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متهيد
إن مبادرة املدن الصّحية هي، جوهريًا، التزام من سّكان مدينة ما بتحسني صحتهم من خالل التنمية احلرضية 
املضمونة االستمرار . وينصّب الرتكيز عىل معاجلة أوجه التباين املوجودة يف النظام الصحي للمدينة وتوفري 
بيئة صّحية للجميع. إن وضع الصحة عىل جدول أعامل التنمية يفتح احلوار من أجل التغيري بني مجيع األطراف 
املدن  برنامج  يتمثل هدف  املستوى إىل جلان األحياء.  الرفيعي  املنتفعني  املصلحة  بدءًا من  أصحاب  املعنية 
الصّحية يف ضامن متتع املدن يف إقليم رشق املتوسط ملنظمة الصحة العاملية ببيئة نظيفة ومضمونة االستمرارية، 

وتوفري خدمات صحية وقائية وعالجية للجميع، تستهدف جمموعات السكان املهمشة والفقرية.
يتمّتع مفهوم وشبكة املدن الصّحية بقبول واسع النطاق عامليًا، وقد تم ترسيخهام يف كافة األقاليم السّتة ملنظمة 
الصحة العاملية. وقد تبّنى إقليم رشق املتوسط ملنظمة الصحة العاملية الربنامج يف عام 1990، ووّسع نطاق 
واململكة  وباكستان،  وُعامن،  والعراق،  اإلسالمية،  إيران  ومجهورية  والبحرين،  أفغانستان،  ليشمل  تطبيقه 
العربية السعودية، والسودان. وعىل أية حال، فلم يكن هناك أسلوب منّظم لطرح الربنامج، وظلت البلدان 
تطّبق أنشطته وفقًا لفهمها اخلاص لإلجراءات التشغيلية وطرق تنفيذ الربنامج. وبالتايل، كانت هناك حاجة 
املكتب  أدرك  األساس،  هذا  وعىل  تنفيذه.  عن  املسؤولني  أولئك  ولتدريب  الربنامج  تطبيق  عملية  لتوحيد 
اإلقليمي لرشق املتوسط ملنظمة الصحة العاملية احلاجة إلعداد هذا الدليل التدريبي من أجل مساعدة البلدان 

عىل توحيد عمليات تنفيذ الربنامج لدهيا.
الصحية  املدن  منّسقي  بلد، وتدريب  املتمرسني يف كل  املدربني  توجيه وإرشاد  الدليل يف  يتمثل هدف هذا 
املصلحة  وأصحاب  احلكومية،  غري  واملنظامت  املحلّيني،  والرشكاء  اللجان،  وأعضاء  واملحلّيني،  الوطنيني 
املنتفعني، واملوظفني الرئيسيني املعنيني بالعمل يف األماكن الصحية، عىل الطرق واإلجراءات العملية الالزمة 
للتطبيق الفّعال للربنامج. وهيدف املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية إىل االستفادة من التجارب السابقة 

وتوحيد مجيع العمليات املتعلقة بتنفيذ الربنامج من أجل حتسني صحة ونوعية حياة املجتمعات احلرضية.





ىل 
الكراسة التدريبية األو

املقّدمة





امُلقّدمة
األهداف التعليمية 

ستعمل هذه املقدمة عىل :
•رشح السبب وراء الدورة التدريبية حول املدن الصحّية؛ 	

•تعريف املجموعات املستهدفة باملفاهيم املختلفة املتعلقة بالربنامج وأسلوبه؛ 	
•عرض حمتويات وطرق الدورة ؛ 	

•بناء قدرة املجموعات املستهدفة عىل تطبيق الربنامج؛ 	
•تقديم جدول تدريبي مقرتح للدورة. 	

النتائج املتوّقعة
بانتهاء هذه املقدمة، سيكون لديك :

•فهم واضح للدورة التدريبية اخلاصة باملدن الصحّية؛ 	
•إرشادات توجيهية حول حمتويات وطرق الدورة التدريبية؛ 	

•قدرة أكرب عىل تنفيذ الربنامج يف األماكن احلرضية؛ 	
•جدول تدريبي مقرتح يمكن تعديله وفقا لالحتياجات والظروف املحلّية. 	

املقدمة
إن برنامج املدن الصّحية، الذي يتبّنى أساليب مبتكرة لكل من الصحة والتنمية، ويطّبق يف عدد من البلدان 
يف إقليم رشق املتوسط قد حقق نجاحًا كبريًا عىل الرغم من حقيقة كون العديد من فرق العمل والسلطات 
البلدان  املعنية بتطبيق وإدارة الربنامج مل تتلق أي تدريب رسمي. ونتيجة لذلك، ظلت  البلدان  الوطنية يف 
تطّبق أنشطة الربنامج وفقًا لفهمها اخلاص لإلجراءات التشغيلية وطرق تنفيذ الربنامج. وإدراكًا منه ألمهية 
وجود نظام موّحد لتطبيق الربنامج، قام املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط ملنظمة الصحة العاملية بإعداد هذا 
الدليل التدريبي ملساعدة البلدان يف توحيد عمليات التنفيذ، مع األخذ يف االعتبار االختالفات واالحتياجات 
املتعلقة بكل بلد عىل حدة. ومن أجل إصالح العيوب السابقة يف برامج التدريب، وبغرض بناء القدرات 
لدى السلطات واألطراف الوطنية املعنية،  يقّدم هذا الدليل التدريبي طرقًا وإجراءات عملية للتنفيذ الفّعال 
للربنامج، كام هيّدف ملساعدة عملية إعداد  فرق رئيسية من املدربني املتمرسني، بحيث يقومون فيام بعد بتحمل 
مسؤولية توضيح  مفهوم الربنامج وإجراءاته التشغيلية ملنّسقي املدن الصحية الوطنيني واملحلّيني، وأعضاء 
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الرئيسيني العاملني يف  اللجان، والرشكاء املحلّيني، واملنظامت غري احلكومية، واألطراف املعنية، واملوظفني 
املرافق الصحية من أجل حتسني صحة ونوعية حياة املجتمعات احلرضية.

يسعى برنامج املدن الصّحية جاهدًا لالستفادة مما هو قائم بالفعل من املعارف واخلربات، من أجل مزيد من 
تطوير وتكييف األنشطة بحيث تتامشى مع األساليب التنموية املبتكرة وتلبية حاجات املجتمعات املحلية. 
الربنامج، كام إن مسامهتهم  لتقوية  أمرًا رضوريًا  تعد  املعنية والرئيسية  الفعالة جلميع األطراف  املشاركة  إّن 

وتعليقاهتم متثل إضافة لنجاح  الربنامج وضامن استمراريته يف كل من سياقيه اإلقليمي والعاملي.

تتمثل أهداف هذا الدليل التدريبي يف:
•تقديم نظرة عاّمة حول برنامج املدن الصّحية وإجراءاته التشغيلية؛ 	

•املساعدة يف إعداد الفرق الرئيسية للمدربني املتمرسني يف برنامج املدن الصّحية ؛ 	
•بناء قدرات فرق اإلدارة والتنفيذ وكذلك املجتمعات املشاركة يف الربنامج؛ 	

•تقديم  التدريب والتوجيه حول الربنامج للسلطات والرشكاء الوطنيني؛ 	
•تيسري وضع نموذج للمدن الصّحية لتعزيز االتساق يف أسلوب وطرق تنفيذ الربنامج؛ 	

•وصف الدالئل اإلرشادية واألدوات املتعلقة بالربنامج؛ 	
•تيسري إعداد اآلليات الالزمة لبناء رشاكات أوسع مع القطاعات وأصحاب املصلحة املنتفعني اآلخرين،  	

من أجل حتسني الصحة والتنمية يف املواقع احلرضية؛
األشخاص  ألدوار  الواضح  والتحديد  الكفوءة،  التنظيمية  البنى  إنشاء  عملية  حول  التوجيه  •تقديم  	

املشاركني يف الربنامج؛
•تقديم أدوات ودالئل إرشادية عملية حول إجراءات الرصد والتقييم والتبليغ والتوثيق املتعلقة بالربنامج ؛ 	

•تيسري إنشاء شبكة املدن الصّحية. 	
1(. تم  التدريب عىل أربع كراسات تدريبية و15 وحدة مرّتبة حسب املوضوع )اجلدول  حتتوي مضمومة 
استخدام اخلربات املكتسبة من أنشطة التدريب السابقة يف اإلقليم واملوارد املتاحة من األقاليم األخرى، ومن 

ثم تطويرها عند جتميع املاّدة التالية.
اجلدول 1. حمتويات الدليل التدريبي لربنامج املدن الصّحية
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املجموعات املستهدفة الرئيسية
تم إعداد هذه املادة التدريبية، والتي يمكن مواءمتها، من أجل تدريب املجموعات املستهدفة التالية- مع أن 
املدربني جيب أن ينظروا بعني االعتبار إىل خلفيات املشاركني الرتبوية واملهنية ومسامهتهم املتوّقعة يف الربنامج 

قبل تنظيم دورات تدريبية بعينها:
•املنّسقون / وضباط االتصال، والعاملون التقنيون الوطنيون؛ 	

•الوزارات والرشكاء ذوي العالقة؛ 	
•منّسقو املدن الصحية؛ 	

•أعضاء جلان املدن الصحية من القطاعات املختلفة؛ 	
•الرشكاء املحلّيون، واملنظامت غري احلكومية، وأصحاب املصلحة املنتفعني؛ 	

•اللجان القطاعية / االختصاصية؛ 	
•املوظفون الرئيسيون العاملون يف األماكن الصّحية أي: املدارس، واملستشفيات، واألسواق، إلخ. 	

التقييم قبل التدريب
من املستحسن إجراء تقييم قبل التدريب من أجل تقييم معرفة املتدربني ومستوى فهمهم للربنامج ومفاهيمه 
فرصة  ويمنحهم  املتدربني،  خربة  مستوى  حتديد  يف  التدريب  ميرسي  التقييم  هذا  سيساعد  العالقة.  ذات 
لتعديل الربنامج التدريبي من أجل ضامن أن نقاط القوة والضعف لدى املتدربني تم تناوهلا بشكل كاف من 
خالل التدريب. ويقّدم التقييم قبل التدريب عىل شكل استبيان يوزع عىل املتدربني من أجل تقييم مستوى 

خربهتم وفهمهم للربنامج.

املدربون
التدريب فريق من املدربني من قطاع الصحة والقطاعات األخرى ذات الصلة الوثيقة بأنشطة  بتنفيذ  يقوم 
دراية  عىل  يكونوا  وأن  التشغيلية،  وإجراءاته  بالربنامج  واسعة  معرفة  املدربون  يمتلك  أن  جيب  الربنامج. 
والتنمية.  الصحة  جمايل  يف  احلديثة  التطورات  بكافة  اإلملام  مع  بالربنامج،  املتعلقة  واخلطط  التدريبية  باملواد 
املدربون خربة يف أساليب مماثلة، مع امتالك مهارات تواصل ممتازة.  وباإلضافة إىل ذلك، جيب أن يمتلك 
من الرضوري أن تكون املواد والعروض التقديمية معّدة بصورة جيدة قبل بداية كل من املقررات التدريبية، 
التدريبية. خالل  التدريبية بحيث تتوافق مع االحتياجات  املواد  الكافية لتعديل  وجيب منح املدربني احلرية 
سياق التدريب، جيب أن يتأكد املدربون من التناسق بني مجيع اجللسات التدريبية، وأن يرشحوا العالقة بني 
كل موضوع واملوضوع الذي يليه. ومن الرضوري أيضًاً أن يعمل املدربون كفريق وأن يكون لدى كل منهم 

وعي كامل باألدوار واملسؤوليات الفردية لكل منهم، وكذلك أدوار ومسؤوليات اآلخرين.

املنهجية 
استخدام  التدريب  طرق  وتتضّمن  املشاركني.  وجتارب  خربات  عىل  وسيعتمد  تفاعليًا  التدريب  سيكون 
العروض التقديمية، والعمل اجلامعي، والتامرين العملية واملهامت أخرى، كام تتضّمن أيضًاً زيارة ميدانية إىل 

منطقة )مناطق( ذات صلة بالربنامج يف اليوم األخري من التدريب.
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االفتتاح
أثناء اجللسة االفتتاحية لكّل مقرر تدريبي، يتحّدث املتكّلم الرئييس عن برنامج املدن الصّحية، مع وصف 
يمكنهم،  الذي  وما  املشاركني  من  متوّقع  هو  ما  وتوضيح  الربنامج،  وإدارة  تنفيذ  يف  التدريب  وأمهية  دور 
املقرر  يتم وصف جدول األعامل، واألهداف، وحمتويات  التدريب. وبعد ذلك  يتوّقعوه من  املقابل، أن  يف 
أّي  لدمج  التدريب  أعامل  تعديل جدول  املمكن  التدريب. ومن  التدريبي بشكل واضح مع رشح منهجية 
التدريبية وحسبام  املتدربني رشيطة أن تقع قي نطاق جمال األهداف  مقرتحات عملية يتم اقرتاحها من قبل 

يسمح به الوقت.

اجللسات التقنية
قد  اآلخرين  املطلعني  األشخاص  أو  امليرسين  أن  برغم  التقنية،  اجللسات  بتقديم  األفراد  املدربون  يقوم 
التدريب ودور كل مدّرب  أنشطة  تسلسل  يتقّرر  أن  بعينها. وجيب  أو دعم موضوعات  تقوية  يساعدوا يف 
وأن تتم املوافقة عليه قبل بدء اجللسة. إن التفاعل والتواصل املفتوح بني املدربني واملشاركني أمر رضوري 
وجيب تشّجيعه بكل قوة. ويمثل التعّلم التشاركي أحد املالمح الرئيسية للمقرر التدريبي، فيجب أن تنتهي 
كّل جلسة تدريبية بجلسة قصرية لألسئلة واألجوبة وبمناقشة للقضايا الرئيسية. يف احلالة املثالية، جيب أن 
يبدأ كل يوم جديد بمراجعة عمل ونتائج اليوم السابق وجيب أن يقوم املدربون بتضمني أّي تعديالت مطلوبة 

يف جدول التدريب بحيث تعكس االحتياجات التدريبية .

العمل اجلامعي
سيعتمد التدريب عىل استخدام كل من العروض التقديمية التقنية والعمل اجلامعي. تتيح جلسات العمل 
وقضايا  موضوعات  حول  األفكار  واستثارة  الستكشاف  عملية،  بتامرين  القيام  فرصة  للمتدربني  اجلامعي 
بعينها. بالنسبة جللسات العمل اجلامعي، جيب – يف احلالة املثالية- أن يقّسم املشاركون إىل جمموعات يرتاوح 
عدد أفراد كل منها بني 8-6. قبل بداية العمل اجلامعي، من املهم أن يبنّي املدربون بوضوح ما الذي يتوّقعونه 
من املجموعات وأن جييبوا عىل أّية أسئلة قد يطرحها املشاركون. وجيب انتخاب رئيس ومقّدم أو مقّرر لكّل 
جمموعة. ويتمثل دور الرئيس يف املحافظة عىل االنضباط، والتأكد من ُحسن إدارة وقت املجموعة، وتشجيع 
املشاركة من قبل مجيع األعضاء. ويقوم املقّدم أو املقّرر بتسجيل نتائج املجموعة وعرضها يف اجللسة العامة. 
وتستخدم اجللسة العامة يف استعراض العروض التقديمية للمجموعات وبغرض املراجعة. ومتثل التعليقات 
املختلفة  املوضوعات  بني  الربط  امليرسون  حياول  أن  وجيب  اجللسة،  هلذه  مهمة  عنارص  املفتوحة  واملناقشة 

للعمل اجلامعي وكذا تلخيص االستنتاجات املستمدة من العمل اجلامعي.

اإلطار الزمني
تم تنظيم بنود املقرر التدريبي بحيث يمتد لفرتة مخسة أيام، تتضّمن يومًا واحدًا للزيارة امليدانية. وعىل أية 
التدريب إىل  املمكن اختزال زمن  السلطات والرشكاء، فمن  التدريب هو توعية  حال، عندما يكون هدف 
الرئيسية  املفاهيم واإلجراءات  يركز عىل  التدريب بحيث  برنامج  يتم تعديل  ثم  أو يومني، ومن  يوم واحد 

للربنامج.
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خطة الدرس
الكامل )اجلدول  التدريبي  املقرر  لبنية  العريضة  أدناه يرسم اخلطوط  املعروض  املقرتح  التدريب  إن جدول 
2(. يف احلالة املثالية، جيب أن يرتاوح زمن التدريب اليومي ما بني 8-6 ساعات، لكن باإلمكان تعديله وفقًا 

للفصل أو حسب موضوع الوحدة .
اجلدول 2. جدول التدريب املقرتح

املحتويات
االفتتاح )30 دقيقة(

اجلزء "أ"
 مقدمة للمقرر

العرض التقديمي واملناقشة )30 دقيقة(

اليوم األول : برنامج املدن الصّحية واملفاهيم الصحية

الكراسة التدريبية األوىل، الوحدة 1-1 املفاهيم الصحية
 العرض التقديمي واملناقشة )45 دقيقة( 

جلسة عمل مجاعي وجلسة عامة )180 دقيقة(
الصحة،  وتعزيز  األولية،  الصحية  والرعاية  للجميع،  الصحة  واسرتاتيجية  الصحة،  حول  تقديمي  عرض 

وتعزيز الصحة بام يف ذلك الوقاية من األمراض واملسؤوليات الصحية.
مناقشة حول املفاهيم الصحية، وتطبيقها يف بلدان اإلقليم وتوضيح املفاهيم املتضّمنة يف التعريف الشمويل 
املختلفة  القطاعات  التعاون بني  األولية واعتامدها عىل  الصحية  الرعاية  أيضًاً عىل  املناقشة  للصحة. سرتّكز 

واملشاركة املجتمعية.
جلسة عمل مجاعي حول املنهجيات املسندة بالبينات ومضمومة املداّخالت املتعلقة بالتنمية الصحية الشاملة 
يف السياقات احلرضية. وجيب أن ينخرط املشاركون يف جلسة استثارة األفكار  من أجل إعداد جمموعة من 
حتسني  شأهنا  من  التي  املنهجيات  بحث  إىل  باإلضافة  هبا،  املتعلقة  واملداخالت   الصحية  املامرسات  أفضل 

الصحة احلرضية، والتي تأخذ يف اعتبارها مجيع املحّددات االجتامعية- الثقافية واالقتصادية.
جلسة عامة ملراجعة نتائج عمل املجموعات هبدف إعداد مضمومة تنموية موحدة للسياقات احلرضية والتي 

تتمثل النتيجة املحورية هلا يف حتسني الصحة.

