة مت  املنبثقة عن  التو�صي�ت  لتفعيل 

القط�ع احلكومي واخل��ش  من  واملثقفني  امل�صئوولني  من  اللج�ن  اأع�ص�ء هذه  الربن�مج ،حيث ك�ن جميع  �صيع�جله� 

مب�ص�ركة الأه�يل، وهذه اللج�ن هي:

اأ-  يف البكريية

• الإ�صح�ح البيئي.
• الأمن و ال�صالمة.

• اأمن�ط احلي�ة ال�صحية.
• ال�صحة املدر�صية.
• جلنة تر�صيد املي�ه.

ب – يف املندق 

• جلنة ال�صحة املدر�صية.
• جلنة اأمن�ط احلي�ة ال�صحية. 
• جلنة املتنزه�ت والغ�ب�ت.

• جلنة الأمن و ال�صالمة.
• اللجنة الن�ص�ئية.

مراحل تطبيق البرامج بالمملكة
المرحلة األولى

منظمة  اتفقت  املندق(  و  البكريية  )مدينتي  الأوىل  ب�ملرحلة  ال�صعودية  العربية  ب�ململكة  الذي حتقق  للنج�ح  نتيجة  و 

تو�صيع  على  اخلليجي  التع�ون  جمل�ش  وبلدان  )اأجفند(  الإمن�ئية  املنظم�ت  لدعم  اخلليجي  والربن�مج  الع�ملية  ال�صحة 

برن�مج املدن ال�صحية يف دول اخلليج، حيث انطلق الربن�مج يف البحرين والكويت وعم�ن وقطر والإم�رات العربية 
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ثم تلى ذلك مراحل التو�صع ب�ملدن الأخرى يف ال�صعودية. 

و التي كانت وفق املراحل التالية:

المرحلة الثانية

حيث �صملت خم�ش مدن �صحية هي:

• مدينة اخلرب ال�صحية   ــ مدينة الدرعية ال�صحية    ــ مدينة اأبه� ال�صحية.
• مدينة اجلموم ال�صحية  ــ مدينة جالجل ال�صحية.

المرحلة الثالثة

حيث �صملت على �صتة ع�رص مدينة �صحية وهي:

• مدين الط�ئف ال�صحية ــ مدينة الزلفي ال�صحية ــ مدينة القنفذة ال�صحية ــ مدينة �رصورة ال�صحية.
• مدينة العال ال�صحية ــ مدينة فر�ص�ن ــ مدينة الع�ر�صة ال�صحية ــ مدينة جدة ال�صحية ــ مدينة عرعر ال�صحية ــ 

مدينة القري�ت ال�صحية ــ مدينة دومة اجلندل ال�صحية ــ مدينة القي�صومة ال�صحية. 

• مدينة حقل ال�صحية ــ مدينة بي�صة ال�صحية ــ مدينة القي�صومة ال�صحية ــ مدينة ح�ئل ال�صحية.  

المرحلة الرابعة

• مدينة ري��ش اخلرباء ال�صحية.
• مدينة الغ�ط ال�صحية ) ج�ري التن�صيق لإطالق فع�لي�ت الربن�مج بهذه املدينة اأثن�ء اإ�صدار هذا الكت�ب (.

61



62



المالحق

المالحق والمراجع
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الملحق رقم )1(
يقدم هذا امللحق بع�ش الأن�صطة والربامج ذات العالقة ب�ل�صحة والبيئة التي ميكن ال�صتف�دة منه� و تطبيقه� يف برن�مج 

املدن ال�صحية.

1- تعزيز الوعي الصحي

•  التثقيف ال�صحي و التوعية البيئية لأفراد املجتمع ب�صفة ع�مة، وقط�ع�ت حمددة مثل طلبة املدار�ش.
•  تعزيز اأمن�ط احلي�ة ال�صحية، وتنفيذ حمالت مك�فحة التدخني.

•  عمل حمالت عرب و�ص�ئل الإعالم و الأن�صطة الأخرى، وامل�ص�ركة  يف الأي�م و املن��صب�ت ذات العالقة مثل يوم 
البيئة الع�ملي ويوم ال�صحة الع�ملي واأ�صبوع ال�صجرة......اإلخ.

•  تنفيذ م�ص�ريع توعية من خالل اجلمعي�ت الن�ص�ئية و اجلمعي�ت اخلريية و النوادي الري��صية والإجتم�ع�ت وفرق 
الك�ص�فة وغريه�.

2- الصحة البيئية

أ – إمدادات المياه:

•  تقوية نظ�م مراقبة جودة مي�ه ال�رصب وحت�صني مع�جلة املي�ه واملختربات اخل��صة به�.
•  املح�فظة على امل�ء واحلد من �صي�عه وت�رصبه من �صبك�ت التوزيع اأو ب�ملن�زل.

ب – الصرف الصحي و اإلصالح:

•  املراقبة اجليدة لطفح البي�رات وجتمع�ت املي�ه الراكدة.
•  التوعية اجلم�عية ب�لأ�رصار ال�صحية و البيئية ملي�ه ال�رصف ال�صحي.

•  التوعية بعدم ري اخل�رصوات الورقية مبي�ه ال�رصف ال�صحي.
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ج – النفايات الصلبة

•  تنظيم عملي�ت جمع النف�ي�ت ال�صلبة من املن�زل.
•  العمل على اإيج�د نظ�م لإع�دة الإ�صتف�دة من النف�ي�ت ال�صلبة )تدوير القم�مة( اأو حتويله� اإىل �صم�د زراعي.

•  ت�صجيع عملي�ت تويل جمع النف�ي�ت ال�صلبة والتخل�ش منه� للقط�ع اخل��ش )للتخ�صي�ش(.
تنظيم حمالت لتنظيف املدينة، وت�صمل الأندية ال�صب�بية والك�ص�فة واجلم�ع�ت الأهلية و اخلريية، وغريه�.

د - التلوث الصناعي

•  تنظيم حلق�ت عمل عن كيفية تقليل التلوث و ال�صو�ص�ء.
•  ا�صتخدام �صوابط التقني�ت النظيفة )و�صع �صوابط التقني�ت النظيفة ذات احلد الأدنى من التلوث للبيئة(.

•  اختي�ر املن�طق املالئمة لإن�ص�ء م�ص�نع جديدة.
•  تنظيم عملية �صبط الرتاخي�ش للم�ص�نع بتقومي الآث�ر املرتتبة على البيئة و ال�صحة منه�.

هـ – تلوث الماء

•  احلد من تلوث الأنه�ر واملج�ري امل�ئية ب�ملدينة بوا�صطة اأفراد املجتمع.
•  �رصف املي�ه الراكدة.

و – تلوث الهواء

•  العمل على اإن�ص�ء نظ�م لر�صد الهواء.
•  ا�صتخدام وقود نظيف )قليل التلوث(.

•  احلث على ا�صتخدام وقود خ�يل من الر�ص��ش.
•  ا�صتخدام اأنواع نظيفة من الوقود للتدفئة ولأنظمة التكييف. 

تعزيز اأن�صطة احلد من الأتربة مثل ر�صف الطرق واملمرات واإن�ص�ء م�ص�ح�ت خ�رصاء وتنظيف ال�صوارع.
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ز – التلوث بالضوضاء

•  تقوية اأنظمة ر�صد ال�صو�ص�ء.
•  احلد من ال�صو�ص�ء.

•  ت�صجيع التوعية و التثقيف وو�صع ال�صوابط يف هذا املج�ل.

ح – السالمة الغذائية

والتوعية  احلوار  خالل  من  الع�مة  والأم�كن  الأ�صواق،  الأطعمة،  ب�عة  ا�صتهداف  مع  الغذائية  ال�صالمة  دعم    •
والإجراءات البلدية، مع ا�صتخدام و�ص�ئل مبتكرة لل�صالمة الغذائية.

الأ�صمدة  ا�صتخدام  تعليم�ت  بدقة  يتبعوا  لكي  والف�كهة  اخل�رصوات  يزرعون  الذين  املزارعني  وتوعية  تثقيف    •
ك�فة  مي�ر�صوا  واأن  الت�صميد،  يف  املع�جلة  غري  الأ�صمدة  ول  الري  يف  ال�رصف  مي�ه  ي�صتخدموا  ل  واأن  واملبيدات، 

املم�ر�ص�ت الزراعية ال�صحية يف التع�مل مع املح��صيل )ب�لتن�صيق مع اإدارات وزارة الزراعة والبلدي�ت (.

•  تثقيف وتوعية ب�عة الأطعمة والع�ملني يف املط�عم و اأم�كن بيع الأطعمة وو�صع ال�صوابط الالزمة.
•  مراقبة الأطعمة.

3- مشاريع خاصة بأماكن محددة

أ- المدارس

الأمور واملعلمني  اأولي�ء  اإ�رصاك  ،املراحي�ش،املالعب،الف�صول مع  املي�ه  اإمدادات  املدر�صية من حيث  البيئة  •  حت�صني 
يف ت�صيري اأمور الطلبة واتخ�ذ القرارات.

•  تعليم الطلبة مف�هيم ال�صحة والبيئة من خالل املن�هج املن��صبة.
•  وجود خدم�ت �صحية مدر�صية تركز على الن�حية الوق�ئية.

ب- أماكن العمل

ميكن اأن يعمل الربنامج مكان العمل ال�صحي الآمن على م�صتويني هما:
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اخلدمات ال�صحية املهنية التقليدية

التي تركز على م�صتوى العمل ب�مل�صنع وتطبيقه من خالل امل�رصفني ال�صحيني.

ال�صناعات ال�صغرية

التي ل تخ�صع للطريقة التقليدية للخدم�ت ال�صحية، واإمن� تتطلب طرقً� معتمدة على م�ص�ركة املجتمع،

وميكن اأن ي�صمل هذا الربن�مج م� يلي:

•  تعريف العم�ل ب�ملخ�طر التي قد يتعر�صون له� و اإجراءات ال�صالمة.
•  تقدمي معلوم�ت تف�صيلية للعم�ل عن ال�صحة و البيئة.

• ت�صهيل عملية الت�ص�ل و الأن�صطة امل�صرتكة بني العم�ل و الإدارة مثل اأن�صطة احلد من تلوث بيئة العمل وغريه�.
•  الت�أكيد على التع�مل ال�صحيح مع النف�ي�ت ال�صلبة و ال�ص�ئلة.
•  الهتم�م ب�أم�كن اإق�مة امل�ص�نع لتقليل التلوث و تدمري البيئة.

ج – األسواق

)مثل  الأغذية  ب�لأ�صواق وعم�ل  للع�ملني  ال�صحية  الأحوال  ملواجهة مو�صوع  ال�صحي  ال�صوق  برن�مج  تطبيق  ميكن 

توفري املي�ه ال�ص�حلة لل�رصب، واملراحي�ش، واخلدم�ت ال�صحية( وطرق حفظ الطع�م ونقله.

د – الخدمات الصحية

•  يجب ا�صتفت�ء امل�صتفيدين  من اخلدمة ال�صحية يف اإن�ص�ء و حت�صني اأو تقدمي اخلدم�ت.
•  �رصورة تطوير اخلدم�ت الوق�ئية جنبً� اإىل جنب مع اخلدم�ت العالجية. كم� اأنه من ال�رصوري امل�ص�واة يف اإمك�نية 

ح�صول ك�فة قط�ع�ت املجتمع على اخلدم�ت ال�صحية.

ال�صحية،  )املراكز  ال�صحة  وزارة  و  ال�صحية،  واجلمعي�ت  اخلريية  الن�ص�ئية  اجلمعي�ت  بني  والتع�ون  امل�ص�ركة   •
الأمومة  رع�ية  خدم�ت  جعل  مثل  الأولوية  ذات  املحلية  املوا�صيع  ملواجهة  اجله�ت  من  ذلك  وغري  امل�صت�صفي�ت(، 

ملع�جلة  العق�قري  وحت�صني  وتوفري  ال�صحية  التوعية  خدم�ت  وحت�صني  الفقرية،  اأو  الن�ئية  للمن�طق  متوافرة  والطفولة 

الأمرا�ش ال�ص�ئعة وتنفيذ حمالت توعوية.
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�رصورة تقوية دور ال�صحة يف القيام باملهام التالية:

•  و�صع مع�يري و�صوابط ل�صحة الغذاء والتن�صيق مع اجله�ت املعنية ب�لتفتي�ش على الأغذية.
•  عمل م�صوح�ت ور�صد ملي�ه ال�رصب ونوعية الهواء.

•  دعم الإ�صح�ح الع�م، والتع�مل مع النف�ي�ت يف املدن.
•  دعم املعلوم�ت ال�صحية وجمع البي�ن�ت وحتليله�.

4- بعض االهتمامات الخاصة بالصحة

أ- االهتمام بالصحة والبيئة في األماكن الحضرية الفقيرة

•  ويحت�ج ذلك اإىل الرتكيز على الأن�صطة ذات العالقة ب ) ب�لإ�صك�ن و املي�ه والنف�ي�ت ال�صلبة وال�صالمة الغذائية 
و احلد من التلوث و تقوية اخلدم�ت ال�صحية و التغذية و �صحة الأم والطفل و التطعيم�ت ( 

ب- صحة الطفل والبيئة

•  ميكن اأن تكون البيئة احل�رصية �ص�رة لالأطف�ل، ولذا ميكن اأخذ م� يلي يف احل�صب�ن: 

املدار�ض 

•  يجب توفري امل�ص�ح�ت الك�فية يف املدار�ش، كم� اأن اأم�كنه� يجب اأن تخت�ر بعن�ية ح�صب البيئة املحيطة، ويجب 
حتديد اليوم الدرا�صي بطريقة ل تعر�ش الأطف�ل لتلوث زائد اأو ازدح�م مروري.