الكراسة التدريبية األوىل، الوحدة 1-2 أسلوب املدن الصّحية 
 العرض التقديمي واملناقشة )45 دقيقة(
مترين عميل وجلسة عامة )180 دقيقة(

عرض تقديمي حول اخللفية واألساس املنطقي لربنامج املدن الصّحية العاملي واإلقليمي وتطوره. سيناقش 
هذا العرض التقديمي املبادرات املجتمعية، ومفهوم املدن الصّحية، واسرتاتيجيات وأساليب املدن الصّحية، 

واخلصائص املشرتكة بني الربنامج وبرنامج املدن الصّحية يف اإلقليم.
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مناقشة حول برنامج املدن الصّحية وتأثريه ضمن اإلقليم يف التعامل مع  القضايا الصحية احلرضية من خالل 
استخدام األساليب املبتكرة وإرشاك مجيع أصحاب املصلحة املنتفعني .

مترين عميل حول االختالفات بني أسلوب املدن الصّحية واألساليب التقليدية يف التعامل مع املشاكل الصحية 
احلرضية. يقوم املشاركون بإعداد ترصحيات مقارنة بني برنامج املدن الصّحية وبني األساليب التقليدية املتعلقة 

بالصحة والتنمية فيام يتعلق باجلوانب املختلفة للصحة وحمّددات الصحة يف املناطق احلرضية .
جلسة عامة ملراجعة نتائج عمل املجموعات والتعّرف عىل أوجه الشبه يف األساليب التي يمكن استخدامها 

كعالمات إرشادية لألفعال املتعلقة بالصحة يف املناطق احلرضية.

اليوم الثاين : تنمية املدن الصحية 

الكراسة التدريبية الثانية، الوحدة 2-1 تنمية املدن الصحية 
 العرض التقديمي واملناقشة )45 دقيقة( 

جلسة عمل مجاعي وجلسة عامة )60 دقيقة(
عرض تقديمي حول املعايري الالزمة لالنضامم إىل شبكة املدن الصّحية وإطار تنفيذ الربنامج يف ثالث مراحل. 

سريّكز العرض التقديمي عىل اخلطوات التنفيذية ويزود أمثلة للتجارب املستوحاة من بلدان اإلقليم .
وفقًا  املعايري  تلك  تعديل  يمكن  وكيف  الصّحية،  املدن  شبكة  يف  اجلديدة  املدن  إدراج  معايري  حول  مناقشة 

لالحتياجات والظروف املحلّية.
جلسة عمل مجاعي حول تعديل خطوات تطوير املدن الصّحية. جيب أن يتفحص العمل اجلامعي ويراجع كل 

خطوة من حيث كوهنا عملية ومفيدة يف البيئة املحلّية ولكوهنا متوافقة مع البنى التنظيمية احلكومية القائمة.
جلسة عامة ملراجعة نتائج عمل املجموعات من أجل التوصل إىل إمجاع حول اإلطار املعّدل لتنفيذ الربنامج 

دون اإلرضار بالروح األساسية للربنامج.

الكراسة التدريبية الثانية، الوحدة 2-2 تنظيم املدن الصّحية
 العرض التقديمي واملناقشة )45 دقيقة( 

حلقة استثارة األفكار وجلسة عامة )60 دقيقة(
عرض تقديمي حول البنى التنظيمية عىل املستوى الوطني مثل جمموعات الدعم وضباط االتصال الوطنيني، 
التوجيه  وجلان  الصّحية،  املدن  وجمالس  الصحية،  املدن  منّسقي  مثل  املدينة  مستوى  عىل  التنظيمية  والبنى 
األطراف  ومسؤوليات  وأدوار  املدينة،  يف  الصحية  واملحافل  الفرعّية،  واللجان  الصّحية،  باملدن  اخلاصة 
املختلفة. وسريّكز العرض التقديمي أيضًاً عىل مكاتب برنامج املدن الصّحية، بام يف ذلك مواقعها، ومرافقها، 

وموظفيها ومسؤولياهتم.
مناقشة حول توافق البنى التنظيمية احلكومية احلالية مع تلك املتعلقة باملدينة الصّحية وكيف يمكن للتكامل 

الفّعال بينها أن يدعم سهولة ونجاح أنشطة الربنامج يف حتسني الصحة.
جلسة استثارة األفكار ملراجعة صالحّيات البنى التنظيمية املختلفة لربنامج املدن الصّحية .
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جلسة عامة ملناقشة الصالحّيات املعدلة للبنى التنظيمية املختلفة لربنامج املدن الصّحية هبدف التوصل إىل 
إمجاع حول األدوار املنوطة باملستويات املختلفة وباألطراف املختلفة.

الكراسة التدريبية الثانية، الوحدة 2-3 املرتسم الصحي للمدن  
العرض التقديمي واملناقشة )45 دقيقة( 

جلسة عمل مجاعي وجلسة عامة )60 دقيقة(
عرض تقديمي حول مقدمة، ومفهوم، وأهداف، وغرض، وخصائص املرتسم الصحي اجليد للمدن. ويرّكز 
العرض التقديمي أيضًاً عىل تطوير املرتسم الصحي للمدن، واملسؤوليات، واإلطار الزمني، ومصادر البيانات 

اخلاصة به واملوضوعات ذات العالقة.
الصّحية كأداة لتحسني ختطيط  املدن  الصّحية، وكيف تعمل مرتسامت  املدن  منافع مرتسامت  مناقشة حول 

وتنفيذ الربنامج.
جلسة عمل مجاعي حول تعديل املرتسم الصحي للمدن. جيب أن يتدبر العمل اجلامعي استخدامات املرتسم 

الصحي للمدن واملعلومات الالزمة لتحسني ختطيط وتنفيذ الربنامج.
جلسة عامة ملراجعة توصيات املجموعات، وأوجه الشبه بني النتائج التي توصلت إليها، ومرتسامت املدن 

الصّحية لضامن استخدامها الفّعال يف األطر املحلّية.

الكراسة التدريبية الثانية، الوحدة 2-4 التخطيط للمدن الصّحية
 العرض التقديمي واملناقشة )45 دقيقة(

مترين عميل وجلسة عامة )60 دقيقة(
العرض  سريّكز  ومنافعها.  ومبادئها  أهدافها  يتضّمن  الصّحية،  املدن  خطة  مفهوم  حول  تقديمي  عرض 
التقديمي أيضًا عىل اخلطوات الالزمة إلعداد خطة فّعالة للمدن الصّحية، ويتدارس قضايا خمتلفة مثل تشكيل 

جلنة عمل، وجتميع البيانات، وإجياد رؤية صحية، باإلضافة إىل العمليات واملبادئ واإلجراءات.
مناقشة حول إعداد خطة فّعالة للمدن الصّحية، ومستلزماهتا، وتطبيقها لتحسني النتائج الصحية.

وكذا  حمليًا،  العمل  خطة  أداة  تعديل  املمكن  من  الصحية.  للمدن  نموذجية  خطة  تطوير  حول  عميل  مترين 
يمكن استخدام املعلومات املتعلقة باملرتسم الصحي للمدينة يف إعداد خطة قابلة للتنفيذ.

جلسة عامة ملراجعة اخلطط املعّدة من قبل املجموعات املختلفة مع الرتكيز عىل عملية التخطيط، واستخدام 
قاعدة البيانات واألفعال واملقرتحات. بعد التدريب، جيب أن تتم مراجعة اخلطط األّولية جمددا من قبل فرق 

الربنامج، ومشاركتها مع أصحاب املصلحة املنتفعني / الرشكاء.

اليوم الثالث : األماكن الصّحية
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الكراسة التدريبية الثالثة، الوحدة 3-1 أسلوب األماكن  الصحية
مناقشة )15 دقيقة(

املستخدم يف تطوير األماكن  املشرتكة وحول اإلطار  الصّحية، وخصائصها  مناقشة حول أسلوب األماكن 
الصّحية يف املناطق احلرضية. جيب أن يشّجع املشاركون عىل املسامهة يف املناقشة باستخدام معارفهم امليدانية 

وعىل تطوير رؤيتهم اخلاصة لألطر الصّحية.

الكراسة التدريبية الثالثة، الوحدة 3-2 املجتمعات الصّحية
 العرض التقديمي واملناقشة )45 دقيقة(

مترين عميل وجلسة عامة )60 دقيقة(
عرض تقديمي مرتكز عىل املناقشة حول تعريف املجتمعات الصّحية وخصائصها الرئيسية واالسرتاتيجيات 
املستخدمة لتطوير املجتمعات الصّحية. ينصب تركيز هذا العرض التقديمي واملناقشة التالية له عىل مفهوم 

املجتمعات الصّحية وسيأخذ يف اعتباره املنظورات املحلّية والعوامل االجتامعية- االقتصادية.
مترين عميل إلعداد خطة عمل للمجتمعات الصّحية.

جلسة عامة  ملراجعة اخلطط األّولية واستكشاف الطرق املختلفة التي يمكن من خالهلا للمجتمع أن يصبح 
جمتمعا صّحيا بتبّني كل من املداخالت الصحية املبتكرة والتقليدية.

الكراسة التدريبية الثالثة، الوحدة 3-3 املستشفيات املعّززة للصحة 
العرض التقديمي واملناقشة )30 دقيقة(

مترين عميل وجلسة عامة )60 دقيقة(
لتطوير  املقرتحة  املنطقي، واملفهوم، واملعايري، واألعامل  املناقشة حول األساس  تقديمي مرتكز عىل  عرض 
املستشفيات املعززة للصحة. جيب أن تربز املناقشة املعايري العملية واإلجراءات السهلة االستخدام، وقائمة 

املداخالت التي يمكن ممارستها ضمن إطار املستشفى من خالل االستخدام األمثل للموارد املتاحة.
مترين عميل لتطوير خطة عمل للمستشفى املعززة للصحة. سيتضّمن هذا التمرين إعداد خطة عمل عملية 
فعالة  منهجيات  باستخدام  الرعاية،  جودة  وحتسني  املستشفى  ظروف  حتسني  هبدف  حمليًاً  تطّبق  أن  يمكن 

بالنسبة لتكلفتها، والدمج بني التدبري العالجي لألمراض مع أنشطة مكافحة األمراض وتعزيز الصحة .
جلسة عامة ملراجعة نتائج عمل املجموعات واستثارة األفكار حول اخلطوات العملية التي جيب اختاذها حمليًا 

لتحسني الظروف يف املستشفيات.

الكراسة التدريبية الثالثة، الوحدة 3-4 املدارس املعّززة للصحة 
 العرض التقديمي واملناقشة )30 دقيقة(

مترين عميل وجلسة عامة )60 دقيقة(
عرض تقديمي مرتكز عىل املناقشة حول املفهوم، والسبب اجلوهري، وأهداف، وخصائص، وأعامل املدارس 
املبتكرة  األساليب   واستعراض  املدرسية  بالصحة  املتعّلقة  القضايا  املناقشة  ستستكشف  للصحة.  املعّززة 

والتقليدية للمدارس املعّززة للصحة .
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مترين عميل لتطوير خطة عمل للمدارس املعّززة للصحة .
جلسة عامة ملراجعة نتائج عمل املجموعات ومراجعة املقرتحات التي تضمن دمج الصحة املدرسية يف أسلوب  
وإجراءات الربنامج. ستناقش اجللسة أيضًا قدرات قطاعي التعليم والصحة، وما إن كانت مسامهتهام مستغلة 

بالكامل، وما إن كان تدّخل املجتمع ودعم الرشكاء مستنفر بالكامل.

الكراسة التدريبية الثالثة، الوحدة 3-5 األسواق الصحية 
 العرض التقديمي واملناقشة )30 دقيقة(

مترين عميل وجلسة عامة )60 دقيقة(
عرض تقديمي مرتكز عىل املناقشة حول املفهوم، والسبب اجلوهري، واملرامي، واألهداف والعمليات املكتنفة 
واالحتياجات  الظروف  عىل  معتمدا  التقديمي  العرض  هذا  حمتوى  سيكون  الصّحية.  األسواق  تطوير  يف 

املحلّية.
مناقشة حول املفهوم، واحلاجة، واملستلزمات، والعمليات املكتنفة يف تطوير األسواق الصّحية، والتي تضع 

يف اعتبارها االحتياجات املحلّية، والتقاليد االجتامعية- الثقافية وقابلية النجاح االقتصادي.
وضع  املشاركني  من  التمرين  هذا  وسيتطّلب  الصّحية.  األسواق  لتطوير  عمل  خطة  لتطوير  عميل  مترين 

مقرتحات قابلة للتطبيق واقرتاح األفعال املالئمة الذي يمكن تنفيذها لتطوير األسواق الصّحية.
جلسة عامة ملراجعة نتائج عمل املجموعات، ودمج التوصيات واملقرتحات يف مضمومة متكاملة لالتفاق 

عىل خطة عملية لتطوير األسواق الصّحية.

اليوم الرابع : موضوعات عاّمة

الكراسة التدريبية الرابعة، الوحدة 4-1 ضامن االستمرارية والرشاكة
 العرض التقديمي واملناقشة )30 دقيقة( 

جلسة عمل مجاعي وجلسة عامة )120 دقيقة(
املختلفة  القطاعات  التعاون بني  املكتنفة يف  ، والعوامل  عرض تقديمي حول مفهوم وعنارص االستمرارية 
والتنسيق بني الرشكاء. سينصب تركيز العرض التقديمي عىل النامذج املضمونة االستمرارية ألساليب املدن 

الصّحية والتي تتعامل مع القضايا ذات الصلة وتكتنف العديد من الرشكاء وأصحاب املصلحة املنتفعني.
مناقشة حول االسرتاتيجيات األكثر مالئمة اّلتي سيتم تبنيها من أجل دعم الربنامج وضامن إجياد رشاكات 

عملية وفّعالة.
جلسة العمل اجلامعي )1( حول تطوير املبادئ التوجيهية، واالسرتاتيجيات وخطط العمل العملية الالزمة 

لتأسيس رشاكات مع الوكاالت الوطنية والدولية.
املحلّية  للرشاكات  للرتويج  الالزمة  اإلرشادية واألدوات  الدالئل  تطوير  )2( حول  العمل اجلامعي  جلسة 

واملشاركة الفعالة للمجتمعات .
إنشاء  لتشجيع  عملية  عمل  وخطط  اسرتاتيجيات  وضع  هبدف  اجلامعي  العمل  جلستي  حول  عامة  جلسة 

رشاكات معززة وحمّسنة مع أصحاب املصلحة املنتفعني، ومع املجتمع عىل وجه اخلصوص.
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الكراسة التدريبية الرابعة، الوحدة 4-2 بناء شبكات املدن الصحية 
 العرض التقديمي واملناقشة )45 دقيقة(

جلسة عمل مجاعي وجلسة عامة )60 دقيقة(
شبكة  تطوير  يف  املكتنفة  والعمليات  ومعايري،  وأدوار،  وأهداف،  وأسباب،  مفهوم،  حول  تقديمي  عرض 

للمدن الصّحية. سريكز العرض التقديمي عىل توضيح املفهوم.
مناقشة حول اجلوانب ذات الصلة بشبكات املدن الصّحية هبدف تعديل املفهوم حمليًا من أجل تطوير شبكة 

تفاعلية من املدن التي تطّبق أساليب املدن الصّحية .
جلسة عمل مجاعي حول طرق تأسيس شبكة فّعالة للمدن الصّحية سواء ضمن البلدان أو حمليًا. سيتضّمن 

العمل اجلامعي وضع  االسرتاتيجيات وتصميم منهجيات إلنشاء شبكة فّعالة وعملية للمدن الصّحية.
جلسة عامة  ملراجعة نتائج عمل املجموعات ووضع جمموعة من التوصيات.

الكراسة التدريبية الرابعة، الوحدة 4-3 اإلرشاف والرصد املسندين بالبينات  
العرض التقديمي واملناقشة )30 دقيقة(

عرض تقديمي حول مفهوم وأهداف ومنهجية اإلرشاف واملراقبة املسندين بالبينات، وحول أداة اإلرشاف 
ودور  الربنامج،  تنفيذ  يف  واملراقبة  لإلرشاف  احلاجة  فهم  عىل  التقديمي  العرض  تركيز  سينصب  واملراقبة. 

أصحاب املصلحة املنتفعني يف املستويات املختلفة من الربنامج. 
مناقشة حول املنهجيات العملية وتعديل أداة اإلرشاف واملراقبة.

الكراسة التدريبية الرابعة، الوحدة 4-4 تقييم التأثريات الصحية
 العرض التقديمي واملناقشة )45 دقيقة( 

جلسة عمل مجاعي وجلسة عامة    )60 دقيقة(
تقديرات  املكتنفة يف  والعنارص األساسية  تقديمي حول مفهوم، واحتياجات، ومنهجية، ومراحل،  عرض 
مناقشة  يف  اهلدف  يتمثل  كمثال.  الصحية  التأثريات  لتقييم  نموذجية  شبكة  ستستخدم  الصحية.  التأثريات 
تقييم التأثريات الصحية وإتاحة الفرصة للمشاركني لتطوير رؤيتهم اخلاصة بخصوص ابتكار االسرتاتيجيات 

واألدوات املالئمة للقيام بتقييم التأثريات الصحية .
مناقشة حول الطرق والسبل املختلفة، واحلد األدنى من العالمات املرجعية املطلوبة جلعل تقييم التأثريات 

الصحية ملمحا معتادا من عملية تنفيذ الربامج.
مدينة  تضم  منطقة  يف  الصحية  التأثريات  لتقييم  تنفيذية  وأداة  عمل  خطة  تطوير  حول  مجاعي  عمل  جلسة 

صّحية.
التنفيذية  واألداة  العمل  خلطة  مشرتكة  صيغة  عىل  واالتفاق  املجموعات  عمل  نتائج  ملراجعة  عامة  جلسة 

الالزمة إلجراء تقييم للتأثريات الصحية .

اليوم اخلامس : الزيارة امليدانية 
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 عرض ملجاالت ومداخالت نموذجية تتعلق باملرشوع. وهتدف الزيارة امليدانية ألن تكون متممة للمعرفة 
النظرية املكتسبة خالل املقرر والتامرين العملية التي تم تنفيذها أثناء احللقة العملية  )اليوم األول ( .

اجللسة اخلتامية
املالحظات اخلتامية وتوزيع الشهادات )120 دقيقة(

تقييم ما بعد التدريب
املعرفة  تقييم  للمدربني  يمكن  لكي  املتدربني  قبل  من  استبيان  تعبئة  جيب  تدريب،  بعد  التقييم  ألغراض 
املستعمل  االستبيان  نفس  استخدام  املمكن  التدريبي. من  املقرر  املشاركون خالل  اكتسبها  التي  واملهارات 
يف تقييم ما قبل تدريب ألغراض تقييم ما بعد التدريب، لكن استبيان ما بعد التقييم جيب أن يتضّمن أيضًا 

قساًملتقييم املجاالت التالية من املقرر التدريبي:
•القضايا اإلدارية؛ 	
•اجللسات التقنية؛ 	

•الدعم املقّدم من املدربني؛ 	
•الزيارة / الزيارات امليدانية.  	