املنازل 

•  يجب اأن تكون بيئة املن�زل من��صبة لالأطف�ل ومتنع الإ�رصار ب�صحتهم. كم� يجب اأن تكون تهوية الغرف من��صبة 
لتقليل امل�صكالت التنف�صية ويجب توعية الأطف�ل للم�صكالت البيئية وب�أمن�ط احلي�ة ال�صحية.

•  ذلك ب�لإ�ص�فة للربامج ال�صحية الق�ئمة من قبل منظمة ال�صحة الع�ملية مثل:
رع�ية الأم والطفل و التطعيم�ت و التغذية وال�صالمة الغذائية و �صحة الفم و مك�فحة اأمرا�ش الإ�صه�ل و تطبيق املنه�ج 

ال�صحي املدر�صي واملدار�ش ال�صحية.

68



ج- صحة المرأة والبيئة 

ال�صحة والبيئة وتوعيتهن عن كيفية  الن�ص�ء وتثقيفهن عن  اأن تعمل على حم�ية �صحة  الن�ص�ئية  للجمعي�ت  •  ميكن 
التع�مل الآمن مع الكيم�وي�ت ب�ملنزل ، النظ�فة ، حم�ية �صحة الأ�رصة ، وكذلك برامج التغذية ال�صليمة....األخ.

د- صحة المسنين
بالنقاط  يوجه  اإن  ال�صحية  املدن  لربنامج  فيمكن  بالإنتماء،  الإح�صا�ض  الأمان،  ال�صحية،  للرعاية  امل�صنني  حلاجة  نظراً 

التالية:

•  تدريب الع�ملني ال�صحيني ب�ملجتمع على تقدمي الرع�ية للم�صنني.
•  ن�رص الوعي واملعلوم�ت عن احتي�ج�ت امل�صنني.

•  زي�دة اأن�صطة الت�ص�ل الجتم�عي والأندية الجتم�عية حيث ميكن للم�صنني الختالط ب�ملجتمع.
•  رع�ية امل�صنني الذين يع�نون من م�صكالت تنف�صية و اللذين ت�صوء ح�لتهم بتلوث الهواء والتهوية ال�صيئة.

•  ا�صتغالل معلوم�ت وخربات امل�صنني يف حل بع�ش امل�صكالت اأو يف طرح اأفك�ر جديدة مم� ي�صعرهم ب�لإنتم�ء.

هـ- الوقاية من الحوادث
ميكن عمل برامج توعوية للوقاية من اأنواع احلوادث املختلفة:

•  احلوادث املرورية.
•  حوادث املن�زل.

•  حوادث العمل
•  الت�صمم من اللد.غ�ت و الع�ص�ت و الكيم�وي�ت.

و- المساحات الخضراء ووسائل الترفيه

• الهتم�م بزي�دة امل�ص�ح�ت اخل�رصاء من حدائق وغ�ب�ت وغريه� مل� له� من اآث�ر مفيدة على البيئة وعلى اأفراد املجتمع.
•  الهتم�م بتوفري اأم�كن ترفيهية ك�لنوادي الري��صية وحم�م�ت ال�صب�حة والنوادي الجتم�عية.
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الملحق رقم )2(
خطوات تنفيذ برنامج المدن الصحية من منظور منظمة الصحة العالمية:

الع�ملية وقد مت  ال�صحة  ال�ص�درة عن منظمة  الرئي�صية  الوثيقة  ترجمته� من  للربن�مج متت  التنفيذية  •  هذه اخلطوات 
اإ�ص�فته� كملحق يف هذا الإ�صدار لإت�حة الفر�صة للع�ملني يف هذا املج�ل وللق�رئ لالإطالع على املزيد من الأفك�ر 

واملعلوم�ت التي ميكن ال�صتف�دة منه� يف تطبيق برن�مج املدن ال�صحية.

أواًل:  بدء المشروع 

سبع خطوات للبدء: 

1- ت�صكيل جل�ن املدينة ال�صحية.

2- اإدراك وفهم فكرة املدن ال�صحية.

3- التعرف على اأو�ص�ع املدينة.

4- الدعم امل�دي للربن�مج.

5- حتديد املوقع التنظيمي للربن�مج.

6- اإعداد مقرتح للربن�مج )امل�رصوع(.

7- احل�صول على املوافقة الر�صمية على الربن�مج.

1- تشكيل لجان المدينة الصحية

اإن اإيج�د جل�ن ت�صم جمموعة من املهتمني بهذا الربن�مج ميثل اخلطوة الأوىل يف بدء هذه العملية على اأن ت�صكل هذه 

اللجنة فور اتخ�ذ القرار ببدء الربن�مج.

يكون لتلك اللج�ن دور ب�رز يف امل�ص�ركة يف اجلهود الرامية اإىل تعزيز هذا الربن�مج من خالل العمل على ك�صب الت�أييد 

من اأفراد املجتمع الذي يعد من اأهم اخلطوات يف بداية الأمر، ففي الغ�لب يكون اأع�ص�ء اللج�ن من املهتمني ب�لق�ص�ي� 

ال�صحية والبيئة الجتم�عية والقت�ص�دية وكذلك جتد من بينهم الأك�دمييني الذين لديهم خلفية عن ال�صي��صة الجتم�عية 
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وال�صحية اإىل ج�نب ه�ج�ش تطوير املدينة والبيئة ومن الأمور املهمة البحث ب�صكل مكثف عن اأع�ص�ء اللج�ن الذين 

يتحلون ب�صف�ت متميزة مثل اأن يكون لديهم اهتم�م كبري ب�لق�ص�ي� الع�مة اآنفة الذكر ولديهم روح العط�ء واأن ميثلوا 

وقتهم وجهدهم  من  كبري  تخ�صي�ش جزء  و�صعهم  يكون يف  اأن  املدينة، ويجب  القط�ع�ت يف  من  اأكرب عدد ممكن 

للم�رصوع يف مراحله الأولية، واأن ي�صعروا ب�ملتعة للعمل ب�صورة طوعية ومرنة. 

القرار واإعداد مقرتح  اأ�صح�ب  التطبيق جمع وحتليل املعلوم�ت واإجراء الت�ص�لت واإقن�ع  يجب يف بداية مراحل 

الربن�مج.

2- إدراك وفهم فكرة المدن الصحية

اإن برن�مج املدن ال�صحية يهدف اإىل تطوير املدينة، وذلك من خالل اأفك�ر ومقرتح�ت وم�ص�ريع جديدة اإل اأن فريق 

العمل قد يواجه بع�ش العقب�ت ، فمن الن��ش من هم �صد التغيري، وهم الذين يحت�جون اإىل بذل اجلهود لإقن�عهم ب�أن 

هذا الربن�مج اأحد اأف�صل ال�صبل لتطوير اأو�ص�ع املدينة ح�صب م� اأثبتت جت�رب الدول الأخرى، ولكي ت�صتطيع اللجنة 

القي�م بهذه املهمة ) الإقن�ع ( يتحتم عليهم فهم مب�دئ وا�صرتاتيجي�ت هذا الربن�مج فهمً� جيداً من خالل الإطالع على 

التج�رب ال�ص�بقة التي �صت�ص�عدهم على فهم كيفية تطبيق هذه املب�دئ وال�صرتاتيجي�ت.

3- التعرف على أوضاع المدينة

يجب اأن ندرك ب�أن التطبيق العلمي ملب�دئ وا�صرتاتيجي�ت الربن�مج �صهلة جداً يف ح�لة اإمل�من� ب�أو�ص�ع وظروف املدينة 

حتى يت�صنى لن� تنفيذ الربامج التي تتالءم مع احتي�ج�ت املدينة ، وهذا �صيتطلب من اللجنة تنظيم بحث ي�صتمل على 

الإج�بة عن اأ�صئلة مهمة عن املدينة ثم القي�م بتحليله� وهي:

1- م� هي امل�صكالت ال�صحية يف املدينة ) ح�صب الأولوية (؟ م� الأ�صب�ب الرئي�صية للمر�ش والوف�ة؟ كيف توؤثر اأمن�ط 

احلي�ة على ال�صحة ؟ هل هن�ك اأ�رص تع�ين من م�صكالت �صحية ح�دة؟ هل هن�ك م�صكالت بيئية، مثل تلوث اجلو وامل�ء 

وتوؤثر ب�صكل ملحوظ على ال�صحة ؟
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2- كيف توؤثر الأو�ص�ع القت�ص�دية والجتم�عية على ال�صحة ؟ هل توجد بط�لة على نط�ق وا�صع ولفرتات طويلة ؟ 

م� هي درجة الهتم�م ال�صحي بني عموم ال�صك�ن ؟

الت�أييد  اأ�صخ��صً� يوؤهلهم و�صعهم لك�صب   لنج�ح امل�رصوع ؟ هل ت�صم املدينة 
ً
ج-  م� اجلهة التي يعد دعمه� مهم� 

مل�ص�ريع التطوير.وقد يكون هوؤلء �صي��صيني اأو رج�ل اأعم�ل ن�صط�ء يف املجتمع.من هم هوؤلء الأ�صخ��ش يف مدينتك 

وكيف يت�صنى احل�صول على ت�أييدهم ؟

د- م� مدى ت�أثري الأه�يل يف اتخ�ذ القرار واإمك�نية ت�أثريهم يف جم�ل ال�صحة اأو غريه من املج�لت؟ من هم اأع�ص�ء 

جمل�ش املح�فظة الذين لديهم اهتم�م يف جم�ل م�؟ م� املو�صوع�ت الأكرث اأهمية يف الوقت الراهن يف املدينة؟

من  ب�ملدينة؟  احلكومية  القط�ع�ت  واأولوي�ت  م�صوؤولي�ت  م�  املح�فظة(؟  املدينة)الأم�رة-  اإدارة  تعمل  كيف  هـ- 

املدينة  اإدارة  التي ترغب  امل�صكالت اجلديدة  املدينة؟ م�  يتع�طفون بوجه خ��ش مع ق�ص�ي�  الذين  املدينة  هم م�صئولو 

)الإم�رة- املح�فظة( يف مع�جلته�؟ا كيف تعمل الإدارات معً� للت�صدي للمقرتح�ت اجلديدة؟

و- م� هي اهتم�م�ت اإدارة الرع�ية ال�صحية ؟ اأي امل�صكالت ال�صحية حتظى ب�هتم�م اأكرب؟ هل يواجه النظ�م حتدي�ت 

اأو �صعوب�ت بعينه� يف الوقت الراهن؟ هل هن�ك ح�جة منظورة لإ�صالح الرع�ية ال�صحية ؟

ز – م� هو دور املواطنني يف املدينة؟ هل هن�ك اأعم�ل تطوعية من املواطنني يف املدينة؟ من هم اأعي�ن املدينة؟ من هم 

املواطنون الأكرث اهتم�مً� ب�ل�صحة وق�ص�ي� البيئة؟ هل تتع�ون املدينة مع املواطنني الداعمني للربن�مج؟

 – )الإم�رة  املدينة  اإدارة  لدى  املتوافرة  املعلوم�ت  نوع  م�  للتطوير؟  تهدف  التي  املعلوم�ت  م�ص�در  هي  م�   – ح 

املح�فظة( حول ال�صك�ن و احل�لة ال�صحية و منط احلي�ة و البيئة؟ هل ت�صمح البي�ن�ت املتوافرة بو�صع خ�رطة للح�لة 

ال�صحية و الق�ص�ي� البيئية وامل�ص�ئل الأخرى؟ م� املعلوم�ت التي ميكن احل�صول عليه� من م�ص�در اأخرى مثل: وزارة 

ال�صحة ،البلدي�ت، العمل، وال�صوؤون الجتم�عية؟ م� البحوث و الدرا�ص�ت التي مت القي�م به�؟ من هم الب�حثون اللذين 

بو�صعهم دعم الربن�مج؟ 
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ك – كيف توؤثر الربامج الوطنية والإقليمية على الربن�مج؟ هل هن�ك �صي��ص�ت تهتم بتعزيز ال�صحة والبيئة و احتي�ج�ت 

املواطنني اخل��صة؟ هل يجري التو�صع يف الربن�مج اأم انه يجري تقلي�صه؟ هل توؤيد الأم�رة املب�درات املحلية؟ 

ل – هل هن�ك ت�أييد للربن�مج من قط�عي التج�رة وال�صن�عة ؟ هل يقومون بتطوير بيئة املدينة؟ كيف يتالءم ن�ص�طهم 

التج�ري مع الهتم�م�ت ال�صحية؟ من هم الق�دة الب�رزون و�صط رج�ل الأعم�ل ؟ هل ي�صري ت�ريخهم اإىل تع�ونهم مع 

القط�ع�ت احلكومية يف املدينة؟ 

املعلوم�ت  اإىل معرفتهم مب�ص�در  ب�لإ�ص�فة  املعلوم�ت  الأكرب من  القدر  توفري  بو�صعهم  ال�صحية  املدينة  اأع�ص�ء جلنة  اإن 

املعلوم�ت  امل�ص�عدة يف جمع  املعلوم�ت، كم� ميكن طلب  املفيد تكوين فرق فرعية جلمع  الإ�ص�فية. قد يكون من 

من طلبة الكلي�ت وطلبة املوؤ�ص�ص�ت الأك�دميية يف مدينتك. لهذا ف�إن عملية التوثيق �صت�صبح وا�صعة النط�ق، ويجب 

تنظيمه� ب�صكل جيد منذ البداية.

4- توفير الدعم المادي للبرنامج

اإن توفري التمويل هو يف خ�متة املط�ف م�صئولية اللجنة امل�لية التي �صتتوىل ت�صكيله� جلنة املدينة ال�صحية.

املبدئية  التمويل  م�ص�در  وحتديد  الربن�مج  لتكلفة  اأولية  تقديرات  اإعداد  الأوىل  املرحلة  يف  املدينة  جلنة  على  يجب 

املحتملة. و�صيكون امل�رصوع املقرتح اأكرث اإقن�عً� ملجل�ش املدينة اإذا متت هذه اخلطوة.