سيساعد هذا يف تقييم أداء املدربني، وسيعكس املستوى امُلدرك لنجاح املقرر التدريبي. وجيب تشجيع املشاركني 
أيضًا عىل تقديم مقرتحاهتم بخصوص إضافة حتسينات للمقررات التدريبية املستقبلية، وعىل مناقشة كيف أن 

املعرفة املكتسبة من املقرر ستنعكس إجيابيًا عىل عملهم املستقبيل وأنشطتهم املتعلقة بالربنامج.

اجللسة اخلتامية
اجللسة اخلتامية من التدريب، التي جيب أن يرتّأسها أحد الوجهاء املحلّيني، ستعطي الفرصة للمشاركني- 
املقابل، فهي تقّدم فرصة  التدريب. ويف  فرادى ومجاعات- إلبداء وجهات نظرهم وعرض تعليقاهتم عىل 
للمدربني لتلقي التعليقات والرّد عىل أسئلة وتعليقات املشاركني. إن التعليقات امُلستلمة فيام يتعلق بالتدريب 
واملواد التعليمية واملنهجية، ومواقف ومهارات املدربني، والقضايا األخرى ذات الصلة تتسم بأمهية قصوى 
يف تطوير وحتسني اجللسات التدريبية املستقبلية، وجيب أن ُتطلب بقوة وأن يشجع عليها ميرسو التدريب. 
إّن توزيع الشهادات وتسوية احلسابات عنارص مهمة أيضًا هلذه اجللسة اخلتامية، وكذلك جرى الُعرف عىل 
وميرسي  للمدربني  الشكر  عن  والتعبري  املتحّدث  قبل  من  ختامية  بمالحظات  التدريبية  اجللسة  تنتهي  أن 

االجتامع.



ىل 
الكراسة التدريبية األو

الوحدة 1-1 

املفاهيم الصحية
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املفاهيم الصحية
األهداف التعليمية 

هتدف هذه الوحدة إىل:
•تقديم معلومات مفّصلة حول الصحة، واسرتاتيجية الصحة للجميع، والرعاية الصحية األولية ؛ 	

•رشح طرق تعزيز الصحة وحفظها ؛ 	
•حتديد أدوار أصحاب املصلحة املنتفعني الرئيسيني. 	

النتائج املتوّقعة
عند االنتهاء من هذه الوحدة، سيكون لديك :

•فهم واضح ملفاهيم الصحة، واسرتاتيجية الصحة للجميع، والرعاية الصحية األولية ؛ 	
•معلومات عن تعزيز الصحة وحفظها ؛ 	

•فهم لألدوار واملسؤوليات الرئيسية ألصحاب املصلحة املنتفعني . 	

الصحة
البدنية،  املعافاة  من  "حالة  باعتبارها  للصحة  واسعًا  تعريفًاً  العاملية  الصحة  منظمة  تبنت   ،1947 عام  يف 
والنفسية، واالجتامعية الكاملة وليس جمّرد غياب املرض أو العجز". يتبّنى هذا التعريف وجهة نظر شمولية 
للصحة ويعنون مجيع العوامل التي تؤّثر عىل صحة اإلنسان وتتعّلق بالتنمية الطبيعية، والنفسية، واالجتامعية 
واالقتصادية للفرد أو املجتمع. يعّرف هذا املنظور الصحة من حيث كوهنا وجودًا منتجًا ومبدعًاً وليس كأنامط 
من األمراض التي تسبب االعتالل أو الوفاة. وكذلك فهو ينظر إىل املحددات االقتصادية كمؤرشات مهمة 
للصحة. والصحة من حقوق اإلنسان األساسية، وبالتايل فإن مرمى الصحة للجميع يعد غاية مهمة؛ فهو أمر 
رئييس بالنسبة لتحسني نوعية احلياة والتنمية البرشية، وال يمكن حتقيقه سوى من خالل اإلجراءات املتعددة 

القطاعات وتلك التعاونية التي يتخذها األفراد، واملجتمع، والوكاالت احلكومية والدولية.
إىل  معظمها  يف  تعود  الصحة  يف  التفاوت  استمرار  أسباب  بأّن  األعضاء  ودوهلا  العاملية  الصحة  منظمة  تقر 
التعليم، والزيادة السكانية، ونقص اإلصحاح، وقلة  املوارد الوطنية، ونقص  الفقر، وحمدودية  عوامل مثل 
الوعي بالقضايا الصحية والبيئية. من الواضح أن بعض املحّددات الرئيسية للصحة تقع خارج نطاق القطاع 
الصحي، وال يمكن حتقيق الصحة يف معزل عن العوامل األخرى، وبالتايل فإن إنجاز هدف الصحة للجميع 

جيب أن يأخذ يف اعتباره مجيع املؤثرات البيئية، والسياسية، واالجتامعية.

الصحة للجميع
يف عام 1977، قّررت مجعية الصحة العاملية الثالثني يف القرار رقم WHA 30.43 أّن اهلدف االجتامعي 
الرئييس جيب أن يكون "حصول مجيع سكان العامل بحلول عام 2000 عىل مستوى من الصحة يسمح هلم بحياة 
منتجة اجتامعيًا واقتصاديًاً." يتمثل املبدأ األسايس للصحة للجميع يف مفهوم العدالة يف الصحة، بحيث يتمتع 
مجيع البرش بفرص متكافئة للصحة اجليدة. يتصّور مفهوم الصحة للجميع توزيعًا عاداًل للموارد الّصحية بني 
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املجموعات السكانية بحيث يتمكن الناس من الوصول إىل اخلدمات املتوافرة وإمكانية استخدامها للحصول 
عىل صحة أفضل. وتشري الصحة للجميع ضمنيًا إىل وجود التحسينات، ليس فقط يف الوصول إىل اخلدمات 

الصحية، لكن أيضا فيام يتعلق بالفرص االجتامعية واالقتصادية.
اتضح أن هدف الصحة للجميع بحلول عام 2000 غري قابل للتحقيق بسبب وجود نقائص اسرتاتيجية، وقد 
تم اإلقرار بأّن مشاكل االسرتاتيجية كانت تتمثل يف الدور الضعيف للمجتمع، وسوء التعاون بني القطاعات 
املختلفة، وانتهاج أسلوب تنموي يفرض من أعىل، والرتكيز عىل االستثامر يف البنية التحتية املادية مع إمهال 
األبعاد البرشية للتنمية. وقد تم اإلقرار بأّن الصحة للجميع ال يمكن حتقيقها بجهود قطاع واحد بمفرده، 
املعنية  املجتمعات واألطراف  فعالة بني  ناتج عن رشاكات  القطاعات  متعدد  تنموي  تتطّلب أسلوب  وأهنا 
األخرى. وقد ظهرت احلاجة ملراجعة السياسات، وإعادة توجيه املوارد املتاحة، ووضع آليات جديدة لضامن 

توزيع أكثر عداًل للخدمات الصحية.

الرعاية الصحية األولية 
1978، وتم قبوله  تم تبّني مفهوم الرعاية الصحية األولية أثناء املؤمتر الدويل الذي ُعقد يف أملا-آتا يف عام 
كاسرتاتيجية رئيسية لتحقيق هدف الصحة للجميع. اتفق زعامء العامل يف جمال الصحة عىل أّن الرعاية الصحية 
األولية هي الرعاية الصحية األساسية املرتكزة عىل طرق عملية، وصحيحة علميًاًً، ومقبولة اجتامعيًا وعىل 
تقنية يسهل الوصول إليها من قبل املجتمع. يشّجع نظام الرعاية الصحية األولية املشاركة الكاملة للمجتمع 
التنمية  ومن  الوطني،  الصحي  النظام  من  يتجزأ  ال  جزءا  يمثل  وهو  ميسورة.  بتكلفة  املزودة  اخلدمات  يف 
املستوى  يمثل  فهو  واملجتمع،  والعائلة  لألفراد،  وبالنسبة  بعينه.  ملجتمع  العاّمة  واالقتصادية  االجتامعية 
األول لالتصال بالنظام الصحي الوطني، وتوافر خدمات الرعاية الصحية أقرب ما يمكن من حيث يعيش 
الناس ويعملون. تشّكل الرعاية الصحية األولية املستوى األول من أّية عملية مضمونة االستمرار للرعاية 

الصحية.
يرتكز أسلوب  الرعاية الصحية األولية عىل املبادئ التالية:

•ضامن العدالة واإلتاحة الشاملة خلدمات الرعاية الصحية؛ 	
•استخدام منهجيات مقبولة اجتامعيًا، وثقافيًاً، وعلميًاًً؛ 	

•إيتاء الرعاية الصحية عىل املستوى الوطني بتكلفة ميسورة؛ 	
•تشجيع االعتامد عىل الذات وتعزيز املنهجيات الفعالة بالنسبة لتكلفتها؛ 	

•تشجيع التنسيق بني القطاعات عىل كافة املستويات؛ 	
•تشجيع املشاركة الكاملة للمجتمع يف التخطيط والتنفيذ. 	

تتمثل املكّونات الرضورية للرعاية الصحية األولية فيام ييل :
•التوعية الصحية حول املشكالت الصحية السائدة، والتوعية حول أنشطة الوقاية واملكافحة؛ 	

•تعزيز التغذية اجليدة؛ 	
•الوصول إىل مياه الرشب املأمونة واإلصحاح األسايس؛ 	

•توفري مرافق الرعاية الصحية لألم والطفل، بام يف ذلك خدمات تنظيم األرسة ؛ 	
•التمنيع ضّد األمراض امُلعدية الرئيسية؛ 	

•توفري املعاجلة املالئمة لألمراض، واإلصابات واحلوادث الشائعة ؛ 	
•توفري األدوية األساسية . 	
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تعزيز الصحة 
وفقًا لتعريف منظمة الصحة العاملية، فإن تعزيز الصحة هي عملية تقديم ، لكل من األفراد واملجتمع، إمكانية 
التحكم بصورة أكرب يف العوامل الصحية من أجل حتسني صحتهم. إن دستور أوتاوا لتعزيز الصحة، والذي 

تم تبنيه يف عام 1986، يصف العنارص اخلمسة إلطارها االسرتاتيجي عىل أهنا:
•بناء سياسات عاّمة صّحية؛ 	

•هتيئة بيئات داعمة؛ 	
•تقوية اإلجراءات املجتمعية؛ 	

•تنمية املهارات الشخصية؛  	
•إعادة توجيه اخلدمات الصحية. 	

يسعى تعزيز الصحة لتحسني العافية وحتقيق الكامن الصحي لألفراد واألرس واجلامعات واملجتمعات، بغض 
النظر عن حالتهم الصحّية أو أعامرهم. وهو املجموع الكيل لكافة األنشطة اهلادفة املصّممة لتحسني الصحة 

الشخصية والعامة من خالل توليفة من االسرتاتيجيات، بام يف ذلك:
•زيادة الوعي والتوعية الصحية؛ 	

•التعديل البيئي؛ 	
•أنامط احلياة الصّحية والتغيريات السلوكية؛ 	

•التغذية. 	

التعليم والتوعية الصحية 
إن التوعية الصحية وزيادة الوعي من األدوات احليوية يف تعزيز الصحة، ويمكن تنفيذمها من خالل التايل:

•املناقشات  الفردية؛ 	
•املناقشات اجلامعية؛ 	

•املحارضات أو احللقات الدراسية؛ 	
•املطبوعات، والنرشات اإلعالنية، والكتيبات والقصص؛ 	

•عرض الالفتات، واملخّططات، ولوحات اإلعالنات، والشعارات والصور؛ 	
•الوسائل السمعية البرصية ؛ 	

•متثيل األدوار وطرق اإليضاح. 	

الصحة البيئية
للتنمية  أّية عملية  الصّحية يف  البيئات  لتهيئة  التالية رضورية  العوامل  البيئية قضية معّقدة، لكن  الصحة  إن 

املضمونة االستمرار .
•تقديم مياه الرشب املأمونة؛ 	
•تعزيز املراحيض الصحية؛ 	

•التخلص املأمون من النفايات الصلبة والفضالت السائلة؛ 	
•إجراءات مكافحة التلوث؛ 	

•حتسني ظروف اإلسكان؛ 	
•مكافحة احلرشات والقوارض. 	
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أنامط احلياة الصّحية والتغيريات السلوكية
إن تغيري سلوك املجتمع وتبني أنامط حياة صحية يلعبان دورًا رئيسيًا يف تعزيز الصحة. متثل املجاالت التالية 

عنارص السلوك املجتمعي:
•النظافة الشخصية؛ 	

•األطعمة والنظام الغذائي الصّحي؛ 	
•مكافحة التدخني؛ 	

• النشاط البدين.	

التغذية
العمل من  اجليدة. وخالل  املغّذي رضوري للصحة  البرشي، والطعام  للوجود  بالنسبة  أمر حيوي  الطعام 

أجل تعزيز الصحة، تدعو احلاجة للتصدي ملا ييل:
•خفض معداًلت سوء التغذية؛ 	

•خفض أعواز املغذيات الدقيقة، بام يف ذلك: 	
•اضطرابات نقص اليود؛ 	

فقر الدم بعوز احلديد؛ - 
نقص الفيتامني أ. - 

حفظ الصحة 
يعمل حفظ الصحة عىل هتيئة الظروف التي تسمح باألداء الصحي للنواحي النفسية والبدنية للناس، سواء 
كأفراد أو كمجموعات. ويتضّمن الوقاية من األمراض، باإلضافة إىل الطّب العالجي والتصحيحي. يتضّمن 

حفظ الصحة املداخالت التي هتّدف إىل:
•خّفض معداًلت وقوع األمراض؛ 	

•استعادة الصحة عندما تصاب باالعتالل؛ 	
• تقليل مّدة املرض وخطر انتقاله؛ 	

•تقليص النتائج أو التأثريات املحتملة للمرض، بام يف ذلك النتائج الفيزيولوجية، والنفسية، واالجتامعية ؛ 	
•تقليل العبء املايل العتالل الصحة عىل كل من األرس واملجموعات السكانية . 	

ينقذ حفظ الصحة األفراد أو األرس أو املجتمعات من اإلصابة باملرض )األمراض(، ويشري إىل األفعال التي 
حتمي الناس من املخاطر املتعلقة بالصحة والسالمة عن طريق معاجلة أسباب األمراض واملشكالت قبل أن 
التالية يف حفظ صحة األفراد واملجتمعات ضّد األمراض  تؤّثر عىل الصحة. يمكن أن تساعد املداخالت  

واألخطار املحددة:
•التمنيع؛ 	

•استخدام مغذيات بعينها؛ 	
•الوقاية الكيميائية؛  	

•الوقاية من املخاطر املهنية؛ 	
•الوقاية من احلوادث؛  	
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•الوقاية من املرسطنات؛ 	
•جتّنب املستأرجات؛ 	

•مكافحة أخطار حمددة يف البيئة. 	

الوقاية من األمراض 
أو  إصابة،  أو  مرض،  يؤثر  أن  إمكانية  من  معتدة  بصورة  تقلل  أهنا  يثبت  التي  املداخالت   الوقاية  تتضمن 
اضطراب ما عىل فرد بعينه، أو يقاطع أو يبطئ تقّدمهم. هتدف اإلجراءات الوقائية إىل تقليل عدد الناس الذين 
يصابون باملرض بالسيطرة عىل األسباب ذات العالقة وتقييم عوامل االختطار. ويف الوقاية من األمراض، 

توّجه اجلهود نحو حتسني احلالة العاّمة للفرد، باإلضافة إىل تنفيذ أفعال معّينة ضّد أمراض منتقاة. 

الوقاية األولية
إن الوقاية األولية هي األفعال التي تتخذ قبل بدء املرض وتنطبق عىل األفراد أو املجموعات من األصّحاء. 
باملرض.  اإلصابة  خطر  ضّد  األفراد  حلامية  الصحية  املشكالت  حدوث  قبل  املالئمة  املداخالت  وهتدف 
وتضمن هذه اإلجراءات حفظ الصحة ضّد مرض بعينه، أو عوامل أو خماطر بيئية حمددة. تتضّمن املداخالت  

الرئيسية التمنيع، وممارسات تنظيم األرسة، وإجراءات اإلصحاح، واملعاجلة الوقائية.

الوقاية الثانوية
الوقاية الثانوية هي األفعال التي تتخذ إليقاف تقّدم مرض ما يف مراحله املبّكرة ومنع حدوث املضاعفات 
املحتملة. تشدد الوقاية الثانوية عىل االكتشاف املبّكر للمرض، والتدّخل الفوري، والرعاية الصحية لألفراد 
الذين يعانون من مشكالت صحية. وهي تقلل من وخامة ووقوع املرض واملضاعفات أو اإلعاقات التي 
تنتج عنه، كام متنع انتقال العدوى إىل أفراد املجتمع اآلخرين. وتضم األمثلة الرئيسية للوقاية الثانوية حتري 
الثدي،  ورسطان  الدم،  ضغط  وفرط  والسّكري،  )الكاتاراكت(،  والساّد  املالريا،  مثل  أمراض  واكتشاف 

ورصد نمو األطفال، واإلحاالت إىل املرافق الصحية للتشخيص والتدبري العالجي عند الرضورة.

الوقاية الثالثية
تبدأ الوقاية الثالثية بعد أن حيدث املرض بالفعل، أو عندما يشفى، أو يستقر عيب ما أو يصبح متعذر إصالحه. 
وهي ترّكز عىل إعادة تأهيل األفراد املعاقني واستعادة املستوى األمثل من الصحة ضمن قيود عجزهم. ومن 
بني أمثلة الوقاية الثالثية الرعاية التأهيلية بعد الكرس أو الشلل، إلخ. من املمكن أن يلعب املجتمع دورًا رئيسيًا 
يف إعادة التأهيل االجتامعي واملايل للناس أثناء تعافيهم. ومن أجل زيادة حترك مريض ما، يمكن أن يساعد 

املجتمع أيضا يف إعادة التأهيل البدين والنفيس للمريض بمساعدته بالتوعية والنصح. 