5- تحديد الموقع التنظيمي للبرنامج

اإن حتديد موقع الربن�مج �صمن الهرم التنظيمي للمدينة يعد خي�راً مهمً�، لقد ظهرت من�ذج تنظيمية عديدة لربن�مج 

املدن ال�صحية الأوروبية. فهي تعك�ش اأنظمة �صي��صية خمتلفة ودين�ميكية اجتم�عية ورع�ية خمتلفة للربن�مج.
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إن األنماط األربعة الغالبة هي:

تنمو مثل  امل�صتقلة.  اإدارته�  الربامج بو�صفه� م�صتقلة وغري ربحية وله� �صخ�صيته� اخل��صة وجم�ل�ش  اإن�ص�ء  •  يجري 
هذه امل�رصوع�ت؛ لأنه� تكون حم�يدة �صي��صيً� تعمل ب�صكل وثيق مع قط�ع�ت املجتمع الأمر الذي ي�صفي عليه� نكهة 

قوية من م�ص�ركة املواطنني.

•  تتم اإق�مة الربامج �صمن نط�ق اإدارة املدينة وهي مرتبطة ب�إدارته� وقد تكون هذه الربامج جزءاً من مكتب رئي�ش 
البلدية اأو حم�فظ املدينة.

•  جتري اإق�مة الربامج �صمن نط�ق اإدارة املدينة بو�صفه� جزءاً من الإدارة ال�صحية. اإن موقع مثل هذه الربامج ميكنه� 
دعم وتطوير واإ�صالح الرع�ية ال�صحية.

•  تتمتع هذه الربامج على م�صتويني من امل�صتوي�ت احلكومية، فمثاًل توجد يف مك�ن تكون فيه ال�صالحي�ت املوؤثرة 
على املوا�صيع ال�صحية املق�صمة بني املدينة واملنطقة. وعلى �صبيل املث�ل فقد تكون اإحداه� م�صئولة عن ال�صحة يف حني 

تكون اأخرى م�صئولة عن البيئة. لذا ف�إن التن�صيق بينه� يعد اأمراً له الأولوية يف مثل هذا الربن�مج.

6 – إعداد مقترح البرنامج

اإن اإعداد املقرتح الر�صمي للربن�مج يجب اأن يبداأ عندم� يتوافر لدى اأع�ص�ء اللج�ن فهم جيد عن كيفية تطبيق اإ�صرتاتيجية 

املدن ال�صحية ثم التو�صل لإتف�ق على كيفية البدء يف العمل.

اأم� جمل�ش املدينة ) اجتم�ع اللجنة الرئي�صية ( فهي اجلهة الرئي�صة التي يوجه له� مقرتح الربن�مج اإل اأنه ينبغي عند كت�بة 

املقرتح اأن يو�صع يف احل�صب�ن اجله�ت التي ق�مت ب�لتمويل اأو غريه� من اللذين لهم عالقة.

املدينة، كم�  اأولوي�ت جمل�ش  الع�دة خمت�رصة ووا�صحة وحمددة وهي تعك�ش  الربن�مج اجليدة تكون يف  اإن مقرتح�ت 

التخطيط  يف  الأوىل  اخلطوة  هي  الربن�مج  مقرتح  �صي�غة  اإن  ب�لإبداع.  وامل�صتقبلية  العلمية  الن�حية  من  تت�صف  اأنه� 

ال�صرتاتيجي، و�صيكون هذا اأ�ص��ش اخلطط التي يجري و�صعه� يف اأثن�ء املرحلة التنظيمية.
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يجب أن تتطرق مقترحات البرنامج للتالي:

• املب�دئ التي يقوم عليه� الربن�مج.
• اأهداف امل�رصوع.

• الدور الذي �صيقوم به.
• ال�صرتاتيجي�ت الرئي�صية التي �صوف ي�صتخدمه�. 

• الهيكل التنظيمي.
• جه�ت الدعم الرئي�صية.

• التكلفة املقدرة وم�ص�در التمويل املحتملة.

يجب اأن ت�صع يف احل�صبان اأن جمل�ض املدينة عندما يناق�ض اقرتاحك �صيطلب معرفة الآتي :

• كيف �صي�ص�عد الربن�مج يف حل م�صكالت املدينة؟
• م� اجلديد يف هذا الربن�مج؟

• كيف �صيتالءم مع اإدارة املدينة احل�لية؟
• م� النت�ئج امللمو�صة التي �صيتمخ�ش عنه�؟

7- الحصول على الموافقة الرسمية للبرنامج

اإن موافقة اللجنة الرئي�صية  متثل نه�ية مرحلة ت�أ�صي�ش الربن�مج. فهي حتقق هدف الربن�مج الأول و هو ان ي�صبح معرتفً� 

به ر�صميً� كجزء من النظ�م.

اإن اأحد اأجزاء الت�أ�صي�ش املهمة يتمثل يف ح�صد دعم جمل�ش املدينة ل�صم�ن املوافقة على الربن�مج املقرتح.

وينبغي  الت�أ�صي�ش.  اأثن�ء مرحلة  املدينة  النط�ق يف جمل�ش  وا�صع  اأجل حتقيق دعم  اتخ�ذ عدد من اخلطوات من  يجب 

اإ�صت�ص�رة ال�صي��صيني وكب�ر امل�صئوولني التنفيذيني واإطالعهم على �صري الأمور اأثن�ء مرحلة الإعداد.

واإذا ك�ن الربن�مج يقع �صمن نط�ق �صالحي�ت اإدارة املدينة ف�إن اأع�ص�ء جمل�ش املدينة ينبغي اأن يتولوا قي�دة العملية.

اإذا ك�ن ذلك من �ص�أنه اأن ي�ص�عد امل�رصوع على اأن يح�فظ على قوته اإذا تغريت حكومة املدينة. يجب اإعط�ء الأ�صخ��ش 
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غري الأع�ص�ء يف جمل�ش املدينة الذين يتمتعون بنفوذ �صي��صي الفر�صة لالإعراب عن دعمهم للم�رصوع، يجب ب�صورة 

م�صبقة و�صع اإ�صرتاتيجية لتقدمي القرتاح والرد على ال�صتف�ص�رات اخل��صة به اأم�م املجل�ش ويجب تقدمي اأمثلة للنج�ح 

الذي حققته املدن الأخرى كم�دة للنق��ش، ينبغي حتديد م�ص�در املع�ر�صة املحتملة و الت�ص�ل به� ملعرفة م� اإذا ك�ن 

ب�لإمك�ن مع�جلة اعرتا�ص�تهم.

ثانيًا: بدء التنظيم 

1- اختي�راملن�صق و ت�صكيل اللج�ن.

2- حتليل املعلوم�ت.

3- حتديد عمل الربن�مج.

4- اإن�ص�ء مكتب الربن�مج.

5- تخطيط الإ�صرتاتيجية بعيدة املدى.

6- ح�صد الط�قة من اأجل الربن�مج.

7- اإن�ص�ء اآلي�ت املح��صبة الإدارية.

متثل موافقة اللجنة الرئي�صية ال�صتهالل الر�صمي للربن�مج، مم� �صيمكن الق�ئمني على الربامج على البدء ب�لتنظيم. ويعني 

ذلك اإن�ص�ء اآلي�ت التنظيم والإدارة التي يعمل يف �صوئه� الربن�مج، تب�در اللجنة الرئي�صية مبه�مه� للقي�م ب�أعب�ء القي�دة 

امل�لية  وامل�ص�در  املوظفني  ت�أمني  التنظيم  عملية  اأجزاء  اأهم  من  واإن  واملت�بعة  الدعم  لتوفري  مكتب  واإن�ص�ء  التن�صيق  و 

واملعلوم�ت التي يحت�جه� الربن�مج.

1- تشكيل اللجان الفرعية

اإن جميع الربامج الن�جتة ك�نت نتيجة لعمل منظم ومت�بع بدقة. ولذا ف�إنه يجب ت�صكيل اللج�ن الفرعية ب�أ�رصع وقت 

ممكن بعد �صدور املوافقة على تنفيذ الربن�مج. اإن هذا الإجراء يعد خطوة مهمة يف بدء التنفيذ، حيث �صتتوىل هذه 

اللج�ن  من  الربن�مج )�صت�صم عدداً  لتنظيم  الالزمة  القرارات  الرئي�صية لأتخ�ذ  اللجنة  التخطيط والتن�صيق مع  اللج�ن 

الفع�لة له� م�صوؤولي�ت حمددة واأع�ص�ء وهي�كل عمل فع�لة واإجراءات وا�صحة ومرنة(.
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المسـئووليات 

م�صتوى  على  ال�صي��صي   والنظ�م  الربن�مج  بني  الو�صل  حلقة  و�صتكون  الربن�مج،  قي�دة  �صتتوىل  الرئي�صية  اللجنة  اإن 

)املدينة – املنطقة – الدولة(. اإن فريق العمل �صيكون م�صئول عن اإدارة الأن�صطة امللق�ة على ع�تقه مثل التف�و�ش حول 

التف�ق�ت اخل��صة ب�صبل تطوير اأو�ص�ع املدينة. 

تقوم اللجنة الرئي�صية بعدة مه�م لالإ�صطالع مب�صئولي�ت القي�دة واتخ�ذ القرارات والتن�صيق، وهي مه�م ينبغي اأخذه� 

يف احل�صب�ن عند اختي�ر اأع�ص�ئه�.

تشمل مسئووليات اللجنة الرئيسية ما يلي :

- �صي�غة فل�صفة واإ�صرتاتيجية العمل.

- الأقن�ع بقبول اقرتاح�ت الربن�مج.

- درا�صة الآراء والتنظيم�ت املتعلقة ب�لربن�مج.

- بث الدع�ية للربن�مج بهدف احل�صول على اأكرب عدد ممكن من اأه�يل املدينة.

- احل�صول على املوارد امل�لية وامل�ص�در الأخرى للربن�مج.

- ت�صجيع اأفراد املجتمع على اإبداء اآرائهم و امل�ص�ركة يف املو�صوع�ت ال�صحية والبيئية.

- اتخ�ذ القرارات حول ت�صغيل اللج�ن الفرعية ومكتب الربن�مج.

العضوية

يجب  ع�صواً.  اإىل 25  بني 15  الرئي�صية  اللج�ن  هذه  معظم  ع�صوية  وترتاوح  والتكوين  احلجم  من حيث  تختلف 

اأن يعمل اأع�ص�ء اللجنة على اإق�مة روابط �صي��صية ف�علة بج�نب متثيله بعدد من الأع�ص�ء املحليني الف�علني وعدد من 

توفري  املدينة وقدرتهم على  ب�أو�ص�ع  اهتم�م�تهم  بن�ًء على  الأع�ص�ء  اختي�ر  و�صيجري  م�ديً�«.  و  »�صي��صيً�  الداعمني 

الدعم للربن�مج.
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المرشحون لعضوية اللجنة

•  اأع�ص�ء من روؤ�ص�ء اللج�ن الفرعية.
•  اأع�ص�ء حمليون.

• رئي�ش البلدية ب�ملدينة.
• اأع�ص�ء من امل�صئولون عن اخلدم�ت الجتم�عية والتعليم والبيئة واملرور والإ�صك�ن وتخطيط املدن.

• كب�ر امل�صئولني يف نظ�م الرع�ية ال�صحية.
• كب�ر امل�صئولني التنفيذيني من اإدارة املدينة.

• ممثلون من فئ�ت املجتمع الف�علني.
• الب�حثون الذين لديهم اهتم�م ب�ل�صحة الع�مة وال�صي��صة الجتم�عية.

• ممثلو القط�ع�ت التج�رية وال�صن�عية والعم�لية واملهنية.
• املواطنون الذين عرف عنهم اهتم�مهم بق�ص�ي� املدينة.  

اإن اأع�ص�ء ال�صبكة الأهلية )التي ت�صم عدداً من الأه�يل املهتمني ب�لربن�مج( �صتحدد اآراءهم وت�رصف�تهم و اإمك�نية جن�ح 

الربن�مج من الن�حية العلمية و�صيكونون عن��رص مهمة يف حتديد نوعية املجتمع. لقد مت تق�صيمهم اإىل جمموع�ت ت�بعة 

لإدارات املدينة، على �صبيل املث�ل )الرع�ية ال�صحية، ال�صن�عة، التج�رة والعمل، املجتمع(. اإن العمل الف�عل يقت�صي 

فهم عمل هذه القط�ع�ت على اأر�ش الواقع، حيث يجب فهم م�صئولي�ته� ون�ص�طه� وتطلع�ته�. اإن حتقيق مثل هذا 

الفهم مهمة معقدة ت�صتمر طوال فرتة حتقيق الربن�مج.

جهة،  من  ال�صي��صية  القرارات  اتخ�ذ  نظ�م  بني  و�صيط  مبث�بة  التحليلي  الإط�ر  هذا  �صمن  ال�صحية  املدن  برن�مج  يعّد 

وال�صبكة املوؤلفة من املهتمني ب�لربن�مج من الأه�يل. وتعّد ن�ص�ط�ت وقي�دات فريق العمل والعمل الفني للج�ن الفرعية 

ومت�بعة مكتب الربن�مج مبت�بعة اأدوات هذه الوا�صطة.اإن اأهمية هذه العملية متثل قدرة الربن�مج على توفري اأداة و�صل 

بني النظ�م ال�صي��صي واملهتمني ب�لربن�مج من الأه�يل.

يجب ال�صتف�دة من نت�ئج حتليل املعلوم�ت يف حتديد عمل الربن�مج وتنظيم مك�تب الربن�مج وو�صع اخلطط وتقييم 

�صري الأداء. 
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3- تحديد عمل البرنامج

يجب اأن تقوم ب�لعب�ء الرئي�صية وتبني بي�ن وا�صح عن الدور وامله�م التي �صيقوم به� الربن�مج، والتطور امل�أمول من 

الربن�مج والأ�ص�ليب اجلديدة التي �صيتم اإتب�عه� يف املج�لت الع�مة، على �صبيل املث�ل م� ج�ء يف ميث�ق اأوت�وا للتطوير 

ال�صحي.

البرنامج،  مفهوم  والنشر  بالواسطة  يتعلق  فيما  بأدوارها  لالضطالع  مهام  بعدة  البرامج  تقوم 
وفيما يلي األمثلة النموذجية لمهام البرنامج:

• جمع املعلوم�ت عن امل�صكالت ال�صحية والبيئية الع�مة و الجتم�عية يف املدينة وفر�ش تطوير الأو�ص�ع.
• زي�دة الوعي وفهم الق�ص�ي� املختلفة بني الأ�صخ��ش يف املدينة واملهتمني ب�لربن�مج من اأه�يل املدينة.

• ح�صد الدعم ال�صي��صي لتح�صني الأو�ص�ع �صواء �صحية اأو بيئية اأو غريه�.
• توفري اآلي�ت ميكن من خالله� تخطيط وتطوير العمل يف املج�لت ذات العالقة.

• تطوير التخطيط ال�صرتاتيجي ل�صم�ن عمل �ص�مل وبعيد املدى.
املتبعة يف  ال�صبل والطرق  ب�لتطوير وحتديث  اإىل �صي��صة ع�مة متجددة تت�صف  • ت�صجيع الإبداع والتغري املف�صي 

املج�لت ذات العالقة، وذلك يف �ص�ئر اأرج�ء املدينة.

• امل�ص�ركة الفع�لة يف ن�ص�ط�ت �صبك�ت املدن ال�صحية حول الع�مل اأو �صبك�ت منظمة ال�صحة الع�ملية.

4- إنشاء مكتب البرنامج

الن�جحة له� مكتب م�صتقل له موظفوه وم�ص�در متويله اخل��صة. يقوم مكتب الربن�مج بدعم  اإن جميع امل�رصوع�ت 

عمل فريق العمل، حيث اأن هذا املكتب �صيكون املحرك لك�فة اأن�صطة الربن�مج. اإن مكتب هذا الربن�مج ل يحت�ج 

اإىل تنظيم�ت �صخمة بقدر م� تكون متميزة ب�لب�ص�طة وتقدمي اخلدم�ت واملب�درات اله�دفة اإىل ال�صتمرارية واملت�بعة 

الالزمة لرتجمة القرارات اإىل واقع عملي. اإن مك�تب الربن�مج الفع�لة تتميز مب�صئوولي�ته� املحددة والعدد الك�يف من 

املوظفني واملوقع الذي ي�صهل الو�صول اإليه والإجراءات الإدارية الوا�صحة.
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المســئووليات

التفعيل ون�رص مفهوم الربن�مج تلقي على مكتب الربن�مج م�صئولي�ت خ��صة. حيث يقوم املكتب بت�صهيل  اأدوار  اإن 

عمل الربن�مج من خالل الت�ص�لت واملعلوم�ت والن�ص�ئح والدعم، وهو ي�صطلع بهذه امل�صئوولي�ت ني�بة عن فريق 

العمل، وب�لتن�صيق مع الأه�يل. ويعّد املكتب حلقة الو�صل بني الأطراف املختلفة للربن�مج.

إلقاء  إن مكاتب برنامج المدن الصحية للدول األوروبية لها مهام محددة قد يكون من المهم 
لمحة عليها، وهي كالتالي:

- تطوير م�ص�در املعلوم�ت حول ق�ص�ي� املدينة املختلفة وحول فر�ش املع�جل�ت اجلديدة له�.

- توفري الدعم املهني والإداري لفريق العمل وجل�نه الفرعية.

- ن�رص مب�دئ وا�صرتاتيجي�ت و عمل الربن�مج.

- التف�و�ش مع املهتمني من الأه�يل لو�صع اأ�ص�ش العمل.

- ت�صهيل ودعم م�ص�ركة املجتمع التي تهدف لال�صطالع بدور اأكرب يف التطوير.

- ت�صجيع الإبداع يف املج�لت ذات العالقة على النط�ق املحلي.

- اإقن�ع اإدارة املدينة ب�أهمية تعزيز التخطيط ال�صحي وال�صرتاتيجي وتقييم الت�أثري ال�صحي الن�جت عن ذلك.

- توفري املعلوم�ت الالزمة ملنظمة ال�صحة الع�ملية و ال�صبك�ت الوطنية التي تنتمي لع�صويته�.

اإن الأداء اجليد ملكتب الربن�مج يعني العمل بف�علية مع الآخرين. اإن النج�ح احلقيقي الذي قد يحققه مكتب الربن�مج 

هو مدى اإقن�عه لالآخرين ب�لقي�م ب�لعمل يف املج�لت التي ترى اللجنة الرئي�صية اأنه� ذات اأولوية.

80



الموظفون

الن�جحة يف بع�ش  الربامج  اأن  اإىل 10 موظفني. ويالحظ  الع�مل م�بني 5  يرتاوح عدد موظفي معظم املك�تب حول 

املدن التي يقدر عدد �صك�نه� ب 250،000 ن�صمة اأو اأكرث حتت�ج اإىل خم�صة موظفني ، اإن هذا العدد �رصوري لتغطية 

ل�صم�ن  كبرية  ميزة  يعد  متفرغ  من�صق  ب�ملجتمع.اإن وجود  الت�ص�ل  على  واحلف�ظ  الربن�مج  لعمل  املختلفة  النواحي 

ح�صن �صري عمل الربن�مج ، ولذا ف�إنه من ال�رصوري توفري موظف متفرغ واحد على الأقل يف املكتب.

اإن املن�صق الن�جح لبد اأن يكون قد تلقى تدريبً� واكت�صب عدة جت�رب يف العمل. وينبغي اأن يتوفر لديه اهتم�م قوي 

ب�ل�صحة الع�مة والبيئة وتنمية املدن واملف�هيم الإ�صرتاتيجية ، وهو بح�جة لفهم عميق ملدينته ونظ�مه� ال�صي��صي، كم� 

يوفر الإدارة اجلديدة للمكتب والدعم لفريق العمل. واأهم امله�رات التي يجب اأن يتحلى به� املن�صق هي :

•  القدرة على التف�و�ش واإجراء الت�ص�لت والتخطيط.
•  القدرة على التع�مل بح�ص��صية مع اآراء املجتمع.

•  القدرة على العمل مبرونة على اأن يكون مت�صمً� ب�لإبداع.

من جهة اأخرى يجب اأن يكون يف مقدور املهتمني ب�لربن�مج زي�رة املكتب والو�صول اإليه يف جميع الأوق�ت اأثن�ء 

�ص�ع�ت العمل.

ب�لن�صبة للموظفني الآخرين الذين قد يحت�ج اإليهم الربن�مج ف�إن الأمر يتوقف على املج�لت التي ينوي الربن�مج حتقيق 

جن�ح�ت فيه�، فيالحظ وجود ب�حثني يف بع�ش الربامج لإجراء التحليالت الالزمة للمعلوم�ت والإ�صه�م يف التخطيط. 

بينم� يوجد لدى البع�ش الآخر موظف متخ�ص�ش ب�لعمل الدع�ئي، ويف جم�ل تنمية املجتمع.
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الموقع

اإن اختي�ر املوقع يعتمد على وجوده يف مك�ن ب�رز و�صهولة الو�صول اإليه.وغ�لبً� م� تعمل املك�تب ب�صورة اأف�صل اإذا 

الو�صع  اإن  ب�لربن�مج.  واملهتمني  املتع�ونني  لالأ�صخ��ش  مت�حة  تكون  اأن  على  ب�صهولة  عليه�  التعرف  ب�لإمك�ن  ك�ن 

الأمثل، والذي قد يوؤدي اإىل جن�ح الربن�مج هو اإن�ص�ء مكتبني للربن�مج يف موقعني خمتلفني:

املوقع الأول: 

ب�لقرب من املح�فظة اأو بداخل مبن�ه� وهذا �صيك�صب الربن�مج اأهمية و�صيكون مك�نه من��صبً� للم�صوؤولني و متخذي 

القرار.

املوقع الثاين: 

يجب اأن يكون يف مك�ن ب�رز �صهل الو�صول اإليه، حيث �صريت�ده اأفراد املجتمع وخ��صة املهتمني ب�لربن�مج وغ�لبً� م� 

يكون هذا املكتب يف و�صط املدينة ويكون مزوداً مبكتبة تثقيفية و�ص�لة اجتم�ع�ت مع التجهيزات الالزمة واملن��صبة من 

فر�ش واأث�ث مكتبي وغريه على اأن يكون هذا املكتب مفتوحً� يف الأوق�ت التي تن��صب اجلمهور.

اإلدارة

اإن مكتب الربن�مج يعمل ب�صورة اأف�صل اإذا ك�نت لديه اإجراءات اإدارية مب�صطة ووا�صحة تتن��صب مع مه�مه. ونظراً 

لأن مك�تب مثل هذه الربامج �صغرية احلجم ف�إن معظمه� تتج�هل هذا ال�رصط الأمر الذي اأدى اإىل الإرب�ك والعجز. 

لذا يجب اأن تدرك اإدارة املكتب اأهمية هذه الإجراءات وم� �صيرتتب عليه� ممن م�صئولية على اأن تغطي تلك الإجراءات 

كحد اأدنى النق�ط الت�لية:

• م�صئولي�ت مكتب الربن�مج وعالقته ب�للجنة الرئي�صية واللج�ن الفرعية.
• تقدمي املقرتح�ت ال�ص�درة من املهتمني ب�لربن�مج من الأه�يل.

• تقدمي الوث�ئق الرئي�صية.
• تقدمي �رصوط اخلدمة ملوظفي الربن�مج.

• قوانني الإنف�ق واحل�ص�ب�ت فيم� يتعلق ب�أموال الربن�مج.
• ترتيب اجتم�ع�ت املوظفني الدورية.
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• احلف�ظ على معلوم�ت الربن�مج.
• تقدمي التق�رير الدورية اإىل اللجنة الرئي�صية واملهتمني ب�لربن�مج من الأه�يل.

5- تخطيط اإلستراتيجية بعيدة المدى

اإن اإ�صرتاتيجية تطوير التخطيط بعيد املدى هي اإحدى الو�ص�ئل التي ينتهجه� الربن�مج لإقن�ع ال�صي��صيني وامل�صئوولني 

ي�صجع  ال�صرتاتيجي  التخطيط  اإن  املدينة.  اأو�ص�ع  تعزيز  اإىل  الرامية  واملقرتح�ت  الأفك�ر  لتبنى  املدينة  التنفيذيني يف 

مع  اأف�صل  عالق�ت  واإق�مة  القط�ع�ت  بني  التع�ون  خالل  من  اإجن�زه  ميكن  مل�  نظرتهم  تو�صيع  على  املدينة  م�صئوويل 

املجتمع. اإن املنظور بعيد املدى للتخطيط ال�صرتاتيجي ي�صجع امل�صئوولني للتفكري يف اإدخ�ل تغيريات على ال�صي��ص�ت 

والربامج التي يحت�ج اإجن�زه� اإىل عدة �صنوات.

اإعداد  اإنه بو�صع الربن�مج تطوير التخطيط ال�صرتاتيجي داخل املدينة عن طريق تقدمي املث�ل من خالل عمله. يجب 

اإ�صرتاتيجية وا�صحة خ��صة به ومن ثم تقوم اللجنة الرئي�صية مبن�ق�صته� ب�صكل جيد.اإن و�صع اخلطط الإ�صرتاتيجية هو 

يف الع�دة من اإخت�ص��ش من�صق الربن�مج وروؤ�ص�ء اللج�ن الفرعية ومن املمكن كذلك ال�صتع�نة ب�أ�صخ��ش متخ�ص�صني 

ب�لتخطيط.

عند اكتم�ل اخلطة ال�صرتاتيجية يجب اتخ�ذ اخلطوات الالزمة ل�صم�ن و�صوله� اإىل اجله�ت امل�صتهدفة مثل؛ متخذي 

القرار يف املدينة ومديري الإدارات ذات العالق�ت الع�مة وم�صئويل اخلدم�ت ال�صحية ومنظمة ال�صحة الع�ملية. ويجب 

اأن حتظى هذه اخلطة بحملة دع�ئية وا�صعة من خالل اللق�ءات عرب و�ص�ئل الإعالم، ب�لإ�ص�فة اإىل الن�رص يف ال�صحف.

الربن�مج  اإىل مواقف تركز على فل�صفة  بي�ن�ت ت�صري  التخطيطية  الربامج يف وث�ئقه�  التي قدمته� بع�ش  النم�ذج  فمن 

وامل�صكالت ال�صحية و البيئية التي تعده� ذات اأولوية بينم� يت�صمن البع�ش الأخر بي�ن�ت حول النت�ئج بعيدة املدى 

املتوقعة وجم�لت العمل الرئي�صية يف حني اأن بع�ش الربامج اأكملت خطط عمل تت�صف ب�صيء من التف�صيل.

اإن الأمر املهم يف التخطيط الإ�صرتاتيجي هو حتقيق التوازن بني التطلع�ت العري�صة و التقييم الواقعي حلجم التغيري املتوقع.
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6- حشد الطاقة من أجل البرنامج

اإن جن�ح الربن�مج يتطلب توافر الط�قة الالزمة للنج�ح واملتمثلة يف الأ�صخ��ش وامل�ل واملعلوم�ت.

اإن ح�صد هذه الط�ق�ت يعد من م�صئولي�ت اللجنة الرئي�صية ومن�صق الربن�مج، فهذه امل�صئوولية يجب اأن ت�صتمر طوال 

مدة تنفيذ الربن�مج.