التشخيص املبّكر واملعاجلة الفورية
كلام اكُتشف حدوث للمرض أو الشّك فيه، جيب أن يتمثل الغرض األسايس يف التعّرف عىل احلالة بأرسع ما 

يمكن وإحالة املريض إىل املرفق الصحي ذي الصلة. يتضّمن التشخيص املبّكر واملعاجلة الفورية ما ييل:

•مسوحات التحري وإجراءات اكتشاف احلاالت؛ 	
•الفحص والتشخيص االنتقائي للمشكلة الصحية؛ 	
•معاجلة األمراض البسيطة عىل املستوى املجتمعي ؛ 	

•إحالة احلاالت إىل املرفق الصحي ذي الصلة وإجراء تقييامت للمتابعة. 	
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التخلص من األمراض واستئصاهلا 
يشري التخلص من األمراض إىل إيقاف رساية املرض، ويشري االستئصال إىل إهناء انتقال العدوى من خالل 
إبادة العامل املسبب للعدوى. إن االستئصال عملية مطلقة وتتمّيز باالختفاء الكامل للمرض أو العدوى، 
مثلام حدث عند استئصال اجلدري. يف الوقت احلايل، تدعم منظمة الصحة العاملية دوهلا األعضاء يف استئصال 

شلل األطفال.

املسؤوليات الصحية
الصحة ليست سلعة أو منتجًا يمكن أن يزّود أو يشرتى، لكنها نتيجة تنفيذ الكثري من األنشطة املرتابطة من 
قبل القطاعات ذات الصلة، وتتضّمن اجلهود املبذولة من قبل األفراد، والعائالت، واملجتمع، والوكاالت/

املنظامت احلكومية ذات الصلة.

املسؤوليات الفردية
أو  برغم أن الصحة من حقوق اإلنسان األساسية، فمن مسؤولية كل فرد أن يعتني بصحته. فأي حكومة 
الذاتية  العناية  إن  اخلاصًة.  يعتنون بصحتهم  األفراد ال  إذا كان  اجليدة  الصحة  توفري  تتمكن من  لن  منظمة 
تعزز الصحة، وتقي من األمراض، وحتد من االعتالل. ومن املمكن تنفيذ العديد من األنشطة بدون مساعدة 
مهنية إذا امتلك الفرد املعرفة واملهارات األساسية الالزمة. ونتيجة للتغريات العاملية يف مجيع مناحي احلياة، 
واألنامط املتغرية لألمراض من حاّدة إىل مزمنة، هناك حاجة جلهود أكثر تركيزًا عىل املستوى الفردي والعائيل 

حلفظ الصحة. وتتضّمن مسؤوليات الفرد لالعتناء بصحته اخلاصًة ما ييل:
•االهتامم بالنظافة الشخصية والعناية باجلسم؛ 	

الرياضة،  وممارسة  والنوم،  الغذائي،  بالنظام  يتعلق  فيام  الصّحية  احلياة  وأنامط  الصّحية  العادات  •تبّني  	
والوزن، والتدخني، والكحول، واملخّدرات؛

•اختاذ إجراءات حمددة للوقاية من األمراض، بام يف ذلك التمنيع؛ 	
•استشارة طبيب للفحص الطبي الدوري والتحري؛ 	

•اإلبالغ املبكر يف حالة املرض وتقّبل معاجلة؛ 	
•اختاذ اإلجراءات الالزمة ملنع انتشار املرض إىل اآلخرين؛ 	

•استخدام مياه مأمونة وتناول أطعمة مغّذية صّحية، وتشجيع اإلرضاع من الثدي؛ 	
•حتسني اإلسكان والظروف البيئية؛ 	

•مزاولة تنظيم األرسة للمباعدة بني الوالدات والتدبري السكاين؛ 	
•تبّني اإلجراءات الوقائية من عوامل االختطار املحتملة. 	

مسؤوليات املجتمع
الفعالة  املشاركة  بدون  الناس  صحة  محاية  تتم  أن  وال  كفوء  بشكل  الصحية  اخلدمات  تعمل  أن  يمكن  ال 
قبل  من  الصحية  للناس" إىل" الرعاية  الصحية  "الرعاية  من  الرتكيز  حتويل  أجل  فمن  ولذلك،  للمجتمع. 
الناس"، فإن املشاركة الفعالة للعائالت واملجتمع رضورية يف ختطيط، وتطبيق، واستخدام، وتشغيل وتقييم 

اخلدمات الصحية وتتضّمن. مسؤوليات املجتمع جتاه الصحة ما ييل:
•توفري املرافق، واملوارد البرشية، والدعم، والتمويل اللوجستي لنظم الصحة املحلّية؛ 	

•استخدام خدمات الرعاية الصحية املتوافرة ومراقبة أداءها؛ 	
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•تنمية عاّمل صحة املجتمع املدّربني لضامن توافر خدمات الرعاية الصحية األولية يف كل منطقة؛ 	
•املساعدة يف إيتاء خدمات الرعاية الصحية، مثل رصد النمو، ومتابعة حاالت السّل، وتنفيذ املعاجلة التي  	

تتضمن املعاجلة القصرية األمد حتت اإلرشاف املبارش )DOTS(؛
•املحافظة عىل الصحة البيئية، أي: معاجلة  املياه الراكدة والنفايات الصلبة؛ 	

•إزالة العوامل املسّببة للمرض، مثل الفقر، والظروف اإلسكانية السّيئة، ومعاقرة املخّدرات؛ 	
•الرتويج ألنامط احلياة الصّحية، واإلرضاع من الثدي، واإلطعام باملكمالت الغذائية؛ 	

•ضامن سالمة األطعمة واملياه، وتوفري طعام كاف للفقراء واملحتاجني؛ 	
•تبّني ممارسات تنظيم األرسة للتدبري السكاين ؛ 	

•اكتساب املهارات واملعرفة الالزمة لتعزيز وحفظ الصحة ؛ 	
•مراجعة السياسات واالسرتاتيجيات االجتامعية- االقتصادية، والسياسية ،والثقافية املتعّلقة بالصحة. 	

املسؤوليات احلكومية
الثقايف  الدعم  الدولة بمسؤولياهتا وقدمت  التزمت  إذا  إال  فّعالة  املجتمع والفرد  أن تكون جهود  ال يمكن 
والتقني واملادي، والقيادة الكفوءة. وتتسم املسؤوليات احلكومية بكوهنا أكثر شمولية يف نطاقها من منظور 

الوقاية من األمراض، وهي تتضّمن:
الترشيعي  الغطاء  وتوفري  االحتياجات،  عىل  املرتكزة  الصحية  واالسرتاتيجيات  السياسات  •تصميم  	

الالزم؛
•ختطيط اخلدمات، وبناء الرشاكات، وتعبئة املوارد، وتطبيق الربامج الصحية؛ 	

بالنسبة حلاالت  توافر اخلدمات الرضورية، خصوصًا  املوّظفني وضامن  الصحية، وتعيني  املرافق  •إنشاء  	
الطوارئ وللمرىض الفقراء؛

تعزيز  أجل  من  املجتمع  ألفراد  والثقايف  التقني  الدعم  وتقديم  الوعي،  وزيادة  الصحية  التوعية  •تعزيز  	
ومحاية صحتهم؛

•تنمية املوارد البرشية وتأمني الفرص الالزمة للوصول إىل أحدث املعارف واملهارات التقنية واملهنية ؛ 	
•رصد وتقييم إيتاء خدمات الرعاية الصحية ؛ 	

األمراض،  ملكافحة  مناسبة  إجراءات  من  يلزم  ما  واختاذ  الرئيسية  الصحية  املشكالت  عىل  •التعرف  	
وخصوصًا تطبيق إجراءات مشددة ضّد األمراض السارية ؛ 

•تنظيم املجتمعات لكي تطّبق الربامج الصحية والتنموية؛ 	
•تبّني اإلجراءات الالزمة لتقليص الفقر، من أجل ضامن حتقق النمو االقتصادي وحتسني نوعية احلياة؛ 	

املتبادل  الفهم  لتطوير  الدولية  املنظامت والوكاالت  البلدان األخرى، والتعاون مع  •املشاركة يف جتارب  	
وبناء الرشاكات الصحية.

املسؤوليات الدولية
املتجاورة  الدول  البلدان، وخصوصًا  بني  الوثيق مطلوب  التعاون  فإن  الصحية،  األهداف  أجل حتقيق  من 
املتعاونة ضمن  البلدان  بدعم  الدولية  املنظامت  تقوم  أن  مماثلة. وجيب  تواجه مشكالت صحية  التي  وتلك 

منظومة األمم املّتحدة واملنظامت املناظرة األخرى. وتتضّمن املسؤوليات الدولية ما ييل:
•تبادل اخلربات واستخدام اخلرباء واالستعانة هبم؛ 	

•توفري الدورًات التدريبية وتنمية املوارد البرشية؛ 	
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•تسهيل التعاون التقني بني البلدان النامية؛ 	
•تطوير فهم أوسع بني البلدان والوكاالت حول األمور املتعّلقة بالصحة والتنمية البرشية؛ 	

•تعزيز تدفق املعلومات؛ 	
•تقديم الدعم املايل واملساعدة املادية؛ 	

•تنفيذ اجلهود املشرتكة إلعداد النامذج وتصميم احللول العملية للمشكالت الصحية؛ 	
•تيسري الرتابط بني أصحاب املصلحة املنتفعني املختلفني، وبناء الرشاكات لدعم املجتمعات والبلدان. 	



ىل 
الكراسة التدريبية األو

الوحدة 2-1 
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أسلوب املدن الصّحية 
األهداف التعليمية 

هتدف هذه الوحدة إىل:
•توضيح تطور برنامج املدن الصّحية عامليًا ويف اإلقليم؛ 	

•توضيح مفهوم، وغايات، واسرتاتيجيات، وأساليب برنامج املدن الصّحية؛ 	
•إبراز اخلصائص املشرتكة للربنامج يف السياق اإلقليمي. 	

النتائج املتوّقعة
عند هناية هذه الوحدة، سيكون لديك:

•املعلومات األساسية حول تطور برنامج املدن الصّحية؛ 	
•فهم ملفهوم، وغايات، واسرتاتيجيات، وأساليب الربنامج وخصائصه العامة يف السياق اإلقليمي. 	

اخللفية واألساس املنطقي 
خالل العقود القليلة املاضية، شهدت أغلب البلدًان نموًا واسعًا يف مدهنا الرئيسية نتيجة للهجرة من املناطق 
الريفية إىل احلرضية ونتيجة للزيادة السكانية. وأدى هذا التوّسع الرسيع للمناطق احلرضية إىل إهناك اخلدمات 
واملرافق احلالية، باإلضافة إىل التسّبب يف عدد هائل من املشكالت السياسية، واالجتامعية، والبيئية، واملالية، 
والصحية التي أدت إىل تفاقم الظروف الصحية السّيئة. ويف تلك املدن الرسيعة التوّسع، أّدت الزيادة السكانية 
إىل توّسع غري خمّطط له، وإىل زيادة رسيعة يف األحياء الفقرية يف املناطق احلرضية واملستوطنات ذات الدخل 
املنخفض، وخصوصًاً يف البلدًان املنخفضة الّدخل. وأدت قلة املوارد والفرص االقتصادية إىل تقييد التخطيط 
احلرضي اجليد، كام أدى التوّسع املنّظم للمدن إىل ظهور مبان فوضوية مع قليل من االعتبار للعوامل اجلاملية يف 
هندستها املعامرية. كام إن البنايات العالية ذات مواقف السيارات املحدودة واملساحات املفتوحة غري الكافية، 
مقرونة باإلفراط يف استخدام السيارات اخلاّصة وتدهور حالة أنظمة النقل العاّم، أدت إىل تفاقم مشكالت 
بيئات  للتنمية احلرضية غري املحكومة، تآكلت املساحات اخلرضاء خملفة وراءها  الصحة العمومية. ونتيجة 
قاسية. وبدورها، عملت املجموعات السكانية احلرضية املتنامية بإفراط عىل إجياد مشكالت مثل االزدحام، 
النفايات  من  التخلص  وصعوبة  املجاري  من  الكايف  غري  الصحي  والرصف  املياه،  وتلّوث  اهلواء،  وتلوث 
الصلبة، ونقص اخلدمات اإلنسانية، وضعف موارد الطاقة وعدم كفاية وسائل املواصالت. وباإلضافة إىل 
ويتزايد  التقليدية.  الثقافية  العالقات االجتامعية والصالت  للحياة احلرضية عىل  الرسيع  التوّسع  أّثر  ذلك، 
كون الناس جمهولني يف املدن الكبرية وبالتايل فإن الشعور باالنتامء، الذي كان موجودًا من قبل يف األحياء، 
يتدهور برسعة. ويف مواجهة هذه الظروف، ويف ظل افتقار السلطات واخلدمات البلدية إىل القدرات اإلدارية، 
أخفقت القّوة واملوارد املؤسساتية يف التعامل مع القضايا احلرضية الناشئة. ومن ناحية أخرى، درج املواطنون 
نحو  تشاركي  غري  موقف  لدهيم  تطور  ثم  ومن  الظروف،  بتحسني  ستقوم  البلدية  السلطات  أن  توّقع  عىل 

املحافظة عىل أحيائهم وبيئتهم املحيطة ورفاهيتها.
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عند تقييم الصحة احلرضية، هناك حقيقة بارزة مفادها أن العوامل املادية واالجتامعية مثل اخلدمات الصحية، 
والبيئة، واالقتصاد وزيادة السكان، والتعليم، والوعي تؤثر كلها، بطريقة مبارشة أو غري مبارشة، عىل صحة 

البرش )الشكل 1(. 
فهي  متجانسة،  كيانات  مطلقًا  املدن  متثل  ال 
اجتامعية وعرقية  تتكون عادة من جمموعات 
خمتلفة وذات مستويات دخل متفاوتة. وتتباين 
املجموعات  هذه  بني  الصحية  املستويات 
الصحّية،  واحلالة  والعمر،  الدخل،  حسب 
يف  فالفقراء  الشائعة.  احلياة  وأنامط  والبيئة 
املناطق احلرضية، وخصوصًاً يف البلدًان ذات 
بشكل  يعانون  واملتوّسط،  املنخفض  الدخل 
مما  املرض،  من  أكرب  عبء  من  متكافئ  غري 
يدل عىل التخلف وأنامط احلياة غري الصّحية. 
وتتأّثر هذه املجموعات بشكل أكثر بظروف 
والتغذية.  الطعام  ونقص  السّيئة  املعيشة 
ونتيجة لذلك، يعاين أفرادها من عبء ثقيل 
حدوث  معدالت  وارتفاع  واألطفال؛  والولدان،  األمهات،  بني  العالية  والوفيات  ؛  السارية  األمراض  من 
واألمراض  والعنف؛  واحلوادث؛  والرسطان؛  والسّكري؛  الدم؛  ضغط  وفرط  الوعائية؛  القلبية  املشكالت 
املنقولة جنسيًا، وفريوس العوز املناعي البرشي/ اإليدز. وهناك أيضًا زيادة يف تدخني التبغ يف بعض البلدًان، 
وخصوصًاً بني النساء؛ كام إن معاقرة املخّدرات متثل مشكلة اجتامعية وصحية خطرية يف العديد من املناطق. 
املتخّلفة  الدول  يف  األمراض  عبء  زيادة  يف  بدورها  األخرى  واالقتصادية  االجتامعية  العوامل  وتساهم 
والنامية. وتتمثل املعضلة يف أّن القطاع الصحي يتعامل مع أمراض وإصابات ناجتة يف الغالب عن ظروف 
املعيشة غري الصّحية، وبرغم ذلك فهو يفتقر إىل اإلمكانيات الالزمة لتغيري هذه الظروف أو للعب دور يف 
ختطيط التنمية احلرضية. وكذلك فإن تزايد أوجه التفاوت بني األغنياء والفقراء باتت ملحوظة يف مجيع أنحاء 

العامل، وبالتايل فقد أبرزت االرتباط الوثيق بني الفقر، وسوء الظروف املعيشة واعتالل الصحة.
النمو  ما وراء  إىل  للتوسع  التنمية حتتاج  بأن  الدويل حاليًا  املجتمع  أعاله، يعرتف  املبني  الوضع  إىل  وبالنظر 
واحلكامة  املجتمعية،  واملشاركة  واحلرية،  البيئّي،  واالستقرار  اإلنسان،  حقوق  عىل  ترّكز  وأن  االقتصادي 
اجليدة )القيادة الرشيدة(، من أجل ضامن أّن العدالة االجتامعية يمكنها تقّوية املجتمع املدين وتشّجع التنمية 
الناجحة. ومن املعرتف به عىل نطاق واسع أّن الصحة متثل هدفًا رئيسيًا للبرشية، والتي يعرب عنها يف صورة 
العدالة يف الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية مع كون الرعاية الصحية األولية هي األداة الرئيسية لذلك، 
مع االهتامم باحتياجات املجموعات الرسيعة التأثر واملحرومة، ويف الوقت نفسه استهالل األفعال املرتكزة 

عىل احتياجات القاعدة الشعبية الواسعة النطاق. 

الربنامج العاملي للمدن الصّحية 
من أجل التعامل مع القضايا احلرضية بطريقة شاملة، ظهرت احلركة الدولية للمدن الصّحية أوال يف كندا 
يف عام 1984 نتيجة لندوة حول »تورنتو صّحية بحلول عام 2000: ما بعد الرعاية الصحية«. وبعد ذلك، 
 11 بمشاركة   1986 الصّحية يف عام  املدن  برنامج  العاملية  الصحة  ملنظمة  اإلقليمي ألوروبا  املكتب  أطلق 
املناطق  يف  للجميع  الصحة  اسرتاتيجية  تنفيذ  الختبار  أداة  تقديم  يف  الربنامج  هدف  ومتّثل  أوروبية.  مدينة 
احلرضية. وأصبح هذا الربنامج حركة عاملية وطرح أسلوبًا بني القطاعات لتحقيق املكاسب الصحية. وقد تم 

التعليم

الصحة

تعمل مجيع قطاعات التنمية من أجل التنمية البرشية، 
لكن هناك تنسيق حمدود بني القطاعات

املهارات

التوظيف الزراعة

 النمو
 االقتصادي

 الطعام
 والتغذية

 التنمية
 التقنية

الشكل 1: املحددات الرئيسية للصحة
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توسيع نطاق الربنامج لتغطية العديد من األقاليم، وأصبح اآلن يضم أكثر من 3000 بلدية منترشة يف كافة 
أنحاء العامل.

وقد اختذ تطور الربنامج طرقًاً متباينة حتى اآلن يف األقاليم املختلفة حيث جرت تعديالت إقليمية وحملّية عىل 
الدالئل اإلرشادية وأطر التنفيذ املتعلقة بالربنامج. يف البداية، كان الرتكيز منصبًا فقط عىل املدن الكبرية لكن 

األسلوب  تغرّي بحيث تضمن املدن والبلدًات األصغر حجاًم.

تطور الربنامج
كان املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط ملنظمة الصحة العاملية واحدًا من أّول املكاتب اإلقليمية التي روجت 
ملفهوم املدن الصّحية. ومن أجل تطبيق الربنامج يف اإلقليم، بدأت األنشطة التحضريية يف عام 1989، عندما 
"الصحة يف معايري وطرق واسرتاتيجيات اإلسكان والبيئة احلرضية" يف  إقليمية حول  عقدت حلقة عملية 
عقد  ذلك  وتىل   .1989 الّثاين  نوفمرب/ترشين   20-23 بني  املدة  يف  السورية  العربية  باجلمهورية  دمشق، 
جلسة استشارة تقنية حول الصحة البيئية احلرضية يف اإلسكندرية يف عام 1989. وقد تم اإلطالق الرسمي 
11 و14 نوفمرب/ترشين  للربنامج يف اإلقليم خالل مؤمتر املدن الصّحية بني البلدًان، واملنعقد يف املدة بني 
الّثاين 1990 يف القاهرة، حيث متت صياغة أهداف واسرتاتيجيات وأساليب الربنامج يف اإلقليم، ومن ثم 
تبّنتها الدول األعضاء. واكتسب الربنامج زمخًا برسعة، وخالل فرتة زمنية قصرية احتل موقعًا بارزًا عىل سّلم 
الدول  ورغبة  املتزايد  احلامس  ظهر  السنوات،  مّر  وعىل  العاملية.  الصحة  ملنظمة  اإلقليمي  املكتب  أولويات 
األعضاء لألسلوب من خالل استهالل مرشوعات جديدة للمدن الصّحية، وتوسع مناطق املدن الصّحية 

احلالية. وتوسع الربنامج ليشمل 13 بلدًا يف اإلقليم حيث يوجد يف مستويات ومراحل تنفيذ خمتلفة.

املبادرات املجتمعية  
األعضاء  الدول  بني  فعال  بشكل  بالرتويج  العاملية  الصحة  ملنظمة  املتوسط  لرشق  اإلقليمي  املكتب  يقوم 
للمبادرات املجتمعية التي يمثل برنامج املدن الصّحية إحدى مبادراهتا الرئيسية. تتضّمن الربامج األخرى برنامج 

االحتياجات التنموية األساسية، وبرنامج القرى الصّحية ، وبرنامج املرأة يف الصحة والتنمية )الشكل 2(.
العمل االقتصادية واملادية والسياسية لكافة قطاعات  السياسات وخطط  وهتدف هذه األساليب  إىل إجياد 

املجتمع من أجل حتسني صحتهم ونوعية حياهتم.

مفهوم املدن الصّحية
وفقًا ملنظمة الصحة العاملية، فإن »املدينة 
بشكل  هتيىء  التي  املدينة  هي  الصّحية 
الطبيعية  البيئات  تلك  وحتّسن  مستمر 
املجتمعية  املوارد  وتوّسع  واالجتامعية، 
التي متّكن الناس من دعم بعضهم البعض 
بشكل متبادل يف أداء كافة وظائف احلياة 
وبعبارة  إمكانياهتم«.  أقىص  تطوير  ويف 
منطقة  هي  الصّحية  فاملدينة  أخرى، 
البيئة  عىل   املحافظة  عىل  تعمل  حرضية 

الشكل 2: برامج املبادرات املجتمعية  
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االجتامعية والطبيعية وحتسينهام، ومتّكن الناس من دعم بعضهم البعض من خالل تطوير إمكانيتهم لتعزيز 
الصحة.

املدين،  واملجتمع  البلدية،  السلطات  بني  والرشاكة  املجتمعية،  املشاركة  عىل  الصّحية  املدن  مفهوم  يعتمد 
واألفراد ومجيع أصحاب املصلحة املنتفعني اآلخرين الخّتاذ إجراءات  حتسني الصحة، والبيئة، ونوعية احلياة 
يف املدن. ولذلك هيتّم الربنامج باملحّددات الروحية، واالقتصادية، واالجتامعية، والطبيعية للصحة؛ وكذلك 
الصحية،  اخلدمات  مثل حتسني  لقضايا  يتصدى  والبيئة. وهو  الصحة  لتحسني  الالزمة  الرضورية  العنارص 
ويدعم  الصّحية،  احلياة  أنامط  تعزيز  عىل  أيضًا  ويرّكز  واإلسكان؛  والتلوث  واإلصحاح،  املياه،  وإمدادات 
األطفال،  واحتياجات  املرأة  قضايا  مع  والتعامل  التعليم،  وحتّسن  الدخل،  املوّلدة  واألنشطة  املرشوعات 

وحيشد دعم املجموعات التطّوعية.
البيت،  املعيشية يف  الظروف  بتعديل  احلياة  الصحة ونوعية  يمكن حتسني  أنه  ويعمل األسلوب عىل أساس 
واملدرسة، ومواقع العمل، واملدينة - وهي األماكن أو السياقات التي يعيش فيها الناس ويعملون. كثريًا ما 
تتحدد احلالة الصحّية بالظروف السائدة يف هذه األماكن بصورة أكرب من تأثرها بمجّرد نقص أو توافر خدمات 
الرعاية الصحية. ومن خالل دراسة املحددات الصحية يف األماكن احلرضية، يتجاوز الربنامج قطاع الصحة 
واالحتياجات  والتوظيف  االقتصادية،  احلالة  ذلك  يف  بام  األخرى  بالقطاعات  املتعلقة  اجلوانب  إىل  وينظر 
زيادة  ومعدالت  التحرّض  برسعة  املتعّلقة  بالعوامل  الوعي   يذكي  فهو  ذلك،  إىل  وباإلضافة  االجتامعية. 
السكان، باإلضافة إىل تأثري اخلطط الوطنية للتنمية عىل املدن والفقر يف األحياء احلرضية الفقرية واملستوطنات 

العشوائية.
إّن إنشاء مدينة صّحية هو عملية، وليس نتيجة. وبنفس الطريقة، ال متّثل املدينة الصّحية حالة صحية معّينة، 
اهلدف  حيث  الناس،  فيها  يعيش  التي  الصحّية  احلالة  حتسني  يف  املتمثل  املستمر  واملرمى  بالصحة  وعي  بل 
النهائي هو حتقيق هدف الصحة للجميع. من املمكن تلخيص املدينة الصّحية عىل أهنا مكان حرضي نظيف 
حسب  يعيشوا  أن  للناس  يمكن  حيث  ماديًا  آمنة  منطقة  وهي  جيدة؛  بيئية  وخدمات  حسنة  بصحة  يتمتع 
لبلدًان  الفريدة  الطبيعة  إىل  وبالنظر  اخلاصة.  االجتامعية  وروابطهم  حياهتم،  وأنامط  وعاداهتم،  معتقداهتم، 
اإلقليم، من املهم األخذ بعني االعتبار املعايري املجتمعية، واحلضارية، والثقافية، ومتطلبات املجتمع لضامن 

إجياد بيئة اجتامعية وطبيعية حيث يشعر الناس بالفعل بالراحة واألمان.
وفقًا ملنظمة الصحة العاملية، جيب أن متتلك املدينة الصّحية ما ييل: 

•بيئة املعيشة الصّحية واآلمنة، بام يف ذلك املساكن عالية اجلودة؛ 	
•نظام بيئي مستقر ومضمون االستمرارية؛ 	

•جمتمع صّحي، ووّدي ويوفر املساعدة ألعضائه بصورة متبادلة؛ 	
•درجة عالية من مشاركة وحتكم املجتمع يف القرارات التي تؤّثر عىل حياهتم وصحتهم ورفاهيتهم؛ 	

جلميع  والرفاهية  والعمل،  والدخل،  واألمن،  واملأوى،  واملياه،  الطعام،  من  األساسية  •املتطلبات  	
املواطنني؛

•جمموعة واسعة التنوع من مصادر التجربة، واملوارد، والتفاعل، والتواصل؛ 	
•االرتباط بالرتاث الثقايف والتنوع البيولوجي؛ 	

•اقتصاد مبتكر، ومزدهر، ومتنّوع؛ 	
•خدمات جيدة للصحة العمومية  توفر الرعاية الصحية املالئمة للجميع؛ 	

•مستوى عال من الصحة وانتشار منخفض لألمراض التي يمكن الوقاية منها. 	
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وباعتبار أن اهلدف النهائي للربنامج هو حتسني الصحة والبيئة يف املدن، فهو يمنح األولوية لالرتقاء باخلدمات 
الصحية البيئية وحتسني نوعية حياة الناس. إن التنمية الصحية يف املناطق احلرضية تشمل اخلدمات الصحية، 
والبيئة، واالقتصاد وزيادة السكان، والعوامل االجتامعية، والتعليم، والوعي، إلخ. من أجل حتقيق حتسني 
الصحة، ويعطي مفهوم املدن الصّحية فرصة جيدة للتعامل مع مجيع املحددات الصحية بأسلوب متكامل 
الصدارة  موقع  يف  الصحة  لوضع  وهيدف  املجتمعية،  املشاركة  من  أسسه  املفهوم  هذا  ويستمد  وشمويل. 
من جدول األعامل االجتامعي والسيايس للمدينة. كام ينص املفهوم أيضًا عىل أمهية القيادة يف جمايل الصحة 
العمومية و البيئية ، وحيّفز اإلبداع، ويعتمد بشّدة عىل إرشاك املجتمع وحشد املهارات، واملوارد، واألفكار. 
وللمدينة الصّحية مستوى معتدًا من االلتزام، 
تيرسه البنى املوثوقة وتدعمه العمليات التي 
تتعامل مع مجيع املحددات الصحية إلنجاز 
حتسني الصحة واألحياء الصّحية. والبّد أن 
املدينة،  قبل  من  ظاهرة  جهود  هناك  تكون 
واحلكومة املحلّية، واملنظامت غري احلكومية، 
واجلامعات املجتمعية من أجل العمل سوية 
األولوية.  ذات  القضايا  جلميع  للتصدي 
بني  بالدعم  املقرتن  السيايس  االلتزام  إن 
أصحاب  قبل  من  والتعاون  القطاعات 
يف  رضوريًا  عاماًل  يعد  املنتفعني  املصلحة 

نموذج املدن الصّحية )الشكل 3(.

اسرتاتيجيات وأساليب املدن الصّحية 
وعىل  املجتمعية  املشكالت  حدوث  منع  عىل  يشدد  للصحة،  واسعًا  تعريفًا  الصّحية  املدن  أسلوب  يتضّمن 
ذلك  يف  بام  العوامل  من  بالعديد  وتتأّثر  املدينة،  يف  التنمية  عملية  من  مهم  جزء  الصحة  إن  الناس.  تنمية  
اإلسكان، والتعليم، والدين، والتوظيف، والتغذية، وأوقات الفراغ واالستجامم، والرعاية الصحية والطبية، 
واملواصالت اجليدة، والبيئة النظيفة واخلرضاء، واملجتمع الودي، والشوارع واألماكن العاّمة اآلمنة. ويدعو 
هذا األسلوب إىل توفري املوارد الكافية وتكريس اجلهود لتوفري بيئة آمنة ومساندة للمواطنني من مجيع األعامر، 
عىل  قادرين  االجتامعي  بالوعي  يتمتعون  وأناس  االقتصادية،  التنمية  لدعم  ومستقّرة  متعّلمة  عاملة  وقوى 
عملية  هي  الصّحية  املدن  أسلوب  إن  أخرى،  وبعبارة  اليوم.  املدن  تواجه  التي  املعّقدة  للقضايا  التصدي 
جمتمعية حلّل املشكالت. وهي تسعى لوضع الصحة عىل جدول أعامل متخذي القرارات يف املدينة، ولتشكيل 
مجاعة ضغط قوية للصحة العمومية  عىل املستوى املحيّل؛ وهي آلية فّعالة ورائجة لتعزيز السياسات والربامج 

املرتكزة عىل اسرتاتيجية الصحة للجميع .
وتلعب أساليب املدن الصّحية دورًا فريدًا يف حكومة املدينة، كام تعزز التغيريات املبتكرة يف الصحة املحلّية 
والسياسات البيئية، وتؤيد األساليب  اجلديدة للصحة العمومية . ويستكشف األسلوب طرقًاً فّعالة لرتمجة 
مبادئ وأهداف اسرتاتيجية الصحة للجميع إىل ممارسة عملية لكي جتعل األماكن احلرضية صاحلة للعيش 
أكثر؛ وهي تضمن أيضًا القيادة يف جمايل الصحة العمومية  والبيئة من خالل اتباع اآلليات التي تتعرف عىل 
مصالح املجموعات املختلفة للمجتمع وتتواسط معها. من املهم مالحظة أن الربنامج ال يستبدل، أو يضطلع 
بدور، أو يتدّخل يف األنشطة الصحية والبيئية اجلارية التي تنفذها الوكاالت احلكومية والبلدية املختلفة ؛ وعىل 
العكس من ذلك، فهو حياول إجياد الدعم املحيّل واملجتمعي ملساعدة األنشطة اجلاري تنفيذها. وباإلضافة إىل 
ذلك، تستهدف أعامل املدينة الصّحية تيسري االتصال واحلوار بني القطاعات ذات الصلة لتحقيق قدر أكرب 

من التنسيق.
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التعاون بني القطاعات

يعمل برنامج املدن الصحية عىل حتسني 
البيئة الطبيعية واالجتامعية، وهيدف إىل 

حتسني نوعية حياة وصحة الناس

الشكل 3: مفاهيم املدينة الصحية

 الرشاكة الدولية
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الصحيني، وتدرك  املهنيني  فقط  بأكمله، وليس  املجتمع  تقع عىل عاتق  أهنا مسؤولية مشرتكة  احلقيقة،  ويف 
ولكوهنا  والعاّمة.  اخلاّصة،  والقطاعات   ، الربح  تستهدف  ال  التي  القطاعات  مسؤوليات  الصّحية  املدينة 
مسؤولية مجاعية، فإن القرارات املتعّلقة بالصحة جيب أن تتضّمن األشخاص املحلّيني الذين ستتأثر حياهتم 
الوصول  يصعب  الذين  أولئك  عىل  أيضًا  الرتكيز  يتطّلب  املحلّيني  األشخاص  اكتناف  إن  القرارات.  هبذه 
إليهم، مثل الفقراء، واملرّشدين، والشباب واملسنني. ويشّجع الربنامج أيضًا بناء الرشاكات بني القطاع العام 
و اخلاص و املنظامت املجتمعية التطوعية، واخلاّصة، والعاّمة ؛ مع الرتكيز عىل الصحة احلرضية والقضايا ذات 
الصلة. ونتيجة لذلك، تتطّلب املدن الصّحية التزامًا سياسيًا رصحيًا، وقيادة، وتغيري مؤسسايت، وبناء رشاكات 
بني القطاعات، وأعامل ابتكارية تتعامل مع مجيع جوانب الظروف الصحية واملعيشية، وإقامة شبكات شاملة 

بني املدن الصّحية.
يرتكز أسلوب املدينة الصّحية عىل فلسفة فيها:

•تتحقق التحسينات يف الصحة أساسًا من خالل التحسينات التي جُترى عىل الظروف الثقافية، واالجتامعية،  	
واالقتصادية املقرتنة بتغيريات إجيابية يف مواقف الناس؛

•يشّجع الناس عىل أخذ زمام املبادرة فيام يتعلق بتحسني صحتهم وبيئتهم اخلاصة ؛  	
•ُينظر إىل الصحة كمكّون رضوري جلهود التنمية الكلية داخل املجتمع. 	

ويف هذا السياق، تتضّمن االعتبارات الرئيسية ألسلوب املدن الصّحية:
•وضع الصحة يف صدارة جدول أعامل متخذي القرار املحلّيني يف املدن والقطاعات األخرى؛ 	

•بناء مجاعة ضاغطة حملّية قوية للتصدي للمخاوف املتعلقة بالصحة العمومية؛ 	
•التعامل مع املشكالت املتعلقة بالصحة، والتنمية والبيئة من خالل املشاركة املحلّية؛ 	

•ضامن كون مجيع القطاعات ووكاالت التنمية، بام فيها تلك التي تتعامل مع اإلسكان، واحلكومة املحلّية،  	
والصناعة، والنقل والتخطيط تتصدي وتتعامل مع القضايا الصحية يف عملها.

التي  االسرتاتيجيات  من  قائمة  ييل  وفيام  االعتبارات.  هذه  تلبية  لضامن  اخليارات  من  عدد  هناك  يكون  قد 
استخدمت يف جماالت الربنامج املختلفة يف أجزاء متفرقة من العامل مع بعض التعديالت املحلية:

•انصب الرتكيز الرئييس عىل حتسني اخلدمات والظروف الصحية والبيئية يف املدن، بام يف ذلك إمدادات  	
املياه، وترصيف مياه املجاري، والنفايات الصلبة، والتلوث، واملحافظة عىل املناطق اخلرضاء، واإلسكان، 

إلخ.
•جار تطوير عملية تروجيية قوية لرفع الوعي لضامن أن املجتمع، والسلطات البلدية وأصحاب املصلحة  	

املنتفعني اآلخرين عىل علم باألولويات الصحية، والبيئية واالجتامعية ذات الصلة.
وتقوية  والتنموي؛  واالجتامعي،  السيايس،  األعامل  جلدول  كمحور  والبيئة  الصحة  مفهوم  •تعزيز  	

املؤسسات الصحية والبيئية يف املدينة.
•وضع خطة صحية وبيئية للمدينة، والتي هتدف إىل حتسني خدمات وظروف الصحة البيئية يف املدينة. 	

•تيسري مشاركة سكان املدينة من خالل صياغة املرشوعات الصحية والتنموية يف املدينة. 	
التشاركية  األساليب   استخدام  خالل  من  احلرضية  املشكالت  تدبري  عىل  البلدية  احلكومة  قدرة  •زيادة  	

وتقوية املؤسسات البلدية األخرى ذات الصلة.
الواسعة بني  االجتامعية  الرسمي، والرشاكات  الرسمي وغري   ، االستمرارية  املضمون  التعاون  تطوير   • 	
أصحاب املصلحة املنتفعني، مثل املنظامت غري احلكومية، واملنظامت الدولية، واجلامعات واملجموعات 

املهتّمة األخرى.
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•تعبئة املجتمع والسلطات واملوارد، وإرشاك القطاع اخلاّص، واملنظامت غري احلكومية، واملجتمع املدين  	
واجلامعات من أجل تنفيذ اخلطط الصحية للمدينة.
•تعزيز األساليب  املبتكرة للصحة والتنمية يف املدينة. 	

•تشجيع دور النساء وتأكيد احلاجة إلرشاك األطفال والشباب. 	
• توطيد إقامة الشبكات وتبادل املعلومات. 	