•  خطوات ضرورية لحشد الطاقات
اخلطوة الأوىل

هي تقدير املوارد الالزمة. يف بداية الأمر يجب حتليل اأو�ص�ع املدينة وحتديد دور الربن�مج ومه�مه لي�أتي بعد ذلك 

تقدير اأعداد املوظفني وحجم املعلوم�ت والحتي�ج�ت امل�لية الالزمة.كم� اأن حتديد دور الربن�مج ومه�مه �صينتج عنه 

حتديد الأن�صطة التي �صيتم تعيني املوظفيني للقي�م به�، وكذلك تقدير نفق�ت البحوث والدع�ية وال�صفر والإدارة. 

اخلطوة الثانية

هي اإعداد اإ�صرتاتيجية للميزانية.رمب� يكون الربن�مج قد متت املوافقة عليه مبوارد تكفي للوف�ء بنفق�ت الت�صغيل الأ�ص��صية 

لفرتة وجيزة، اإىل ج�نب توفري امل�ل للموظفني والإمدادات واملعدات وبع�ش اخلدم�ت الفنية وال�صفر. ولكن املهمة 

الأ�ص��صية يف هذه املرحلة هي احل�صول على اأموال تغطي هذه الحتي�ج�ت لفرتة ترتاوح من ثالث اإىل خم�ش �صنوات، 

وهذا يتطلب العمل على اإعداد ا�صرتاتيجي مليزانية اأكرث �صموًل ت�صمح للربن�مج ب�أن يكون اأكرث ف�علية.

اخلطوة الثالثة

تتمثل يف اإعداد خطة جلمع الأموال لفرتة ترتاوح بني ثالث اإىل خم�ش �صنوات عن طريق الت�ص�ل بعدد من امل�ص�در. 

و�صيكون من املفيد يف هذا الوقت اإ�صتخدام املعلوم�ت اخل��صة ب�مل�ص�در التي مت جمعه� يف مرحلة الت�أ�صي�ش. كم� اأن 

التزام�ت الدعم بعيد املدى التي يتم احل�صول عليه� من خالل جمل�ش املدينة، اأم� م� يتعلق مب�صئوولية جمع التربع�ت 

فيجب اأن تعطى لل�صئوون امل�لية ب�إدارة الربن�مج.

زي�دة  �صيتطلب  وهذا  الربن�مج،  اأن�صطة  تو�صع  احتم�ل  الب�ل  عن  يغيب  األ  فيجب  املوظفني  عدد  لتطوير  وب�لن�صبة 

الب�رصية يف ح�لة  الرئي�صية واللج�ن الفرعية تويل مهمة ح�صد م� يلزم من الط�ق�ت  اأعداد املوظفني، فعلى اللجنة  يف 
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الإح�ص��ش ب�لنق�ش، فعلى �صبيل املث�ل �صتجد اأعداداً من الأك�دمييني و الطالب و املتطوعني يرغبون من وقت لآخر 

اأن املهتمني ب�لربن�مج من غري ق�درين على الإ�صه�م م�ديً� يقومون يف كثري من  يف امل�ص�عدة يف عمل الربن�مج. كم� 

الأحي�ن ب�نتداب موظفيهم لفرتات مقدرة من الوقت للعمل يف الربن�مج فهذه الط�ق�ت من املتطوعني يجب اأخذه� 

يف احل�صب�ن عندم� تقدر احتي�ج�ت الربن�مج من هذه الط�ق�ت.

اأم� م� يخ�ش املعلوم�ت فيجب جتنيد املتخ�ص�صني يف جم�ل جمع املعلوم�ت وحتليله� بغية امل�ص�عدة يف اأعم�ل الربن�مج 

وتطوير ط�قته املعلوم�تية. هن�ك كم ه�ئل من م�ص�در املعلوم�ت يف كل مدينة وبع�صه� يقدم معلوم�ت تت�صف ب�لكم 

بينم� يقدم البع�ش الأخر معلوم�ت تركز على اجلودة. اإن مفت�ح النج�ح يتمثل يف اكت�ص�ف م�ص�در املعلوم�ت وال�صبل 

اجلديدة لتحليله� وعر�صه�. لذا يجب تطوير نظ�م املعلوم�ت اخل��ش ب�لربن�مج ب�صورة منتظمة منذ البداية.

7- إنشاء آليات المحاسبة اإلدارية 

اأن عب�رة املح��صبة تطبق اأ�ص��صً� على امل�ص�ئل امل�لية، وت�صتخدم يف الغ�لب يف هذا املعنى املحدود. اإل اأنه جرى موؤخراً 

تو�صيع نط�ق ا�صتخدامه� ليمتد اإىل معرفة مدى الت�أثري الن�جت عن ال�صي��ص�ت التي اأقره� جمل�ش املدينة وتقييم طرق تنفيذ 

تلك ال�صي��ص�ت، فمبداأ املح��صبة يعني اأن اللجنة الرئي�صية والإدارات الأخرى يف املدينة م�صئوولة عن ت�أثري �صي��صته� 

وبراجمه� على ال�صحة والبيئة. وحتى يكون لهذا املبداأ معنى عملي يجب اأن تكون هن�ك اآلي�ت لتقييم الت�أثري وتقدمي 

تقرير ب�لنت�ئج اإىل جه�ت اتخ�ذ القرار ثم اإىل اجلمهور.

أربع وسائل لتطوير مفهوم المحاسبة اإلدارية

اأ-  ميكنه� ا�صتخدام اأنظمة اإعداد التق�رير لإعط�ء �رصد �صحيح لقرارات الربن�مج ون�ص�ط�ته ونت�ئجه ب�صكل منتظم اإىل 

اللجنة الرئي�صية واملهتمني ب�لربن�مج وجه�ز الدعم امل�يل واىل املواطنيني.

ب- اأن يقدم الربن�مج بعد موافقة اللجنة الرئي�صية تقريراً �صنويً� عن و�صع املدينة. اإن مثل هذا التقرير �صيدعم م�صداقية 

ال�صحي ومنط احلي�ة وح�لة  الو�صع  املج�لت مثل  بع�ش  املهمة يف  املوؤ�رصات  التقرير على  ف�صي�صتمل هذا  الربن�مج. 

البيئة. كم� يقوم بتحليل هذه املج�لت وتقييمه� فيم� يتعلق ب�صي��ص�ت املدينة وبراجمه�.
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ج- اأن يقوم الربن�مج بتطوير ودعم عملي�ت تقييم الت�أثري ال�صحي وكذلك حتليل ت�أثري ال�صي��ص�ت والن�ص�ط�ت امل�لية 

على ال�صحة مع تقدمي تو�صي�ت للتغيريات املفيدة.

د- اقرتاح تبني �صي��ص�ت املح��صبة ال�ص�ملة من قبل اللجنة الرئي�صية حيث اأن مثل هذه ال�صي��ص�ت من م�صئوليته�. توفري 

عملي�ت تقييم منتظمة للت�أثري ال�صحي يف ك�مل نط�ق الإدارة، واإعداد تق�رير �صنوية عن الو�صع ال�صحي وتوفري فر�ش 

للنق��ش الع�م.

ثالثًا: اتخاذ اإلجراء 

مرحلة التنفيذ 

اإىل ج�نب الهتم�م  الطموحة  ب�أهدافه  اقتن�عهم  فيه، وكذلك  اأفراد املجتمع واملهتمني  الربن�مج لدى  اإدراك هذا  اإن 

مراحل  تطور  مع  تتزايد  بط�ق�ت  معززة  للربن�مج  قوية  بداية  اإىل  ذلك  �صيوؤدي  مراحله  ومت�بعة  وتنظيم  له  ب�لإعداد 

الربن�مج.

لكي ن�صل اإىل م� ذكر علين� اأن نويل هذه املرحلة )مرحلة التنفيذ( مزيداً من الهتم�م، وذلك بتطبيق خطواته� ال�صت 

بكل دقة وعن�ية وهي على النحو الأتي:

1- زيادة الوعي الصحي

اإن برن�مج املدن ال�صحية يجب اأن يعمل على زي�دة الوعي مببداأ ال�صحة للجميع وكيفية تطبيقه على اأر�ش الواقع، ف�إن 

ال�صحة الع�مة اجليدة وحتقيق و�صع �صحي مالئم و بيئ�ت واأو�ص�ع اإجتم�عية من��صبة تعتمد على الإ�صه�م من ك�فة 

اأن  التي تعد حق من حقوقه وم�صئوولية من امل�صئولي�ت التي يجب  اإىل ج�نب م�ص�ركة املواطن )الفرد(  القط�ع�ت 

يفي به�. 
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هناك طرق عدة للمساعدة على زيادة الوعي نذكر منها ما يلي:

أ- إمكانية الوصول

عندم� تكون مك�تب برن�مج املدن ال�صحية متي�رصة وطرق الو�صول اإليه� �صهلة واملعلوم�ت الالزمة متوافرة فيه� اإىل 

واأفراد  املكتب  بني  امل�صتمر  الت�ص�ل  اأ�ص�ش  تر�صيخ  يعني  ذلك  ف�إن  ا�صتقب�لهم  املوظفني وطيب  تع�مل  ج�نب ح�صن 

املجتمع مم� �صيعزز زي�دة الوعي.

ب- وصول المعلومات للمتلقي

اإن برن�مج املدن ال�صحية يزيد من درجة الوعي، وذلك بن�رص معلوم�ت مهمة مثرية ومفيدة عن اأو�ص�ع املدينة. اإن �رص 

النج�ح يف اإي�ص�ل املعلومة يكمن يف املحتوى وال�صكل الذين يت�صم ب�جل�ذبية والإبداع والبتك�ر. 

ج- الحمالت الدعائية

اإن للربن�مج دوراً يف زي�دة الوعي من خالل احلمالت الدع�ئية عندم� يوليه� الهتم�م واملت�بعة ومن الأف�صل اأن تنفذ 

هذه احلمالت من قبل جه�ت اأخرى على اأن يتبن�ه� ويدعمه� الربن�مج.

د- المتابعة والتدقيق

اأن�صطة  تعد من  والتي  ب�ملدينة  الأخرى  الإدارات واجله�ت  بع�ش  بتنفيذه�  تقوم  التي  الأن�صطة  مبت�بعة  الربن�مج  يقوم 

تلك  بت�أثريات  لتعريفهم  املجتمع  اأفراد  وك�فة  ب�لربن�مج  املهتمني  على  املت�بعة  هذه  نت�ئج  تعر�ش  وب�لت�يل  الربن�مج، 

الن�ص�ط�ت.

هـ- األعمال المساندة

ت�صهم املب�درات املحلية املدعومة من قبل الربن�مج يف اإيج�د الأثر امللمو�ش، وكمث�ل على ذلك نذكر اأعم�ل التنظيف 

وم�ص�ريع احلدائق املحلية والتغيريات يف اخلدم�ت مثل خدم�ت جمع القم�مة.
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و- المشروعات

 تزيد امل�رصوع�ت من درجة الوعي عن طريق رع�ية املن�ف�ص�ت وامل�ص�بق�ت واملب�ري�ت التي تعرف من خالله� قط�ع�ت 

املجتمع ب�إ�صه�م�ته� يف ق�ص�ي� املدينة وهن�ك اأمثلة اأخرى نذكر منه� جوائز املدن ال�صحية التي تقدم لأف�صل مطعم...

اإلخ.

ز- وسائل اإلعالم

توفر ال�صحف والإذاعة والتلفزيون اإمك�ني�ت قيمة للو�صول اإىل املجتمع. اإن العمل اجليد مع و�ص�ئل الإعالم يتطلب 

التوا�صل والإمداد ب�لأخب�ر القيمة. ففي بع�ش الربامج يتم توظيف اأ�صخ��ش متخ�ص�صني وم�هرين يف العالق�ت مع 

و�ص�ئل الإعالم.

2- تشجيع التخطيط االستراتيجي

اإن حتقيق الف�ئدة الق�صوى من �صي��ص�ت ال�صحة الع�مة يتطلب تفكرياً �ص�ماًل بعيد املدى. وهن�ك ح�جة م��صة اإىل نظرة 

�ص�ملة يف فر�ش تغيري ال�صي��ص�ت من اأجل معرفة قيمة الإ�صه�م�ت التي ميكن اأن تقدمه� الإدارات التي تعمل ب�ملدينة. 

اإن التفكري بعيد املدى �رصوري لإث�رة الرغبة يف اإجراء تغيريات يف ال�صي��صة حتت�ج اإىل عدة �صنوات لتحقيق النت�ئج. 

اإنه لأمر مهم اأن تقوم الربامج بتطوير تخطيط ا�صرتاتيجي من �ص�أنه ت�صجيع اإدارة املدينة على اإجراء التعديالت الالزمة، 

تقوم اخلطط الإ�صرتاتيجية بتحديد الأهداف الواجب حتقيقه� خالل فرتة ترتاوح بني ثالث اإىل خم�ش �صنوات وكذلك 

طرق حتقيق هذه الأهداف ب�صكل ع�م. واإذا مت اإعداد هذه اخلطط اإعداداً �صحيحً� ف�إنه� توفر التوجيه للعمل بعيد املدى 

بينم� ت�صمح ب�ملرونة يف ال�صتج�بة للظروف املتغرية وانته�ز الفر�ش عندم� تلوح.

أ- تقييم أوضاع المدينة

اإن تقييم الربن�مج لأو�ص�ع املدينة ميثل اإحدى خطوات مرحلة التنظيم، و�صينتج عنه حتديد نوعي�ت الإ�صه�م�ت التي 

الر�صمية على هذا  ال�صبغة  اإ�صف�ء  يتم  اأن  القط�ع�ت على  العمل يف  �صتع�لج من خالله� ق�ص�ي� املدينة وكذلك فر�ش 

التقييم لكي يكون جميداً.
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ب- خطط البرنامج

ميكن اأن ي�صتمل الربن�مج على خطط اإ�صرتاتيجية جيدة ال�صي�غة وخطط عمل ق�صرية الأجل.