•بناء عالقات قوية مع أجهزة اإلعالم من أجل الرتويج ألهداف الربنامج. 	
•تقوية وتطوير أوجه االرتباط واالتصاالت بني برامج الصحة البيئية، والرعاية الصحية األولية ، والتغذية،  	

والوقاية من احلوادث، وصحة النساء واألطفال.

اخلصائص العامة للربنامج
إن املدينة الصّحية هي ناحية حرضية نظيفة تتمتع بحالة صحّية وخدمات اجتامعية جيدة، و بيئة آمنة. وتتسم 
كل مدينة بكوهنا فريدة من نوعها، ولذلك فمن الّصعب تعميم ما تعنيه املدينة الصّحية يف تعبريات معّينة. 
وعىل أية حال، سنورد فيام ييل بعض من اخلصائص العامة التي يمكن اعتبارها كأساس السرتاتيجيات التنفيذ 

يف كل جماالت الربنامج:
•االلتزام بالصحة؛ 	

•اخّتاذ القرارات السياسية املعززة للصحة العمومية ؛ 	
•األعامل والرشاكات بني القطاعات ؛ 	

•مشاركة وملكية املجتمع الفّعالة؛ 	
•العمليات اإلبداعية للتنمية املتعددة القطاعات ؛ 	

• اعتبار السياسة العاّمة الصّحية كنتيجة رئيسية.	
هذا الربنامج يوّلد الدعم املحيّل واملجتمعي، وييرس التنسيق واحلوار العميل بني مجيع الرشكاء لتطوير عملية 

تروجيية قوية للعدالة واإلنصاف االجتامعيني فيام يتعلق بالصحة والبيئة.
 تتضمن اللبنات الرئيسية ألي نموذج شامل لربنامج املدن الصّحية ما ييل:

•الدعم السيايس؛ 	
•مشاركة املجتمع والتفاعل بني اجلامعات يف املجتمع ؛ 	

•التعاون بني الوكاالت والرشكاء املعنيني عىل املستويات املختلفة؛ 	
•خطط العمل وتطبيقها؛ 	

•املراقبة والتقييم املنتظمني؛ 	
•الدراسات والتحليالت؛ 	

•تبادل املعلومات؛ 	
•التأييد عرب وسائل اإلعالم؛ 	

•آليات التنمية املضمونة االستمرارية؛ 	
•الربط بني التنمية املجتمعية والتنمية البرشية؛ 	

•إنشاء شبكة وطنية ودولية. 	
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الربنامج يف اإلقليم 
املياه،  وإمدادات  الصحية،  اخلدمات  تقوية  مثل  معّينة  لقضايا  الصّحية  املدن  برنامج  يتصدى  اإلقليم،  يف 
واإلصحاح، والتلوث، واإلسكان، ويرّكز عىل أنامط احلياة الصّحية، وخصوصًاً الوقاية من األمراض غري 
املرأة  قضايا  مع  والتعامل  التعليم،  وحتسني  الدخل،  استجالب  الصّحية  املدينة  أنشطة  وتتناول  السارية. 
واحتياجات األطفال، وحتشد دعم املجموعات التطّوعية. وتعمل هذه األنواع من األنشطة- بصورة مبارشة 
وغري مبارشة- عىل دعم التنمية الصحية وتعزيز النتائج الصحية، وقد تساعد وترّوج للمرشوعات واملبادرات 
االجتامعي،  الوعي  ورفع  املعامرية،  واهلندسة  الثقافة  عىل  واحلفاظ  الرتاث،  عىل  باملحافظة  املعنية  األخرى 
وتعزيز القيم التي تضيف إىل اإلنجاز ونوعية احلياة. إّن مفهوم املدن الصّحية، باختصار، هو أسلوب مرن 

وشامل يدعم تشكيلة متنوعة من األنشطة الالزمة لدعم التحسينات الصحية.



الوحدة 1-2 

تنمية املدن الصّحية 

الكراسة التدريبية الثانية 
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تنمية املدن الصحية 
األهداف التعليمية 

هتدف هذه الوحدة إىل:
•رشح العمليات املكتنفة يف تنمية املدن الصحية ؛ 	
•رشح معايري لالنضامم إىل شبكة املدن الصّحية ؛ 	

•رشح املراحل واخلطوات الالزمة لتنفيذ أسلوب املدينة الصّحية يف بلد ما. 	

النتائج املتوّقعة
عند هناية الوحدة، سيكون بإمكانك:

•فهم أمهية التنفيذ املوّحد للربنامج؛ 	
•اكتساب املعرفة واملهارات الالزمة حول مجيع اخلطوات املتضمنة يف تنفيذ الربنامج. 	

املقدمة
نشأ برنامج املدن الصّحية كناقل رئييس وأداة فّعالة إلنجاز حتسني الصحة يف املناطق احلرضية، وخصوصًا 
يف األحياء ذات الدخل املنخفض والفقرية. وقد شارك الربنامج يف تكوين التحالفات السياسية، واملهنية، 
والتقنية لتحقيق األهداف الصحية وإجياد البيئة املساندة التي يمكن أن ينجز فيها العمل االبتكاري للتنمية 
املحلّية ضمن أسلوب متكامل وشمويل. ويتضّمن أسلوب املدن الصّحية بذل جهود شاملة ومنّظمة للتصدي 
التأثر.  املناطق احلرضية وعىل احتياجات املجموعات الرسيعة  الفقر يف  للتفاوت يف الصحة، والرتكيز عىل 
وهو يتعامل أيضًاًً مع األساس البيئي، واالقتصادي، واالجتامعي للمرض ويضع الصحة يف مكان الصدارة 
من جدول أعامل التجديد االقتصادي والتنمية احلرضية. ومن أجل إنجاز أهداف الربنامج وضامن النتيجة 

املطلوبة للتدّخالت، جيب اتباع بعض املعايري األساسية عند اختيار جماالت عمل الربنامج.

معايري االنضامم إىل شبكة املدن الصّحية 
يمكن دراسة طلب أّي مدينة لالشرتاك يف الربنامج؛ فحالتها الصحّية احلالية ليست هي القضية الرئيسية. 
تبّني  يف  وراغبة  مواطنيها،  صحة  بتحسني  سياسيًا  ملتزمة  املدينة  كانت  إن  ما  هو  أمهية  األكثر  االعتبار  إّن 
التنظيمية واإلجراءات الالزمة لتحقيق منزلة املدينة الصّحية. يف ضوء التجارب العاملية  السياسات والبنى 
الربنامج.  تنفيذ  الراغبة يف  التالية للمدن  املعايري  العاملية  املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة  واإلقليمية، وضع 

فهذه املدينة جيب أن متتلك:
•جمموعة دعم رئيسية متحمسة، ومؤثرة، وفّعالة قادرة عىل املساعدة يف طرح، وتنفيذ، ومراقبة تقدم سري  	

الربنامج ؛
•التزام السلطة األعىل يف املدينة باالنضامم إىل شبكة املدن الصحية ؛ 	

•الرغبة يف تعيني منّسق، وكذلك توفري القدر املطلوب من املوّظفني، واملرافق، واملوارد؛ 	
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•اهتامم سلطات املدينة بتأسيس جملس للمدينة الصّحية يضم ممثلني من القطاعات والوكاالت، واملنظامت  	
الدولية، واملنظامت غري احلكومية ذات الصلة، إضافة إىل املواطنني ووجهاء املجتمع املهتمني ؛

تشاركي ووضع  أسلوب  باستخدام  الربنامج  لتنفيذ  تنسيقّية  بتشكيل جلنة  املدينة  وقادة  •التزام مسؤويل  	
اسرتاتيجيات عملية للتنفيذ؛

•الرغبة يف تشارك املعلومات حول حتليل وضعها، وأنشطتها، وتقّدمها مع الرشكاء واملدن األخرى ضمن  	
شبكة املدن الصّحية يف اإلقليم .

إطار لتنفيذ الربنامج
املتطلبًات  الربنامج حسب  بلد أو منطقة ما، وتتمثل يف تعديل  الربنامج يف  بداية مهمة لرتسيخ  هناك نقطة 
املحلّية املحّددة التي سيعمل بموجبها الربنامج. ليست هناك صيغة قياسية التباعها، لكن هناك إمجاع عاّم عىل 
العمليات الشائعة التي تساهم يف التنفيذ الناجح للربنامج. ويوص بأّن يتم تنفيذ الربنامج بأسلوب منهجي 
ومرحيل ينتهج اخلطوات األساسية التالية )الشكل 4(. ويتضمن إطار تنفيذ الربنامج ثالث مراحل: البداية، 

والتنظيم، والتنفيذ الفعيل.

املرحلة األوىل: البداية
ببناء جمموعة للدعم، وبالتوعية حول أساليب املدن  البداية هي املرحلة األولية إلعداد الربنامج، وتبدأ  إن 
الصّحية، وتنتهي باملوافقة عىل مقرتح املرشوع وجتميع املخصصات املالية الالزمة. وهي تتضّمن اخلطوات 

التالية:

بناء جمموعة الدعم
عند طرح الربنامج يف مدينة ما، جيب أن تشّكل جلنة للدعم التقني عىل املستوى الوطني، أو جمموعة دعم 
الرشيكة،  والوكاالت  العاملية،  الصحة  منظمة  من  العمومية   الصحة  يف  خرباء  عضويتها  يف  تضم  رئيسية 
التقنيني املهتّمني بالربنامج. وتقوم  والقطاع الصحي واهليئات الرئيسية األخرى، وممثيل املجتمع أو اخلرباء 
هذه املجموعة بحشد الدعم احلكومي عىل املستويني الوطني واملحيّل، وتوفر كافة سبل املساعدة الرضورية 

لتنفيذ الربنامج.

التوّجه
تقوم جمموعة الدعم بإرشاد السلطات، والسياسيني، وأجهزة اإلعالم، والرشكاء، واملجتمعات وتوجيهها 
نحو األسلوب وتوضح هلم مفهومه، وفلسفته، ومبادئه، واسرتاتيجياته، وممارساته. أما املعلومات املتعلقة 
بمبادرات وجتارب البلدان أو املدن األخرى فتتم مشاركتها مع املجموعات املستهدفة من أجل حتريك صناع 
االسرتاتيجيات  حول  إمجاع  إىل  التوصل  يف  هنا  اهلدف  ويتمثل  للربنامج.  ملساندة  املنفذة  واجلهات  القرار 
وجماالت العمل الرئيسية، باإلضافة إىل استكشاف سبل استجالب املوارد الوطنية واملحلّية الالزمة لتنفيذ 

الربنامج.

التعّرف عىل املدينة
عند استهالل الربنامج، من الرضوري أن متتلك فهاًم جيدًا للمدينة. ومن املفيد أن تتوافر لديك املعلومات 
األساسية عند إعداد االسرتاتيجيات املالئمة لالحتياجات املحلّية. ومتثل هذه املعلومات األساسية مكونًا 
بالغ األمهية يف تقرير أّي املناطق جيب اختيارها لتطوير النموذج ومن أجل التخطيط الفعال. ال تقدم هذه 
والصحية،  الديموغرافية،  البيانات  عن  عامة  بنظرة  تسمح  لكنها  املدينة،  حول  متعمقة  معلومات  املرحلة 
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واالجتامعية واالقتصادية تكفي لتزويد الفريق الرئييس بفهم للمناطق املختلفة يف املدينة. وعادة ما يتضّمن 
حتليل احلالة هذا طرح األسئلة الرئيسية التالية:

•ما هي احلقائق الديموغرافية؟ 	
•كيف تعمل سياسات املدينة ؟ 	

•كيف تشتغل اإلدارة ؟ 	
•ما هي أدوار املجموعات/ القطاعات املختلفة يف املدينة؟ 	

•كيف ستؤّثر الربامج الوطنية واملحلية عىل الربنامج؟ 	
•بأي طرق ستدعم جمموعات األعامل، والصناعة، والعاملة الربنامج؟ 	

•ما املشكالت الصحية األكثر أمهية بالنسبة للمدينة؟ 	
•ما هي الظروف االقتصادية واالجتامعية السائدة، وكيف تؤّثر عىل الصحة؟ 	

•ما مدي فعالية النظام الصحي؟ وما الدعم الالزم لتحسينه؟ 	

البدايةاملرحلة األوىل 

إنشاء مجموعة دعم 

التوعية بأسلوب املدن الصحية 

التعرف عىل املدينة 

االتفاق عىل موضع إلنشاء  منطقة منوذجية 

إعداد مقرتح للمرشوع 

الحصول عىل موافقة مجلس املدينة

تأمني االعتامدات املالية الالزمة لتنفيذ الربنامج

املرحلة 

الثانية
التنظيم 

تحديد البنية املؤسسية 
إنشاء مكتب للربنامج 

بناء القدرات لتنفيذ الربنامج 
تحليل البيانات األساسية 

تحديد أولويات العمل
التخطيط لالسرتاتيجات الطويلة األمد 

ترسيخ آليات املساءلة 

املرحلة 

الثالثة 
التنفيذ الفعيل

زيادة مستوى الوعي الصحي

تأييد التخطيط االسرتاتيجي

حشد الرشاكات والتعاون بني القطاعات املختلفة 

تشجيع املشاركة املجتمعية 

تعزيز التغيري واالبتكار

تأمني سياسة صحية عامة 

الشكل 4. إطار تنفيذ الربنامج
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االتفاق عىل موضع تطوير املنطقة النموذجية
إن االتفاق عىل املوقع املناسب لتطوير نموذج للمدينة الصّحية يمثل اختيارًا مهاًم ألنه يقّرر مستقبل الربنامج، 
ويعطي فكرة عن مستوى اهتامم اإلدارات املحلّية باألسلوب. وال جيب اختاذ هذا القرار عىل أسس سياسية، 
النجاح  لضامن  مالءمة  وأكثرها  منطقة  أفضل  اختيار  شأهنا  من  معايري  عىل  مستندا  يكون  أن  جيب  ولكن 
ووجود فرصة للتوّسع يف تنفيذ الربنامج. إن اآلليات االجتامعية، ومشاركة املجتمع، واألسلوب املرتكز عىل 

االحتياجات جيب أن يمثلوا االعتبارات الرئيسية عند اختيار املنطقة النموذجية.

إعداد مقرتح للمرشوع
أن  إذ  االسرتاتيجي،  التخطيط  يف  األوىل  اخلطوة  يمثل  املرشوع  وثيقة  أو  رسمي  ملرشوع  مقرتح  إعداد  إّن 
املقرتح سيوّفر أساسًا لتنفيذ الربنامج. جيب أن ُيعد مقرتح املرشوع بمساعدة تقنية من جمموعة الدعم، وجيب 
أن يتوافق مع أسلوب الربنامج وأن يكون مسايرًا جلميع االسرتاتيجيات واإلجراءات الرئيسية. وجيب أن 
يعكس األولويات الصحية والتنموية وأن يطرح أساليب مبتكرة حلّل املشكالت. وجيب أن يلّخص املقرتح 
املقدرة  والتكلفة  الرئيسيني،  الرشكاء  وأدوار  التنظيمي،  واهليكل  واالسرتاتيجيات،  والغايات،  األهداف 
للمرشوع، مع اإلشارة يف الوقت نفسه إىل املصادر املحتملة للتمويل. كام جيب أن حيّدد كيف يمكن للربنامج 
أن يساعد يف حل مشكالت املدينة، ومدى اختالفه عن املداخالت  التقليدية، وكيف يمكن تعديله ليتوافق 
مع النظام احلايل. وحيتاج أيضًاًً لذكر النتائج املطلوبة وكيف يمكن أن ُتقاس هذه النتائج. وكذلك جيب أن 
يقّدم مقرتح املرشوع خطة عمل واضحة، وعملية، وموجزة - والتي جيب أن تكون واقعية بالنسبة جلميع 
أصحاب املصلحة املنتفعني. و جيب أن يلّخص اهلياكل التنظيمية، واألهداف املحددة للمرشوع وأن يرشح 
الكفاية جلذب  فيه  بام  املرشوع مشوقًا  الالزم جعل  أنه من  بأنه يف حني  القول  نكرر  أن  املهم  منهجيته. من 

األنصار املتوّقعني، فمن الرضوري أن تكون أغراض املقرتح عملية وأهدافه قابلة للقياس.

احلصول عىل املوافقة من جملس املدينة
بعد كتابة املقرتح، جيب السعي للحصول عىل املوافقة عىل تنفيذه من اهليئة املخّولة أو السلطات ذات الصلة. 
يوجد لدى معظم املدن جملس أو هيئة متتلك الصالحية للموافقة عىل مثل هذه املقرتحات وتقّرر طرق العمل 
الربنامج كمكّون ال يتجزأ من  بتنفيذ  املدينة بمثابة اعرتاف رسمي  املوافقة من قبل جملس  املستقبلية. تعترب 
لتطوير  مهمة  أداة  املصّدق  املقرتح  ويمّثل  الرسمي.  السيايس  االلتزام  إىل  أيضًاًً  تشري  الوطني؛ وهي  النظام 
الرشاكات املحلّية وحشد املوارد. وبالنظر إىل أن عملية املوافقة من املحتمل أن حتّفز املناقشة وتثري أسئلة، فمن 
الرضوري أن يكون املشاركون يف إعداد املقرتح قادرين عىل اإلجابة بشكل لبق عىل أّي أسئلة قد ُتطرح. وقبل 
الرشوع يف عملية املوافقة، من الرضوري توعية ممثيل املدينة وأصحاب املصلحة املنتفعني بمفهوم الربنامج 
العامة  السياسة  من  جزءًا  باعتباره  رسمية  منزلة  الربنامج  سيكتسب  عليه،  املوافقة  وبعد  دعمهم.  وحشد 

الصحية  املحلّية، وبالتايل يمكن التخطيط ألّي خطوات مستقبلية.

مجع األموال الالزمة لتنفيذ الربنامج
يمثل التمويل يف كافة مراحل الربنامج عنرصًا حاساًم يتطّلب وجود أدوار ومسؤوليات واضحة ألصحاب 
املصلحة املنتفعني؛ ألن التنفيذ الناجح للربنامج يعتمد كثريًا عىل قدرة قيادات الربنامج عىل توفري االعتامدات 
املالية. ويف هذا السياق، تكتسب معرفة من سيشاركون يف الربنامج أمهية حيوية. وبالتايل جيب عمل حتليل 
أن  خالهلا  من  هلم  يمكن  التي  الطرق  تقييم  أجل  من  إرشاكهم  سيتم  الذين  املنتفعني  املصلحة  ألصحاب 
يشاركوا ويدعموا أنشطة الربنامج. وجيب أن تقوم جمموعة الدعم بإعداد تقديرات أولية لتكاليف املرشوع 
وحتديد املصادر املحتملة للتمويل األويل. جيب فصل االحتياجات املالية اآلنية عن املتطلبًات الطويلة األمد، 
وجيب أن يكون مقرتح املرشوع مقنعًا ومستندًا عىل املتطلبًات الفعلية والتجارب املاضية. من املمكن احلصول 
عىل األموال من العديد من املصادر، بام يف ذلك ميزانية املدينة، والدعم احلكومي، والرشكاء، واملخصصات 
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مصدرًا  املدينة  بتطوير  املهتّمة  املحلّية  والصناعات  األعامل  جمموعات  ومتثل  املجتمعية.  واملوارد  اإلدارية 
حمتمال آخر. أما املنظامت غري القادرة عىل تقديم الدعم املايل فبوسعها أن تدعم أنشطة الربنامج من خالل 
توفري املوارد البرشية واخلدمات التقنية. إن أنشطة مجع التربعات، مثل املعارض، والعروض املرسحية، أو 

األحداث الثقافية، من املمكن أن متثل طريقة فّعالة لتوليد املوارد الالزمة لدعم تكاليف املرشوع.