ج- دراسات التأثيرات الصحية والبيئية

الإدارات  اأن�صطة  تنفيذ  تنتج من جراء  التي  والبيئية  ال�صحية  الت�أثريات  درا�ص�ت  تطوير  ال�صحية  املدن  برن�مج  بو�صع 

على  املرتتبة  العواقب  بفح�ش  الدرا�ص�ت  هذه  مثل  تقوم  بحيث  واخلربات  ب�مل�ل  دعمه�  من خالل  وذلك  ب�ملدينة، 

ال�صحة من جراء ن�ص�ط�ت الإدارات املختلفة يف العديد من القط�ع�ت مثل الإ�صك�ن والنقل واإجراءات التحكم يف 

البيئة. وقد ت�ص�عد هذه الدرا�ص�ت يف حتديد فر�ش تغيري ال�صي��ص�ت من خالل العمل عرب القط�ع�ت.

د- التأثيرات على خطط المدن

تركز مثل هذه اخلطط يف الع�دة على النواحي الفعلية يف تنمية املدن مب� يف ذلك الإ�صك�ن وامل�ص�ح�ت اخل�رصاء والطرق 

والنقل. حددت بع�ش املدن ال�صحية كمو�صوع مركزي للتخطيط، وق�مت بدمج مب�دئ املدن ال�صحية يف اخلطة. اإن 

مثل هذه املع�جلة تقيم عالق�ت بني البيئة وال�صحة الع�مة.

هـ- خطة المدينة الصحية

اإن خطة املدينة ال�صحية هو الطريقة املثلى لتطوير وتعزيز املج�لت ال�صحية والبيئية و الجتم�عية ، �رصيطة اأن ت�صرتك 

يف اإعداده� و�صي�غته� ك�فة القط�ع�ت ذات العالقة اإىل ج�نب م�ص�ركة املواطنني التي تعد اأ�ص��صية يف مثل هذه اخلطط، 

ال�صحة  ملنظمة  الت�بعة  ال�صحية  املدن  ل�صبكة  ين�صم  اأن  اأراد  ملن  اإلزامي  ال�صحية مطلب  املدينة  اإعداد خطة  ب�أن  علمً� 

الع�ملية.
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3- تعزيز إسهامات الجهات المختلفة في دور المعالجة والتغيير

اإن عمل القط�ع�ت ذات العالقة وتظ�فر جهوده� يف عملي�ت التجديد واملع�جلة من الأمور ال�رصورية، وقد يتطلب 

�صتطراأ على  التي  والتغيري  املع�جلة  اأن�صطة  الإ�صه�م يف  لتعزيز  �صي��ص�ته� وبراجمه�  تغيري  املدينة  اإدارات  بع�ش  ذلك من 

التي  للمدينة  الت�بعة  التدخني  ال�صحة والبيئة، وكمث�ل على ذلك نذكر جمعية مك�فحة  العالقة مثل  املج�لت ذات 

تتبنى �صي��ص�ت جلعل جميع الأم�كن الع�مة خ�لية من التدخني، وكذلك اجله�ت التي تت�بع اجلودة الغذائية يف مط�عم 

املدينة، اإن من امل�صئولي�ت املهمة لربن�مج املدن ال�صحية اإيج�د هي�كل تنظيمية واأنظمة اإدارية لتنظيم هذه الأعم�ل واأن 

تكون اإحدى اأولوي�ته�.

أ- عضوية فريق العمل

العمل  �صيلقى  حيث  الرئي�صية  اللجنة  مه�م  اأحد  هو  القط�ع�ت  بني  عمل  عالق�ت  لتحقيق  الو�صيط  بدور  القي�م  اإن 

ب�لقط�ع�ت قدراً من الدعم عندم� يكون دور الو�ص�طة حمدداً ب�صورة وا�صحة بو�صفه اأحد م�صئولي�ت اللجنة الرئي�صية 

وتعيني عدد من الأع�ص�ء ممن ميثلون الإدارات املعينة ب�لقط�ع�ت ذات العالقة التي بو�صعه� الإ�صه�م ب�صورة كبرية يف 

املج�لت ال�صحية والبيئية.

ب- اإلستفادة من الخبرات

بو�صع مك�تب برن�مج املدن ال�صحية دعم العمل ب�لقط�ع�ت عن طريق اإيج�د فر�ش لتمكني كب�ر امل�صئولني التنفيذيني 

واملتخ�ص�صني من خمتلف القط�ع�ت لتوظيف م� لديهم من خربات تخدم هذا الربن�مج، فعلى �صبيل املث�ل تقوم منظمة 

ال�صحة الع�ملية برع�ية م� يقدم من هذه اخلربات �صواء ك�نت على هيئة حم��رصات اأو ندوات اأو موؤمترات.

ج- تقييم التأثير الناتج عن السياسات الصحية

اإن كب�ر امل�صئوولني التنفيذيني يف القط�ع�ت غري ال�صحية قد ل يكون لهم اإمل�م ب�لت�أثري الن�جت عن قراراتهم يف املج�ل 

اأو غري عملي. لذا  اأن تغيري ال�صي��ص�ت مل�صلحة العمل ال�صحي، �صيكون مكلفً�  ال�صحي وب�لت�يل ف�إنهم قد يعتقدون 

القرارات  الن�جت عن  الت�أثري  ال�صحية  املدن  برن�مج  املدعومة من  ال�صحي  املج�ل  اأن�صطة  تقييم  نت�ئج  اأن تو�صح  يجب 

املتخذة لتغيري �صي��صة �صحية.

90



د- التحطيط اإلستراتيجي

 اإن التخطيط ال�صرتاتيجي يف املج�لت ال�صحية والبيئية يتطلب عماًل من خالل عدة قط�ع�ت. لذا ف�إن جن�ح الربن�مج 

يف الت�أثري على خطة املدينة اأو حمله� على تبني خطة �صحية ــ بيئية �صيوؤدي اإىل موا�صلة العمل من خالل القط�ع�ت.

على اأن يعمل امل�صئوولون التنفيذيون الت�بعون للقط�ع�ت معً� يف اعداد خطة دورية �صنوية للمراجعة واملن�ق�صة.

هـ- الحوافز

تعد احلوافز امل�لية من اأجل التغيري و�صيلة فع�لة لتطوير العمل عرب القط�ع�ت. وميكن توفري مثل هذه احلوافز عن طريق 

تخ�صي�ش جزء من ميزانية املدينة لتمويل التغيريات والإ�صالح�ت.

و- مشاركة المجتمع

 اإن الو�ص�ئل امل�صتخدمة لت�صجيع م�ص�ركة املجتمع ت�ص�عد كذلك يف العمل من خالل القط�ع�ت. وعلى �صبيل املث�ل 

ف�إن الدرا�ص�ت والبحوث التي تنفذ ملعرفة الحتي�ج�ت املحلية وكذلك الدرا�ص�ت التي ت�صتق�صي مدى ر�ص�ء املواطنني 

عم� يقدم لهم من خدم�ت ت�صهم يف تقدمي اأفك�ر حول احل�جة للتغيري، ويجب اأن تكون النت�ئج التي تتمخ�ش عن 

م�ص�ركة املجتمع مدرجة �صمن عملي�ت اتخ�ذ القرار.

ز- اَليات المحاسبة

لأعم�ل  قوية  واإدارية  �صي��صية  حوافز  وتعليله�(  وتف�صريه�  الأمور  تقييم  يف  تتبع  التي  )اَللي�ت  املح��صبة  َللي�ت  اإن 

القط�ع�ت.

فعلى �صبيل املث�ل ن�رص تقرير �صنوي عن املوؤثرات ال�صحية يوفر فر�صً� للمج�لت التي هي بح�جة اإىل منحه� الأولوية يف 

الإهتم�م. يركز النق��ش الع�م لتقييم اأثر الأن�صطة ال�صحية من خالل القط�ع�ت على العمل الذي يتطلب البدء فيه.
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4- تشجيع مشاركة المجتمع

وا�صتف�دتهم  عي�صهم  واأ�ص�ليب  خي�رات  خالل  من  الجتم�عية  و  والبيئية  ال�صحية  الأعم�ل  يف  الأ�صخ��ش  ي�ص�رك 

اآرائهم التي توؤثر على القرارات ال�صي��صية  اإبداء  اأ�صمل ف�إنهم ي�ص�ركون كذلك من خالل  من تلك الأعم�ل. ومبعنى 

والإدارية ب�لإ�ص�فة اإىل عملهم ب�لأن�صطة الطوعية الذاتية.

ومن خالل العمل مع القط�ع�ت واللج�ن كمتطوعني ف�إنهم ي�صهمون ب�صكل مب��رص يف تطوير ال�صحة والبيئة والظروف 

املعي�صية.

ودعم  ت�صجيع  هن�ك  يكون  اأن  اأ�صك�له�.ويجب  بك�فة  املجتمع  م�ص�ركة  بتكثيف  ملتزم  ال�صحية  املدن  برن�مج  اإن 

مل�ص�ركة املجتمع من خالل الهيكل التنظيمي للربن�مج واأنظمته الإدارية واأ�صلوب عمله واأولوي�ته،وهن�ك طرق عدة 

ت�صهم يف ت�صهيل تلك امل�ص�ركة ومنه�:  

أ- إمكانية الوصول لمقر البرنامج

ب�رز ويتميز  يقع يف مك�ن  الربن�مج  واإذا ك�ن مكتب  املجتمع.  تعزز م�ص�ركة  الربن�مج  اإىل مقر  الو�صول  �صهولة  اإن 

ب�لراحة من حيث التجهيز و�ص�ع�ت العمل املن��صبة ف�إن ذلك �صيجذب اأفراد املجتمع.

ب- دور أعضاء اللجنة الرئيسية في تعزيز المشاركة

اإن من اأهم ن�ص�ط�ت اللجنة الرئي�صية ب�لربن�مج ت�صجيع م�ص�ركة املجتمع والت�ص�لت امل�صتمرة مع القط�ع�ت. اإن دعم 

م�ص�ركة املجتمع يقت�صي التو�صيح بجالء ب�أن هذه امله�م تقع �صمن م�صئولي�ت اللجنة الرئي�صية. اأ�صف اإىل ذلك �صم 

ممثلني من القط�ع�ت واملوؤ�ص�ص�ت اإىل ع�صوية اللجنة ، بحيث ي�ص�ركون يف اللج�ن الفرعية للربن�مج بو�صفهم ممثلني 

جله�ت معينة اأو ب�صفتهم ال�صخ�صية. 

ج- المعلومات

واملوؤ�ص�ص�ت  القط�ع�ت  تزويد  املجتمع من خالل  م�ص�ركة  تعزيز  ال�صحية  املدن  برن�مج  به�  يهتم  التي  الأن�صطة  من 

ب�ملعلوم�ت. وذلك اإم� بتقدمي امل�دة املتوافرة من م�ص�دره� اخل��صة اأو اإق�مة ات�ص�ل بني تلك القط�ع�ت واملوؤ�ص�ص�ت 

وامل�ص�در املن��صبة للمعلوم�ت. اإن مثل هذه املعلوم�ت قد ت�ص�عد على فهم ق�ص�ي� املدينة ب�صورة اأف�صل.
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د- الدعم العملي

هن�ك عدد من الطرق ب�إمك�ن برن�مج املدن ال�صحية اأن ي�صلكه� من اأجل دعم املجتمع علميً�،حيث من املمكن اأن 

ي�صبح الربن�مج م�صدراً للمعلوم�ت عن ك�فة اجله�ت يف املدينة، فعلى �صبيل املث�ل احل�صول على ن�ص�ئح اخلرباء حول 

امل�ص�ئل العملية، الن�ص�ط الدع�ئي، ذات العالقة.

هـ - تقييم حاجات المجتمع

اإن م�ص�عدة املجتمع على تقييم احتي�ج�ته واأولوي�ته هدفه� الأ�ص��صي الو�صول مل�ص�ركة املجتمع، ومب� اأن اآراء املجتمع�ت 

ب�ص�أن هذه الحتي�ج�ت تختلف يف بع�ش الأحوال عن اآراء اخلرباء وموظفي الإدارات املدنية. فمن الأف�صل اأن يكون 

للمهتمني من فئ�ت املجتمع دور يف عملي�ت امل�صح اخل��صة ب�حتي�ج�ت من�طقه�.

و- مبادرات تنمية المجتمع

ال�صحية  امل�صكالت  فيه�  ترتكز  التي  الأحي�ء  يف  املجتمع  لتنمية  مب��رصة  نظرة  تبني  املفيد  من  اأنه  املدن  لبع�ش  تبني 

والجتم�عية بن�صب ع�لية ، ومبوجب هذه النظرة يتم اإن�ص�ء برن�مج فرعي يف اإحدى نواحي املدينة على اأن ي�رصف عليه 

جمل�ش ا�صت�ص�ري بحيث تتم اإدارته مبدئيً� ب�أموال وموظفني يوفرهم برن�مج املدينة ال�صحية.

5- تشجيع اإلبداع

اإن جن�ح الإدارة يتطلب اإعداد برامج تتميز ب�لإبداع واملم�ر�ص�ت اجلديدة كم� اأن �صي��ص�ت التطوير والإ�صالح التي 

تنفذ من خالل القط�ع�ت ب�ملدينة بح�جة اإىل تنمية وتنقيح، لذا ف�إنه من املوؤكد جن�ح برن�مج املدن ال�صحية يف و�صع 

�صي��صة وا�صحة للربن�مج وذلك يعتمد على مقدرته على ت�صجيع الإبداع يف املج�لت ذات العالقة.