املرحلة الثانية: التنظيم
بني  التنسيق  وتشجيع  الربنامج،  لقيادة  اإلدارية  واآلليات  التنظيمية  اهلياكل  بتشكيل  املرحلة  هذه  تبدأ 

القطاعات، وضامن املشاركة املجتمعية يف أنشطة الربنامج.

اإلعداد التنظيمي
إن جمموعة الدعم ونقطة االرتباط الوطنية تيرسان عملية تنظيم جملس املدينة الصّحية وتشكيل جلنة التوجيه. 
وهم مسؤولون عن صياغة االسرتاتيجيات، والتخطيط، واخّتاذ القرارات، ومراقبة تنفيذ أنشطة الربنامج. 
مسؤوليات  باألعضاء  تناط  أن  وجيب  املختلفة،  للقطاعات  ممثلني  الدعم  جمموعة  أعضاء  يكون  أن  وجيب 
أو  للمهام  بالنسبة  ومرنة.  واضحة  وإجراءات  كفوءة  تشغيلية  بنى  الدعم  جمموعات  وتتطّلب  واضحة. 
األنشطة األكثر حتديدًا، من املمكن تسمية عدد من اللجان الفرعّية أو جلان العمل أو جمموعات العمل. إّن 
اختيار منّسق برنامج املدينة الصّحية عىل املستوى الوطني وعىل مستوى املدينة يمثل رشطًا رضوريًا أيضًاًً. 
وجيب أن يكون منّسق املدينة الصّحية شخصًا بارعًا، وماهرًا بام فيه الكفاية يف تنسيق أنشطة الربامج املتعددة 
ذات  املعلومات  ونرش  وجتميع  الربنامج،  مبادرات  وإدارة  والرشكاء،  السلطات  مع  والتعامل  القطاعات، 

الصلة .

تأسيس مكتب الربنامج
من أجل تنفيذ املهام املختلفة جيب إنشاء مكتب يعنّي فيه املوظفني املالئمني، وحيتوي عىل األجهزة الرضورية، 
وبه ما يكفي من األموال التشغيلية. وهذا املكتب يمثل نقطة ارتباط لكل من منّسق الربنامج، وجلنة التوجيه 
أن  الربنامج. وبالتايل، جيب  أنشطة  للمجتمعات يف  الفّعالة  املشاركة  تيسري  إىل  باإلضافة  الفرعّية،  واللجان 
يتواجد املكتب يف موقع يسهل الوصول إليه، وأن يمتلك بيئة حمفزة وإجراءات إدارية بسيطة لتسهيل العمل. 
وجيب أن يعمل املكتب أيضًاًً كحلقة وصل بني الرشكاء، وأن يعمل كمكتب اتصال بني شبكة املدن الصّحية 

يف البلد.

بناء القدرات 
إن بناء القدرات من مسؤولية جمموعة الدعم، ونقطة االرتباط الوطنية، وجلنة التوجيه ومنّسق املدينة الصّحية 
يف املدينة؛ إذ جيب أن يقوموا معا بتخطيط األنشطة التدريبية لبناء قدرات مجيع القطاعات واألفراد املكتنفني، 
والقيام بتوعية وإرشاد أصحاب املصلحة املنتفعني، وتنمية املوارد البرشية من أجل تنفيذ أنشطة الربنامج. 
الصلة  التدريبية األخرى ذات  املواد  التدريب، برغم أن  لتنفيذ  الرئيسية  التدريبي يمثل األداة  الدليل  وهذا 
التقنية  واملساعدة  األموال  توافر  عىل  تعتمد  وهي  مستدامة،  عملية  التدريب  إن   . أيضًاًً تستخدم  أن  يمكن 
املناسبة، وعىل تبادل املعلومات والتجارب. ويف هذا السياق، تستطيع منظمة الصحة العاملية أن تلعب دورًا 
رئيسيًا، وأن تقدم املساعدة التقنية يف تنظيم اجللسات التدريبية، وتوفري املواد واملعلومات املرجعية، مما يسّهل 

التشارك يف التجارب بني املدن الصّحية املختلفة وتقييم النتائج.



الدليل التدريبي لربنامج املدن الصّحية

50

حتليل املعطيات )البيانات( األساسية
يمثل حتليل احلالة املحلّية أحد العنارص األساسية يف بناء أساس متني لنجاح الربنامج. وجيب أن تقوم جلنة 
التوجيه ومنّسق املدينة الصّحية بتنظيم مسح منهجي ملراجعة الوضع املحيّل، وجيب أن يزود هذا املسح إطارًا 
الصحة،  يستهدف احلصول عىل معلومات موثوقة حول  أو غري رسمي  استبيان رسمي  يتكون من  حتليليًا 
واإلسكان، والبيئة، والتعليم، واالقتصاد االجتامعي، والبيانات األخرى ذات الصلة. وباإلضافة إىل ما ذكر 
أعاله، فإن االجتاهات الديموغرافية، والوضع السيايس، والنشاط االجتامعي، والفقر، والفرص االقتصادية، 
واالحتامالت املأمولة للتنمية، واملشكالت الناشئة واالحتياجات التي تتمتع باألولوية، جيب أن تقّيم أيضًاًً. 
يمثل حتليل هذه املعلومات األساس لتقرير االسرتاتيجيات املستقبلية، والتعديالت التي يتوجب إجراؤها 

عىل السياسات الصحية، والتخطيط ملبادرات مالئمة وعملية لتحسني الوضع احلايل.

حتديد أولويات العمل 
جيب عىل أّي مسح ملنطقة ما أن حيدد جمموعة من األولويات متثل أساس األنشطة املستقبلية. وجيب أن تعّد جلنة 
التوجيه قائمة واضحة بالقضايا ذات األولوية وأن تعرض هذه القائمة عىل جملس املدينة الصّحية العتامدها. 
وتقّدم قائمة األولويات توصيات لألعامل الواجب تنفيذها وحتدد طرق صياغة وتنفيذ املبادرات املجتمعية  
بخصوص  قّيمة  أيضًاًً  معلومات  التوصيات  هذه  تزود  كام  الناس.  احلياة  ونوعية  صحة  حتسني  أجل  من 

التخطيط املستقبيل.

ختطيط االسرتاتيجيات الطويلة األمد
يتطّلب ختطيط املدن الصّحية بناء الرشاكات وخارطة طريق تبني االسرتاتيجيات التي ستنفذ إلجياد بيئة أصح. 
السياسات  بتبّني  املدينة  يف  القرار  ومتخذي  السياسيني  إلقناع  رضوري  مكّون  األمد  الطويل  التخطيط  إن 
العاّمة الصّحية. ويشّجع التخطيط االسرتاتيجي مسؤويل املدينة عىل تبّني وجهة نظر أوسع ملا يمكن حتقيقه 
من خالل التعاون بني القطاعات، ومن خالل بناء عالقات أفضل مع املجتمع. كام تشّجع هذه األساليب  
بالتعاون  للتنمية،  الفّعالة  االسرتاتيجيات  وتعنّي  والربامج،  السياسات  يف  تغيريات  إحداث  األمد  الطويلة 
مع جملس املدينة الصحية والرشكاء ذوي الصلة. يتم إعداد اخلطط االسرتاتيجية عادة من قبل منّسق املدينة 
الصّحية وجلنة التخطيط الفرعّية، اللذين يعمالن يف تعاون وثيق مع جلنة التوجيه. وجيب أن تضع اخلطط 
االسرتاتيجية يف اعتبارها العديد من العنارص، إذ أهنا تصف مفهوم الربنامج واملشكالت التي جيب التصدي 
هلا؛ وتزود بمخطط متهيدي للنتائج املطلوبة، وبصورة عامة، بالطرق التي يمكن من خالهلا حتقيق هذه النتائج؛ 
وهي تصف أيضًاًً التغيريات التي يتعني تبنيها يف العمل من خالل شبكة الرشكاء. عندما ينتهي إعداد اخلطة 
االسرتاتيجية، جيب أن تتخذ اخلطوات املناسبة لضامن وصوهلا للجهات املستهدفة، وجيب أن ُتنرش اخلطط 
عىل نطاق واسع. من بني العنارص الرضورية يف التخطيط االسرتاتيجي حتقيق التوازن بني التطّلعات العالية 

واملوارد املحدودة، ويف نفس الوقت التصدي لالحتياجات ذات األولوية.

ترسيخ آليات املساءلة
متثل املساءلة قضية حاسمة يف ما يتعلق بالصحة العمومية، والبّد أن تكون هناك آليات لتقييم التأثري. جيب 
تبليغ النتائج لصناع القرار وللجمهور. ويتضّمن مفهوم املساءلة الصحية املتعددة القطاعات مجيع القرارات 
الصحية.  والتي سيتم احلكم عليها من حيث تضميناهتا  والنقل،  والتخطيط احلرضي،  باإلسكان،  املتعّلقة 
وتتسم آليات وطرق قياس التأثريات الصحية بالتعقيد، وال يمكن أن تؤّدى من قبل إدارة منفردة أو بواسطة 
أفعال معزولة. وتعد املساءلة أحد املجاالت البالغة األمهية بالنسبة للربنامج، ومن الرضوري أن تكون هناك 
اسرتاتيجية واضحة لتعزيز املساءلة وبناء القدرات. كام جيب أن يقوم نظام التبليغ، وبصورة منتظمة، بتقديم 
للتأثريات الصحية،  تقرير واضح بام اختذ من قرارات، واألنشطة والنتائج، باإلضافة إىل تقديرات منتظمة 
بطريقة  الصلة  بالقطاعات ذات  املتعلقة  التقارير  تعد  أن  الصحّي. وجيب  الوضع  تقرير سنوي عن  وإعداد 
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أن  النهاية اجلمهور. جيب  املاليني، ويف  املدينة، ورشكاء املرشوع، والداعمني  شاملة، وأن توزع عىل جملس 
يغّطي التقرير املؤرشات الرئيسية يف جماالت مثل الديموغرافيا، والعدالة، والوضع الصحّي، وأنامط احلياة 
يتعلق بسياسات وبرامج  فيام  يقّيمها  أيضًاًً أن حيّلل االجّتاهات يف هذه املجاالت وأن  البيئة؛ وجيب  وجودة 

املدينة.

املرحلة الثالثة: التنفيذ الفعيل
يمكن أن يبدأ التنفيذ الفعيل عندما ينتهي الربنامج من اختيار قيادات كفؤة وبناء القدرة التنظيمية. من املهم 
التشديد عىل أمهية الرشاكة يف الربنامج واحلاجة للجهود امللتزمة للرشكاء. إن الوعي، والتأييد السرتاتيجيات 

وسياسات الصحة العمومية من املكّونات اهلاّمة األخرى هلذه املرحلة.

زيادة الوعي الصحي
واملادية.  والنفسية،  االجتامعية،  املحّددات  مع  يتعامل  للصحة،  شامل  أسلوب  النتهاج  الربنامج  يرّوج 
والوصول إىل املتطلبًات األساسية للصحة والعدالة االجتامعية االقتصادية أمر حاسم لتحقيق وضع صحّي 
أفضل. كام يمثل الوعي الصحي قوة دافعة مهمة للتغيري، إذ أنه يوّلد طلبًا شعبّيًاعىل سياسات الصحة العمومية  
اجليدة، األمر الذي يؤدي بدوره جلعل اإلدارات املختلفة يف املدينة تتخذ اإلجراءات املالئمة. وتعتمد الصحة 
العمومية  الفّعالة عىل التعاون بني املنظامت واملجموعات من كافة القطاعات. إن خطة العمل الشاملة لزيادة 
الوعي من املمكن أن تتضّمن العديد من االسرتاتيجيات، ومن واجب املكتب املحيّل أن حيدد طرق تعزيز 
الصحة وإجياد الوعي الصحي بني أفراد املجتمع، وصّناع الرأي، ووسائل اإلعالم اجلامهريية، والسلطات، 
والرشكاء، واملنظامت، وجمموعات النشطاء. من املمكن ترتيب األنواع املختلفة من املرشوعات، واألنشطة، 

واحلمالت باستخدام أدوات التأييد واألدوات الرتوجيية املتوافرة.

تأييد التخطيط االسرتاتيجي
تتطّلب االستفادة القصوى من سياسة الصحة العمومية  ختطيطًا شاماًل طويل األمد. ومن الرضوري اعتامد 
وجهة نظر أوسع للمستقبل من أجل إجياد الرغبة يف إجراء تغيريات يف السياسة، والتي تتطّلب إعادة تقييم 
الربنامج  يقوم  أن  الرضوري  من  املدينة.  حكومة  يف  املختلفة  اإلدارات  تقدمها  أن  يمكن  التي  املسامهات 
بالرتويج للتخطيط االسرتاتيجي الصحي، فهذا سيشّجع حكومات املدينة عىل اخّتاذ موقف إجيايب طموح جتاه 
تطوير السياسات العاّمة الصّحية. وتعمل اخلطط االسرتاتيجية عىل حتديد األهداف التي يتوجب إنجازها 
عىل مدى 3 5- سنوات، والتعرف عىل طرق إنجاز هذه األهداف. وإذا تم إعدادها بالشكل املالئم، فسوف 
تقدم التوجيه بخصوص األفعال الطويلة األمد، وتتيح املرونة يف االستجابة إىل الظروف املتغرية وتتصدى 

للمواقف الناشئة عندما حتدث.

حشد الرشاكات واألعامل بني القطاعات 
ال غنى عن الرشاكات واألعامل بني القطاعات يف أسلوب الصحة العمومية. فمن خالل مثل هذه األعامل، من 
املمكن إلدارات املدينة وملنظامت األخرى أن تغرّي سياساهتا وبراجمها لتقوية مسامهتها يف جمال الصحة. ومن 
املسؤوليات الرضورية للربنامج أن ينشئ اهلياكل التنظيمية واألنظمة اإلدارية التي هتدف حلشد األعامل بني 
القطاعات وتساعد القطاعات ذات الصلة بتوفري الدعم املطلوب، سواء كان تقنيا أو ماديًا أحيانًا. وباإلضافة 
إىل التعاون بني القطاعات، جيب أن يكون بناء الرشاكات عملية مستدامة، وجيب استكشاف مجيع الفرص 

املتاحة من أجل التعاون وتقليل تكرار اخلدمات واجلهود.
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تشجيع املشاركة املجتمعية 
يشارك الناس يف الصحة من خالل اخليارات املتعلقة بنمط حياهتم واستخدامهم خلدمات الرعاية الصحية؛ 
وهم يشاركون أيضًاًً بإبداء اآلراء التي تؤّثر عىل القرارات السياسية واإلدارية، والعمل مع املنظامت التطوعية، 
التعاونية/ اجلمعيات  األحياء، وكذلك من خالل مرشوعات   أو مجعيات  الذاتية،  املساعدة  أو جمموعات 
الربنامج من خالل  تنفيذ  املجتمع فيساهم بصورة مبارشة يف  أما   . املجتمع  تدار بواسطة  التي  التشاركية و 
حتسني الظروف الصحية واملعيشية، ممثال يف أعضاء اللجان املشاركني يف صياغة االسرتاتيجيات، والتخطيط، 
واخّتاذ القرارات، وتنفيذها. ويلتزم برنامج املدن الصّحية بتقوية مشاركة املجتمع عىل كافة املستويات، بام يف 

ذلك هياكله التنظيمية، وأنظمته اإلدارية، وحتديد أولويات املرشوعات، وكذا عمليات التقييم واملراقبة.

تشجيع التغيري واالبتكار
إن اسرتاتيجيات تعزيز الصحة من خالل التعاون بني القطاعات املتعددة حتتاج إىل التطوير والتوسيع. ويتسم 
العديد من املفاهيم املكتنفة يف الربنامج باالبتكار، ومن ثم تتطّلب أساليب جديدة لتطبيقها بنجاح. وترتكز 
إنجازات الربنامج والسياسة العاّمة الصّحية عىل القدرة عىل إقامة مرشوعات مبتكرة، وعىل تقديم حلول 
لبعض مشكالت املجتمع. وقد يستلزم هذا حتّدي الطرق التقليدية احلالية لعمل األشياء، وإجياد أمثلة جيدة 
خالل  من  النجاح  حتقيق  إن  هلا.  والرتويج  القضية  دعم  يف  مفيد  بتأثري  تتمتع  التي  املبتكرة  األساليب   من 
االبتكار يعتمد عىل إجياد بيئة مساندة للتحّول والتغيري. وتبدأ هذه باالعرتاف بأن االبتكار مطلوب وممكن 
التحقيق، وأنه يتطّلب نرش املعلومات حول الربامج واملامرسات الرائدة، وتقديم احلوافز املالية وغريها كلام 
أمكن من أجل التشجيع عىل التجريب. وجيب إبراز األمثلة الناجحة، وكذلك توسيع نطاق التجارب لتشمل 

جماالت أخرى من املامرسة.

تأمني السياسة العاّمة الصّحية
وتستعمل  للربنامج.  الناجح  للتنفيذ  أمهية  األكثر  النتيجة  هي  املحلّية  الصّحية  العاّمة  السياسة  كانت  ربام 
املدارس،  ويف  املنزل،  يف  اليومية  للحياة  أصح  أماكن  إلجياد  املدينة  وموارد  قيادة  الصّحية  العاّمة  السياسة 
ومواقع العمل، ومراكز الرعاية الصحية، ويف كافة أرجاء البيئة احلرضية. وتتسم مثل هذه السياسة بكوهنا 
رضورية ألنشطة القطاعات ذات الصلة، واّلتي يتوجب تنسيقها من أجل ضامن أّن األسلوب يمثل تأييدًا 
فّعااًل للسياسة العاّمة الصّحية. إن التوعية الصحية، والعمل بني القطاعات املتعددة، واملشاركة املجتمعية، 
والتخطيط االسرتاتيجي واالبتكار، تساهم مجيعها يف ختطيط وتنفيذ السياسات العاّمة الصّحية. ويف النهاية، 
حيتاج الربنامج لضامن بلوغه هدفه النهائي، أن تسهم السياسات العاّمة املحلّية بصورة فعالة يف تطوير البيئة 

احلرضية التي ترّوج لنوعية جيدة من احلياة والصحة ملواطنيها.
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تنظيم املدن الصّحية 
األهداف التعليمية 

هتدف هذه الوحدة إىل:
•إبراز احلاجة للهياكل التنظيمية الفّعالة يف برنامج املدينة الصّحية ؛ 	

•رشح البنى املكونة للربنامج عىل املستويني الوطني واملحيّل. 	