كم� اأن النج�ح من خالل الإبداع يعتمد على خلق من�خ موؤيد للتغيري. ويبداأ ذلك ب�لعرتاف ب�أن هن�ك ح�جة لالإبداع 

واأنه ممكن، واأن خم�طره احلتمية مقبولة وهذا بدوره يتطلب ن�رص املعرفة عن مفهوم الربن�مج واملم�ر�ص�ت الإبداعية اإىل 

ج�نب توفري احلوافز امل�دية وغريه� لإجراء التج�رب الالزمة. واأخرياً يجب اأن ننوه انه لبد من العرتاف العلني بنت�ئج 

هذه التج�رب ومك�ف�أته� مع نقل النم�ذج الن�جحة اإىل جم�لت املم�ر�صة الأخرى.
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1- األسلوب المفتوح

يعّد اأ�صلوب عمل اللجنة الرئي�صية ومكتب الربن�مج من العوامل املهمة يف اإيج�د املن�خ املوؤيد للتغيري. واإذا ك�ن بو�صعه� 

التع�مل مع الأفك�ر اجلديدة وقبوله� فهذا يف حد ذاته منِ �ص�أنه ت�صجيع الفكر الإبداعي وميكن للعمل اأن يبداأ بتوجيه 

الطلب اإىل املجتمع واملهتمني ب�لربن�مج لقرتاح مب�درات جديدة، على اأن يتم العرتاف بهذه القرتاح�ت فور تلقيه� 

مع درا�صته� بعن�ية وا�صتخدامه� قدر الإمك�ن.

2- مقارنة الخبرات

تقدمي  خالل  من  وذلك  ر�صمية.  وغري  ر�صمية  ب�صورة  ال�صحة  منظمة  و�صبكة  الوطنية  ال�صحية  املدن  �صبك�ت  توفر 

الدرا�ص�ت واخلربات واملم�ر�ص�ت وال�صي��ص�ت الإبداعية يف املوؤمترات واحللق�ت الدرا�صية وم� مت اإعداده من خطط 

عمل املدن ال�صحية املتعددة التي من املمكن ال�صتنب�ط منه� �صواء طرق مع�جلة الق�ص�ي� وغري ذلك.

جـ- المبادرات قصيرة األجل

  تدعم برامج املدن ال�صحية يف معظم املدن املب�درات الق�صرية الأجل وي�صطلع مبثل هذه املب�درات املهتمني ب�لربن�مج 

تغيريات  بدون  فيه�  ال�رصوع  واإمك�نية  ن�صبيً�  القليلة  بتك�ليفه�  املب�درات  ت�صتمر  اإذ  الأخرى،  واجله�ت  الأه�يل  من 

تنظيمية كبرية، واأن تقييم نت�ئج  هذه املب�درات والعملي�ت التي تتطور من خالله� تعد مهمة لتقدميه� كنم�ذج مقنعة 

للمم�ر�صة اجلديدة بغية ا�صتخدامه� يف موا�صع اأخرى. 

د-  مشاركة المجتمع

 تعّد الأن�صطة ال�صغرية غري احلكومية التي يقوم عليه� املهتمون من اأفراد املجتمع م�صدراً مهمً� ملع�جلة بع�ش الأو�ص�ع 

مع  املالئمة  على  وقدرة  مرونة  اأكرث  فهي  معقدة  غري  بهي�كل  وعمله�  املجتمع  من  لقربه�  ونظراً  والبيئية.  ال�صحية 

املتطلب�ت والظروف. واإن ح�ص��صيته� جت�ه احتي�ج�ت املجتمع ومرونته� توفر اأفك�راً للتطبيق على نط�ق وا�صع.
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هـ- الحوافز

يعد الدعم امل�يل واأ�صك�ل التقدير الأخرى اأدوات قيمة لت�صجيع التغيري، واإذا ك�ن ب�إمك�ن الربن�مج توفري املب�لغ الك�فية 

لل�رصوع يف مثل هذه املب�درات التجريبية التي تع�ين من حمدودية املرونة يف ميزانيته�.

و- التقييم

يعد تطوير منهجية التقييم من اإحدى نواحي الإبداع املهمة كم� اأن درا�صة الأثر الن�جت عن تنفيذ اأن�صطة يف جم�ل م� يعد 

�رصوريً� لرت�صيخه من اأجل تغيري ال�صي��صة، وعند اتخ�ذ املب�درات ق�صرية الأجل فالبد من توفري الطرق التي تت�صح من 

خالل عملية �صي�غته� و تنفيذه� وت�أثريه� على العوامل املوؤثرة على ال�صحة اأو البيئة اأو غريه� من املج�لت.

6- ضمان سياسة صحية عامة

وموارد  قي�دة  ال�صي��صة  هذه  مثل  وت�صتخدم   ، ال�صحية  املدن  لربن�مج  نتيجة  اأهم  الع�مة  ال�صحية  ال�صي��صة  تكون  رمب� 

املدينة لإيج�د مواقع �صحية للحي�ة اليومية يف املن�زل واملدر�صة ومك�ن العمل ومراكز الرع�ية ال�صحية ويف �ص�ئر البيئة 

التي تعد �رصيكً� يف م�رصوع املدن ال�صحية.  اإدارات املدينة  ال�صي��صة يتم تنفيذه� من قبل  اأن مثل هذه  احل�رصية. كم� 

اإنه من ال�رصوري لن�ص�ط�ت الربن�مج يف حقول النت�ئج اخلم�صة الأخرى اأن تت�صم ب�لتن�صيق لكي يكون الربن�مج فع�ًل 

وداعمً� لل�صي��صة ال�صحية الع�مة.

يعد الدعم ال�صي��صي الأ�ص��ش لل�صي��صة الع�مة لل�صحة، وي�صتخدم الربن�مج عالقته مبجل�ش املدينة ) اللجنة الرئي�صية ( 

ك�أداة ات�ص�ل وبث مفهوم الربن�مج مم� يك�صبه م�صداقية.

اأ- تعّد ن�ص�ط�ت الربن�مج الرامية اإىل زي�دة الوعي وفهم الق�ص�ي� ب�ملدينة خطوة مهمة يف ح�صد الت�أييد ال�صي��صي القوي 

وامل�صتمر فهي ت�صجع مط�لبة الربن�مج ب�صي��صة �صحيحة علمً� ب�أنه� توجد ال�صتعدادات الك�فية لذلك داخل اإدارات 

املدينة التي �صتوؤدي اإىل اإيج�د مثل هذه ال�صي��ص�ت ب�إذن اللـه
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استمارة وصف المدينة الصحية
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1- ال�صنة:     

 2- ا�صم املدينة ال�صحية:      

3- املح�فظة الت�بعة له�      

4- املنطقة الت�بعة له� املدينة:      

5- م�ص�حة املدينة ال�صحية )مك�ن تطبيق الربن�مج( ب�لكيلومرت املربع:   

6- طبيعة تطبيق برن�مج املدن ال�صحية:    

مدينة �صحية  قرية �صحية   جزيرة �صحية   حى �صحي  

7-  اجله�ت احلكومية ب�ملدينة

 •
 •
  •
 •

    

8- معلوم�ت ع�مة اأخرى عن املدينة:

 .....................................................................................................

 .....................................................................................................

.....................................................................................................

اخلتم توقيع املن�صق        

بيانات عامة عن المدينة الصحية      General Information

استمارة وصف المدينة الصحية
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العدد الكلى ل�صك�ن املدينة:                     ن�صمة

عدد السكان وفقا للجنسية

�صعودى

غري �صعودى

الإجماىل

اإلجمالىإناثذكورالجنسية

عدد السكان وفقا للفئات العمرية 

من �صفر اىل  �صنة

اأكرب من �صنة اىل 5 �صنوات

اأكرب من 5 اىل 15 �صنة

اأكرب من  15 اىل50 �صنة

اأكرب من  50 اىل65�صنة

اأكرث من 65 - 70 �صنة

اأكرث من 70 - 75 �صنة

من 75 واأكرث

الإجمايل

النسبةاإلجمالىإناثذكورالفئة العمرية

Population-11 - الســـــــكان
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1- بعض مؤشرات المواليد  والوفيات

1

2

3

4

1

2

3

م

م

املعدل العام  للمواليد /1000

املعدل العام  للوفيات /1000

معدل وفيات الأطفال اأقل من �صنة /1000

معدل وفيات الأطفال من 1-5 �صنوات  /1000

الـبـيــــان

عدد وفيات الأمهات 

عدد الأطفال اأقل من اأو ي�صاوي 2.5 كجم عند الولدة

اجمايل عدد الوفيات خالل العام

الـبـيــــان

المعدل

العدد

المعدل الوطني

Health Status-22- الحالة الصحية 
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2- المراضة 

1

2

3

4

5

6

7

8

الدفرتيا

ال�صعال الديكي

الكزاز الوليدي

�صلل الأطفال

احل�صبة

النكاف

احل�صبة الأملانية

الإلتهاب الكبدي ب

المرض النسبة بالمملكةنسبة التغطية بالتحصيناتم

أسباب الوفاة األكثر حدوثا والمبلغة حسب المجموعات المرضية بالتصنيف الدولي لألمراض ) المراجعة العاشرة(

اأمرا�ض اجلهاز الدوري

احلوادث وال�صابات والت�صمم وال�صباب اخلارجية

حالت معينة تن�صاأ يف املدة حول الولدة

الأورام

اأمرا�ض اجلهاز التنف�صي 

الأمرا�ض املعدية والطفيلية

اأمرا�ض اجلهاز اله�صمي

اإلجماليإناثذكورأســـباب الوفاة

األمراض المعدية
اأ- الأمرا�ض املعدية امل�صتهدفة بالتح�صينات
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ب- األمراض المعدية المتعلقة بصحة البيئة

1

2

3

4

5

الدو�صنتاريا الأميبية

التيفويد والباراتيفويد

ال�صيجال

ال�صاملونيال

اللتهاب الكبدي الفريو�صي ا

المرض م

1

2

1

الربو�صيال )احلمى املالطية(

داء الكلب

احلمى ال�صوكية

المرض

المرض

م

م

ج- األمراض حيوانية المنشأ 

د- أمراض وبائية ذات أهمية

اإلجماليإناثذكور

اإلجماليإناثذكور

اإلجماليإناثذكور
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األمراض غير المعدية

بعض األمراض األخرى

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ال�صكر 

�صغط الدم

ال�صمنة

اأمرا�ض القلب

ال�رصطان

التهاب اجلهاز التنف�صي

حالت م�صاعفات احلمل والولدة

الأمرا�ض النف�صية

الأمرا�ض العقلية

اأخرى

المرض

المرض

م

م

العدد الكلى للحاالت

العدد الكلى للحاالت

األمراض الصدرية ) الربو(

أمراض اإلسهال لدى األطفال

ذكور

العدد الكلي للحاالت

إناث

عدد اإلناث

اإلجمالي

عدد الذكور

عدد اإلناث

عدد اإلناث

عدد الذكور

عدد الذكور
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1

2

حوادث الطرق

الإ�صابات الأخرى

اإلصابات  م

اإلصابات

مراضة الوفيات اإلجمالي

حاالت ذوي االحتياجات الخاصة

1

2

3

4

 حالت املنغول

حالت ال�صلل الدماغي

 حالت التوحد

اأخرى

الحالة العددم
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الخدمات الصحية بالمدينة 

عدد امل�صت�صفيات

عدد املراكز ال�صحية

عدد الأطباء العامني باملدينة

عد الأطباء الأخ�صائيني

عدد اأخ�صائي الن�صاء والتوليد

عدد اأخ�صائي الأطفال

عدد التمري�ض ذكور

عدد التمري�ض اأناث

عدد اأطباء الأ�صنان

عدد القابالت

عدد اأق�صام الطوارئ باملدينة

عدد ال�صيدليات

عدد ال�صيادلة

�صنوياً  ال�صحية  املن�صاآت  مراجعي  زيارات  عدد 

)م�صت�صفيات ومراكز وغريها(

اإلجماليخاصحكوميالبيان

اإن وجدت  اأم�كن اأخرى حكومية اأو اأهلية تقدم اخلدم�ت ال�صحية ب�ملدينة تذكر

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................
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العددالـبـيــــان

4-Lifestyles

2- النشاط البدني

1-التدخين

% املدخنني باملدينة

% ال�صباب من املدخنني باملدينة

الربامج التى مت عملها لت�صجيع النا�ض على عدم التدخني

.......................................................................................

.......................................................................................

4-  نمط وأساليب الحياة

 عدد النوادي الريا�صية والرتفيهية

عدد احلدائق العامة

امل�صاحة اخل�رصاء باملدينة

3- النمط الغذائي 

هل مت عمل درا�صة عن ال�صمنة ب�ملدينة 

اذا ك�ن نعم م�هى نت�ئجه�:

معدل انت�ص�ر ال�صمنة بني الب�لغني  =

معدل انت�ص�ر ال�صمنة بني الأطف�ل = 

هل توجد فى املدينة ظ�هرة توؤثر على ال�صلوك

النشاط  يمارسون  الذين  بالمدينة  السكان   ٪
العددالبدنى على األقل مرة باألسبوع  

106



مصدر اإلمداد بالمياه

العدد الإجمايل للوحدات ال�صكنية باملدينة

عدد امل�صاكن اململوكة

عدد امل�صاكن املوؤجرة

متو�صط تكلفة اليجار �صهرياً

الكثافة ال�صكانية

متو�صط عدد احلجرات بكل منزل

متو�صط عدد الأفراد بكل منزل

القيمةالـبـيــــان

5-   اإلسكان 

6- الوضع البيئى

5- Housing

  6-  Environment Condition

�صبكة مي�ه            

مي�ه منقولة

اأخرى

................................   

................................   
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مصدر اإلمداد بالمياه

السالمة الغذائية

التلوث البيئي

ن�صبة امل�ص�كن التي ت�صله� مي�ه �رصب نقية

هل توجد �صبكة �رصف �صحي ب�ملدينة   

كيف يتم التخل�ش من مي�ه  ال�رصف؟

.......................................................................................

.......................................................................................

كيف يتم التخل�ش من النف�ي�ت ال�صلبة؟

.......................................................................................

.......................................................................................

عدد ح�لت الت�صمم الغذائي خالل الع�م    ...................

عدد ح�لت الت�صمم الكيمي�ئي خالل الع�م ..................

هل توجد م�صكلة تلوث

ل نعم  

هواء

م�ء

�صو�ص�ء                    

اإ�صع�ع
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المنشآت الصناعية

هل توجد من�ص�آت �صن�عية

عدد امل�ص�نع

اأهم امل�ص�نع املوجودة

اأهم امل�صكالت املتعلقة ب�مل�ص�نع

ل نعم  

Socio - Economic Conditions -77-  الحالة االجتماعية االقتصادية

الو�صع الإقت�صادى

• متو�صط الدخل ال�صنوي للفرد
• ن�صبة ال�صك�ن ي�صتخدمون الإنرتنت 

• معدل البط�لة ب�ملدينة 
• متو�صط الدخل ال�صنوي لكل اأ�رصة

اجلرمية والعنف

عدد الأ�صخ��ش الذين �صجنوا بحكم نه�ئي / 10.000•  من ال�صك�ن

• معدل ح�لت العتداء اأو العنف على الن�ص�ء والأطف�ل
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مستوى التعليمالدولة
خاصعام

بنين بناتبنين بنات
إجمالى الطلبة 

والطالبات

1

2

3

4

5

6

ابتدائي 

متو�صط 

ثانوي 

معاهد 

كليات

جامعات

عدد املعلمات بالتعليم فى املدينة

عدد املعلمني بالتعليم فى املدينة

ن�صبة املعلمني واملعلمات للتالميذ

ن�صبة الأمية

التعليم

عدد املدار�ش واجل�مع�ت
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متو�صط �صن الزواج للولد

متو�صط �صن الزواج للبنت

 % الطالق

% تعدد الزوجات

اجلمعيات اخلريية اأو املوؤ�ص�صات الغري حكومية باملدينة ونوعية اأن�صطتها :

....................................................................................... •
.......................................................................................

....................................................................................... •
.......................................................................................

....................................................................................... •
.......................................................................................

العادات والتقاليد

Physical  infrastructure-8     البنية الطبيعية 

البنية الطبيعية للمدينة:

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

...................................................................
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اإلنجازات
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اإلنجازات التي تمت بنجاح في المدن الصحية

اإلنجازات على الصعيد الصحي و البيئي

تنفيذ برن�مج العي�دات املعززة لل�صحة ) 7•  عي�دات ( مبدينة اأبه� ال�صحية، �صجل من خالله� وللـه احلمد العديد 

من ح�لت الك�صف املبكر لالأمرا�ش املزمنة ) اأعداد احل�لت مدونة ب�لعي�دات ( .

للم�ص�كل ال�صحية و البيئية  • حل م�صكلة وادي العرج مبدينة الط�ئف ال�صحية ، حيث ك�ن يف ال�ص�بق م�صدراً 
والجتم�عية.

• تنفيذ م�رصوع مدفن النف�ي�ت خ�رج املدينة بدل حرقه� ـــ  مبدينة العال ال�صحية.
• اعتم�د اإن�ص�ء �صبكة لل�رصف ال�صحي وحمطة تنقية للمي�ه  ــــ  مبدينتي حقل والعال.

• اعتم�د اإمداد مدينة العال ب�ملي�ه املحالة مب�ص�همة برن�مج املدن ال�صحية.
• اإعداد برن�مج ملراقبة ت�رصب�ت املي�ه ب�ملدينة ــــ مبدينة الزلفي ال�صحية.

• اإعداد برن�مج ل�صحب مي�ه ال�رصف ال�صحي من من�زل املواطنني ــــ مبدينة الزلفي ال�صحية.
• اإعداد برامج  مب�ص�ركة املجتمع تهدف اإىل تنظيف املنتزه�ت واملح�فظة عليه� ـــــ  مبدينتي الزلفي ، القي�صومة.

• تطبيق برن�مج ل�صالمة مي�ه ال�رصب و املح�فظة عليه� ــــ مبدينة �رصورة.

اإلنجازات على الصعيد اإلجتماعي

دعم مركز الت�أهيل ال�ص�مل من قبل اأه�يل املدينة – البكريية .

اإعداد برامج للتربع ب�لدم ـــ اأبه� والقي�صومة وح�ئل والبكريية وعرعر والقنفذة .

تنفيذ حمالت تهدف اإىل ن�رص ر�ص�ئل توعوية وتعريفية ب�أهمية برن�مج املدينة ال�صحية  ـــ القري�ت والع�ر�صة .

اإن�ص�ء وحدة للتدريب على الأنرتنت يف املكتبة الع�مة ــــ البكريية.

تنفيذ برامج تدريبية على ال�صع�ف�ت الولية ــــ البكريية .

اإلنجازات
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اإق�مة دورات تدريبية دورية للمراقبني ال�صحيني ب�ملدار�ش لدعم كل م� يتعلق ب�صحة البيئة املدر�صية ــــ البكريية.

اإق�مة دورة كرة القدم دورية  حتت �صع�ر الط�ئف مدينتن� ال�صحية – الط�ئف .

اإق�مة فع�لي�ت م�صتمرة ودورية ب�ملدينة للتعريف ب�لربن�مج – اخلرب والع�ر�صة والط�ئف والزلفي وحقل وجزيرة فر�ص�ن.

اإلنجازات على الصعيد اإلقتصادي

اإعتم�د اإن�ص�ء مط�ر ب�لعال ــــ العال.

اإن�ص�ء �ص�رع بتربع الأه�يل للم�ص�همة يف جتنب م�ص�كل املرور ــــ املندق.

اإن�ص�ء مقر لربن�مج املدن ال�صحية بتربع الأه�يل ــــ البكريية واملندق .

تنفيذ برن�مج لتنظيف خزان�ت املي�ه ب�صورة دورية ـــ البكريية والقي�صومة واجلموم وعرعر والدرعية .

اإن�ص�ء �صوق خ�ص�ر خ�يل من املواد الكيم�ئية ــــ البكريية .

جتهيز م�صم�ر م�صي تتوفر فيه جميع اخلدم�ت ال�رصورية ــــ بي�صة ، العال  و اأبه� ، الزلفي ، البكريية و �رصورة .

االنجازات التي تمت بدعم من وزارة الصحة

حملة تعريفية ب�أهمية برن�مج املدن ال�صحية و دوره الري�دي ب�لنهو�ش ب�لأو�ص�ع ال�صحية و البيئية و الجتم�عية ب�ملدن 

ال�صحية .

ت�أثيث ك�فة مك�تب املدن ال�صحية ب�لأجهزة و الو�ص�ئل و املك�تب بهدف متكينه� من القي�م بدوره� من اأجل تفعيل 

امل�ص�ركة املجتمعية يف تعزيز ال�صحة و الأو�ص�ع البيئية و الجتم�عية .

االنجازات التي تمت بدعم من الجمعيات الخيرية

اإن�ص�ء جممع تعليمي وفق املع�يري الع�ملية ) رو�صة ، ابتدائي ، متو�صط و ث�نوي ( بدعم من اجلمعية اخلريية مبدينة القري�ت، 

حيث مت التنفيذ بتن�صيق و اإ�رصاف من من�صق برن�مج مدينة القري�ت ال�صحية .
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المشاركة المجتمعية 

تعني اإ�رصاك �رصائح املجتمع يف حل م�ص�كله املجتمعية �صواء ك�نت �صحية اأو بيئية اأو اجتم�عية  اأو غريه� من خالل 

اإ�رصاكهم يف و�صع الأولوي�ت و اإعداد اخلطط و �صي�غة اأهدافه� وطرق تنفيذه� و العمل على تقييمه� و فق اآلية منظمة، 

على �صكل جل�ن  تتلقى دعمً� ر�صميً� اأو اأهليً�، وتخ�صع  لالإ�رصاف  من اإدارة علي� )اللجنة الرئي�صية ب�ملدن ال�صحية( 

والتنفيذية  الت�رصيعية  الأجهزة  وبني  ــ  وحدوده�  م�صمي�ته�  مبختلف  ــ  املدينة  اأه�يل  بني  الرابط  اجل�رص  تعترب  التي  و 

واملوؤ�ص�ص�ت املجتمعية. 

التفاعل االجتماعي والعمل المشترك

لتحقيق  اأ�ص��صي  يعد مطلب  الذي  و  والنمو  ب�لتطور  ال�صتمرار  من  املجتمع  بهدف متكني  املجتمع  اأفراد  م�ص�همة   

اأهداف التنمية امل�صتدامة املن�صودة .. لذا يجب اأن ي�ص�هم اأفراد املجتمع يف التعّرف على اأ�صب�ب امل�ص�كل التي يع�ين 

منه� املجتمع وال�صرتاك يف التخطيط لرباجمه�.

مفهوم تنمية المجتمع

اأبن�ء املجتمع ، تهدف اإىل النهو�ش بجميع نواحي احلي�ة ب�ملجتمع  عملية تغيري �ص�ملة و متك�ملة خمطط له� بوا�صطة 

وبتك�تف و تع��صد من الأه�يل و القط�ع�ت و املوؤ�ص�ص�ت ب�ملجتمع من اأجل متتع الأفراد بنوعية اأف�صل من احلي�ة.
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لقد �صهدت مملكتن� احلبيبة حركة منو وتقدم ورقي يف ك�فة املج�لت اإل اأن ثمة م�صكالت واكبت هذا التطور، من 

اأهمه� التلوث البيئي وا�صتنزاف املوارد الطبيعية والتي اأ�صبحت تهدد �صحة اأفراد املجتمع ، لذا ك�ن من ال�رصوري 

ال�صحية  املدن  برن�مج  .. فك�نت فكرة  له�  الأو�ص�ع وو�صع حد  لتلك  للت�صدي  ا�صرتاتيجي�ت  البحث عن  يتم  اأن 

اإحدى هذه ال�صرتاتيجي�ت التي تقوم على مبداأ .. اأن حت�صني ال�صحة ميكن اأن يتحقق اإذا مت حت�صني اجلوانب البيئية 

والجتم�عية والقت�ص�دية املوؤثرة على ال�صحة ، كم� يعتمد الربن�مج على تعريف اأفراد املجتمع بكيفية تنمية مواردهم 

ودعم بع�صهم البع�ش ،والتع�ون مع القط�ع�ت التي تقدم اخلدم�ت و�صول يف نه�ية املط�ف اإىل النهو�ش ب�ل�صحة . 

و منذ بداية التطبيق ب�ململكة ع�م 1419 هـ وحتى هذا الع�م 1431 هـ والتو�صع ب�لتطبيق م�صتمر اإىل ج�نب الطلب 

املتزايد من املدن التي تط�لب ب�لن�صم�م .. فال عجب اأن يلقى تطبيق الربن�مج م� لقيه من قبول و جن�ح متميز اأو�ص�ط 

ال�صعب  اأفراد هذا  ت�أ�صل تع�ليم دينن� احلنيف يف نفو�ش  ف�إمن� يدل على  ال�صعودي ، ف�أن دل ذلك على �صئ  املجتمع 

الطيب املعط�ء و الذي ي�صعى دائمً� اإىل فعل اخلري و احلث على التع�ون و الت�آزر بني بع�صهم البع�ش، اإىل ج�نب القن�عة 

ب�أن �صحتن� و�صالمة بيئتن� من الأولوي�ت التي توليه� حكومتن� الر�صيدة جل اهتم�مه�.

الع�ملية  ال�صحة  منظمة  جعلت  التي  الدوافع  من  دافع  ك�ن  ال�صعودية  العربية  ب�ململكة  ال�صحية  املدن  جتربة  جن�ح  اإن 

توا�صل الدعم و امل�ص�ندة، فه� نحن الآن ند�صن هذا الع�م املدينة الرابعة و الع�رصون ب�ململكة. 

ويف هذه املن��صبة اأحب اأن اأ�صيد بجهود ا�ص�حب ال�صمو امللكي الأمراء و املح�فظني اللذين ك�ن لهم اأدوار ب�رزة يف 

م�ص�ندة و دعم ا�صرتاتيجية الربن�مج  و اإظه�ره ب�صكل مميز بني الدول الأخرى.

واأخريا... اأمل من املوىل – عز وجل – اأن يجعل النج�ح حليفن� دائم� واأن نحظى مبزيد من املدن ال�صحية يف هذا 

البلد املعط�ء، كم� ل يفوتني يف نه�ية هذه الكلمة اأن اأ�صكر كل من اأ�صهم معي يف اإعداد هذا الكت�ب واأخ�ش ب�ل�صكر 

الق�صم الن�صوي يف اإدارة برن�مج املدن ال�صحية ..و اآمل من اللـه العزيز القدير اأن يكون هذا اجلهد �صبب� يف تقدم جمتمعن� 

و ازده�ره.

امل�رشف على برنامج املدن ال�سحية باململكة

اأ. حمد بن خالد اخلويلد

Dr. Abdulla Al Malaise

الخاتمة
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المراجع

• م�ص�در منظمة ال�صحة الع�ملية.
• مك�تب املدن ال�صحية ب�ململكة.

• كت�ب الهيكل التنظيمي و امله�م لربن�مج املدن ال�صحية.
• كت�ب الدليل التنفيذي لربن�مج املدن ال�صحية اإعداد ) د. حممد بن علي الزهراين(.

• درا�صة حول حوادث الطرق للدكتور /  عبداجلليل ال�صيف.
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