النتائج املتوّقعة
عند هناية هذه الوحدة، سيكون لديك :

•فهم للحاجة للهيكل التنظيمي يف سياق الربنامج؛ 	
•القدرة عىل تيسري إقامة اهلياكل التنظيمية املختلفة عىل املستويني الوطني واملحيّل. 	

اهليكل التنظيمي
يعتمد نجاح أّي برنامج عىل هيكله التنظيمي، وعىل قدرات وإخالص أولئك املشاركني يف الربنامج. ولكي 
يضمن اإلنجاز الفّعال ألهداف الربنامج، جيب أن يكون تنظيم الربنامج مّتسقًا مع البنية التحتية احلكومية 
التنظيمي  للهيكل  جامد  نمط  هناك  ليس  أنه  وبرغم  للبالد.  والسياسية  االجتامعية  واملامرسات  والتقاليد 

لربنامج املدينة الصّحية، فمن أجل املحافظة عىل االتساق، يويص برتسيخ البنى التالية إىل حد كبري:

عىل املستوى الوطني:
•جمموعة الدعم، أو املجموعة الرئيسية أو فريق املدينة الصّحية الحقًاً؛ 	

•نقطة االرتباط الوطنية أو املنّسق الوطني. 	

عىل املستوى املحيّل:
•منّسق املدينة الصّحية؛ 	
•جملس املدينة الصّحية؛ 	

•جلنة التوجيه؛ 	
•اللجان الفرعّية / جلان العمل / جمموعات العمل. 	
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املستوى الوطني

جمموعة الدعم
لتشمل  الحقًا  تتوسع  عضويته  لكن  الوطني،  املستوى  عىل  أواًل  الصّحية  املدينة  دعم  جمموعة  تشكيل  يتم 
اخلربات والسلطات، واألشخاص النافذين اآلخرين عىل املستوى املحيّل، وقد ُتعرف كمجموعة رئيسية أو 
باعتبارها فريق املدينة الصّحية. وتتكون جمموعة الدعم عىل املستوى الوطني من أعضاء من ووزارة الصحة، 
املّتحدة ذات العالقة، واملنظامت  العاملية ووكاالت األمم  القطاعات املختلفة و منظمة الصحة  وممثلني عن 
األخرى التي يمكنها القيام بدور فّعال يف تنفيذ الربنامج. بعد التواصل األويل عىل املستوى الوطني، وعقد 
جلسات توعية للسلطات ذات الصلة، وصياغة اتفاقية رسمية إلطالق الربنامج، يبدأ التعاون بني الرشكاء 
تم  التي  املدينة  إىل  الدعم  يقّدم  ثم  ومن  واحلكومة،  الصحة،  ووزارة  العاملية،  الصحة  ومنظمة  الرئيسيني، 

اختيارها للتطوير النموذجي. 
يف هذه املرحلة، يتم توسيع عضوية جمموعة الدعم أو املجموعة الرئيسية إىل املستوى املحيّل لتشمل السلطات 
البلدية، والسياسيني، وصّناع الرأي، وممثلني عن القطاعات املختلفة للمدينة. وتؤّمن هذه العملية الشعور 
املهم إدراك أن إلخالص  العملية. ومن  املنتفعني املشاركني يف  باالنتامء، ومشاركة مجيع أصحاب املصلحة 
وقدرات أعضاء هذه املجموعة الرئيسية أمهية قصوى بالنسبة للتنفيذ الناجح للربنامج. فباإلضافة إىل اهتاممهم 
االجتامعية  القضايا  حول  االّطالع  واسعي  الرئيسية  املجموعة  أعضاء  يكون  أن  جيب  وجدارهتم،  الشديد 
والصحة العمومية، وأن يكونوا مبدعني يف أفكارهم ويف إجياد حلول للمشكالت التي تتم مواجهتها. وجيب 
عليهم االحتفاظ بصالت وثيقة مع النظام السيايس، وأن يكونوا قادرين عىل تكريس قدر معترب من الوقت 

لتنفيذ أنشطة الربنامج والرتويج هلا.
استهالل  يف  العاملية،  الصحة  منظمة  من  خرباء  قبل  من  ذلك  يف  مدعومة  الرئيسية،  املجموعة  هذه  تساعد 
إجراءات املدينة الصّحية، وتلعب دورًا حساسًا يف الرتويج ملفهوم املدن الصحية ويف تنظيم املجتمع. وتقوم 
املنطقة  لتطوير  املناسبة  املدينة  اختيار  يف  وتساعد  الوطنية،  السلطات  وحشد  وحتفيز  بتوجيه،  املجموعة 
النموذجية، وتتواصل مع سلطات املدينة وتعرفهم باألسلوب ، وتقوم بإعداد العروض املتعلقة باملرشوع، 
وتبني الرشاكات وحتشد املوارد، عىل املستوى الوطني يف البداية وبعد ذلك عىل املستوى املحيّل  وبناء دعم 

أوسع بني صناع القرار واملجتمع. 
تقوم املجموعة الرئيسية باالتصال باألفراد من املجتمع، واملجموعات الدينية، واحلكومات البلدية وااهليئات 
الدولية،  واملنظامت  احلكومية،  غري  واملنظامت  اخلاص،  القطاع  ورشكات  واجلامعات،  باملدينة،  احلكومية 
والدراسات،  والبحوث  االجتامعية،  بالسياسات  املهتّمة  تلك  التعليم، وخصوصًاًًًً   / التدريب  ومؤسسات 
وحتليل  بجمع  املجموعة  هذه  تقوم  املدينة،  مستوى  عىل  عملها  خالل  ومن  العمومية.  والصحة  والبيئة 
املرشوع  وتعد عرض  املحتملني،  املؤيدين  إىل  للوصول  تروجيية واسعة  وتنفيذ محلة  الرضورية،  املعلومات 

وخطة العمل، وتقدم املساعدة التقنية الالزمة لتنفيذ الربنامج.

ضباط االتصال الوطنيني  
أمر مهم  الوطني  املستوى  الصّحية عىل  للمدينة  أو منّسق  اتصال وطني  إن تعيني مسؤول مناسب كضابط 
أن  قياديًا، ويفضل  املسؤول منصبًا  أن يشغل هذا  الربنامج. وجيب  أنشطة  املستدام ولتطور  للتنفيذ  بالنسبة 
الوصول إىل  له  التي تسهل  العالقات اجليدة  الرئيسية مثل الصحة، وأن يمتلك  يكون يف إحدى اإلدارات 
السلطات الوطنية وصناع القرار. وجيب أن يتم ترشيح ضابط االتصال الوطني من قبل احلكومة، ويفضل أن 
يتم ذلك بالتشاور مع الرشكاء ذوي الصلة، من أجل ضامن إمكانياته وقدرته عىل تويل زمام قيادة الربنامج، 

وأن يقوم بفعالية بتنسيق األنشطة ذات الصلة يف البلد.
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تتضّمن الوظائف الرئيسية لضابط االتصال الوطني:
•تيسري التعاون بني السلطات احلكومية، والبلدية، ومنظمة الصحة العاملية؛ 	

•إعداد عروض املرشوع وحشد املوارد؛ 	
•اختاذ اخلطوات الرضورية لتنفيذ الربنامج؛ 	

•ضامن التنفيذ الفّعال لألنشطة يف األماكن التي اختريت؛ 	
•تقديم القيادة التقنية واإلدارية يف املجاالت املختلفة للربنامج؛ 	

•مراقبة تقّدم املرشوع وإدارة مجيع املعلومات ذات الصلة ؛ 	
•إنشاء شبكة من املدن الصّحية عىل املستوى الوطني؛ 	

•تبادل املعلومات واخلربات مع البلدان األخرى. 	
مستوى املدينة

منّسق املدينة الصّحية 
املكاتب  أحد  يعمل يف  أن  ويفضل  الصّحية.  للمدينة  منّسق  الربنامج  تطّبق  مدينة  كّل  لدى  يكون  أن  جيب 
املحلّية إلحدى اإلدارات الرئيسية، مع خلفية تعليمية مناسبة وفهم واضح لألسلوب، وأن يكون قادرًاً عىل 
والتنمية  والبيئة،  العمومية،  بالصحة  اهتامم قوي  لديه  أن يكون  فعال. وجيب  الربنامج بشكل  أنشطة  تنفيذ 
احلرضية والتفكري االسرتاتيجي. وتتضّمن املهارات األكثر أمهية املطلوبة من منّسق املدينة الصّحية: مهارات 
التواصل والتفاوض؛ وفهم النظام االجتامعي- االقتصادي والسيايس للمدينة ؛ والقدرة عىل تلمس وجهات 
ابتكارية وجتريبية؛ وأن يمتلك  بيئة  بارتياح وبمرونة ضمن  العمل  ؛ و  املختلفة للمجتمع  نظر املجموعات 
يكون  أن  أيضًاًًً  باألولوية. وجيب  تتمتع  التي  للقضايا  للتصدي  االسرتاتيجي  التخطيط  القدرة عىل صياغة 
منّسق املدينة الصّحية قادرًاً عىل ضامن االستمرارية والرؤية املستقبلية ألنشطة الربنامج من خالل بناء الدعم 

الرضوري للسلطات احلكومية يف املدينة و لكافة رشائح املجتمع .
ُتناط بمنّسق املدينة الصّحية املهام الرئيسية التالية:

•تنفيذ الربنامج وفقًاًً لألساليب واالسرتاتيجيات اإلقليمية / الوطنية؛ 	
•متكني فريق املدن الصّحية من االضطالع بالدور القيادي يف ممارساهتم، واإلرشاف عىل أعامهلم اليومية؛ 	

•التواصل مع ضابط االتصال الوطني ، وجملس املدينة الصحية وجلنة التوجيه ؛ 	
•تقديم الدعم لكل من املجتمع وجمموعات العمل؛ 	

•تنسيق أنشطة القطاعات املتعددة ومرشوعات التنمية؛ 	
•حتفيز، وتيسري، ومتكني الرشاكات املحلّية، وحشد الدعم واملوارد؛ 	

•تصميم وتطبيق أفكار مبتكرة للتصدي للمشكالت اهلامة؛ 	
•إنشاء شبكة من املدن الصّحية املحلّية، وتبادل املعلومات مع الشبكة الوطنية؛ 	

•إدارة املوّظفني واألنظمة يف مكتب مرشوع املدن الصّحية؛ 	
•مراقبة تنفيذ االسرتاتيجيات واخلطط؛ 	

•استكشاف الفرص املحتملة وإقامة الصالت؛ 	
•مراجعة التقّدم، واملحافظة عىل سري الربنامج يف الطريق الصحيح؛ و 	

•أن يعمل كمحّفز وقوة للتغيري. 	
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جملس املدينة الصّحية 
بعد التوجيه األويل وتأييد الربنامج عىل املستوى الوطني وعىل مستوى املدينة، جيب أن تيرس جمموعة الدعم 
عملية تنظيم جملس املدينة الصّحية. وجيب أن تتضمن عضوية جملس املدينة الصّحية طيفًا واسعًا من مجيع 
املجموعات املهتّمة أو املكتنفة يف قطاعي الصحة والتنمية يف املدينة. ويعمل جملس املدينة الصّحية حتت قيادة 
رئيس بلدية املدينة عادة، فيام يعمل منّسق الربنامج كأمني الرس. ويكون جملس املدينة الصّحية بمثابة حلقة 

وصل سياسية فّعالة بني جملس املدينة وأصحاب املصلحة املنتفعني أو الرشكاء املحتملني للربنامج.
تضم العضوية يف جملس املدينة الصّحية عادة:

•السلطات البلدية واحلكومية يف املدينة، وممثلني سياسيني بمن فيهم رئيس البلدية ونائبه؛ 	
•كبار املدراء التنفيذيني يف إدارات املدينة املسؤولة عن البيئة، والتخطيط احلرضي، واإلسكان، واملرور،  	

والتعليم، واخلدمات االجتامعية؛
•مستشار املدينة الصحية وكبار املديرين العاملني يف منظومة الرعاية الصحية؛ 	

•مهنيي الرعاية الصحية، وخصوصًاًًًً أولئك املهتّمني بالرعاية الصحية األولية وتعزيز الصحة ؛ 	
•األفراد وممثيل املجموعات املجتمعية املهتّمني بالصحة والصالح العام للمدينة؛ 	

•املجموعات الدينية والسياسيني املحلّيني املهتمني بالشؤون الصحية؛ 	
والصحة  االجتامعية،  السياسات  يف  املتخصصة  التدريب  ومعاهد  واجلامعات  األكاديمية،  •املؤسسات  	

العمومية، والتنمية احلرضية، واإليكولوجيا؛
•ممثلني عن اهليئات التجارية، والصناعية، واملهنية، والعاملية و القطاع اخلاص ؛ 	

املدين/  املجتمع  ومجعيات  الشباب،  وجمموعات  بالنساء،  اخلاصة  وتلك  االجتامعية  الرفاهية  •مجعيات  	
املنظامت غري احلكومية .

بني  وصل  كحلقة  ويعمل  املدينة،  يف  للربنامج  والرشعية  القيادة  تقديم  عىل  الصّحية  املدينة  جملس  يعمل 
الربنامج وبني النظام السيايس يف املدينة. ويمثل املجلس أيضًاًًً وسيلة جيتمع من خالهلا الرشكاء معا للتفاوض 

من أجل الوصول إىل اتفاق حول طرق حتسني الصحة يف املدينة.

تتضّمن املسؤوليات الرئيسية ملجلس املدينة الصّحية ما ييل:
•صياغة فلسفة ورؤية الربنامج يف املدينة؛ 	

•تيسري إعداد مرتسم املدينة، وخطط العمل، واملداخالت  املتعلقة باملدينة الصحية ؛ 	
•املوافقة عىل املقرتحات املتعلقة بالربنامج، واالسرتاتيجيات املستقبلية، وخطة املدينة الصحية ؛ 	

•تيسري إرشاك املجتمع، والقطاعات ذات الصلة، وأصحاب املصلحة املنتفعني اآلخرين؛ 	
•إجياد وتقوية الروابط وسبل التعاون بني مجيع الالعبني و الرشكاء؛ 	

•تأمني املساعدة اإلدارية، والسياسية، والتقنية بام حيقق مصلحة الربنامج؛ 	
•حشد املوارد من املدينة، واحلكومة، والرشكاء؛ 	

•ضامن تنفيذ أعامل املدينة الصّحية عىل كافة اجلوانب الصحية والبيئية يف املدينة. 	

جلنة التوجيه للمدينة الصّحية
تيرّس جمموعة الدعم الوطنية أيضًاًًً عملية تنظيم جلنة التوجيه للمدينة الصّحية عىل املستوى املحيّل، والتي تضم 
يف عضويتها ممثلني كبار عن احلكومة، أو القطاعات، أو اإلدارات باملدينة وكذلك املجموعات املجتمعية. 
ويرتّأس اللجنة رئيس البلدية أو نائبه، ويساعده منّسق املدينة الصّحية. كام جيب أن يكون أعضاء جلنة التوجيه 
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تشغيلية كفوءة،  بنية  اللجنة  منهم مسؤوليات حمددة، وأن تضم  بكل  تناط  املجموعات، وأن  ممثلني جلميع 
لكنها تضم عادة عضوية  والرتكيب،  التوجيه يف احلجم  وتتفاوت جلان  إجراءات واضحة ومرنة.  وتنتهج 
حمدودة تضم كبار الشخصيات املسؤولة عن صحة املدينة وعملية التنمية فيها، والذين لدهيم الوقت الكايف 
العمومية،  الصحة  بقضايا  واهتاممهم  أدوارهم،  إىل  استنادًا  األعضاء  اختيار  ويتم  الربنامج.  أنشطة  لتنفيذ 

وقدرهتم عىل حشد الدعم.
املرّشحون املحتملون لعضوية جلنة التوجيه:

•رئيس البلدية أو نائبه كرئيس، ومنّسق املدينة الصّحية كأمني للرس؛ 	
•كبار املوظفني املسؤولني عن العمليات يف املدينة؛ من إدارات الصحة، واخلدمات االجتامعية، والتعليم،  	

والبيئة، أو املرور، أو اإلسكان، أو التخطيط احلرضي؛
•ممثلون عن املجموعات املجتمعية ؛ 	

•ممثلون عن القطاع اخلاّص واهليئات املهنية ذات الصلة ؛ 	
•ممثلون عن جمموعات النساء والشباب. 	

بسبب تركيبتها ووظائفها، تشري بعض املدن إىل جلنة التوجيه باعتبارها اللجنة التنسيقّية. تؤّدي جلنة التوجيه 
عّدة وظائف، منها:

•القيادة، وإدارة أنشطة الربنامج؛ 	
•التنسيق مع األفراد، والرشكاء، وأصحاب املصلحة املنتفعني، وتنسيق األنشطة ؛ 	

•تشجيع مشاركة املجموعات املجتمعية واملنظامت غري احلكومية ؛ 	
•تيسري جتميع وحتليل املعلومات ذات الصلة، وإعداد املرتسم الصحي للمدينة ؛ 	

•إعداد خطة املدينة الصحية، وخطط العمل املنفردة، ومقرتحات املداخالت  التنموية ؛ 	
•تأمني موافقة جملس املدينة عىل وثيقة املرشوع، واخلطط واملقرتحات االسرتاتيجية املتعلقة بالتدّخالت؛ 	

•تأمني الدعم بني القطاعات وتعبئة املوارد؛ 	
•إدارة وضبط املوارد املالية واملوارد األخرى للربنامج؛ 	

•مراقبة ومراجعة التقّدم وإنجاز األهداف؛ 	
•إجراء تقييم التأثريات الصحية وتسجيل االرجتاع؛ 	

•اختاذ القرارات اليومية حول عمليات الربنامج، ومهام اللجان الفرعّية، ومكتب الربنامج. 	

اللجان الفرعّية
من أجل تنفّيذ وظائفها بشكل أكثر كفاءة، ختتار جلنة التوجيه عادة من بني أعضائها جلان فرعية/ختصصية 
جتتمع بصورة أكثر تواترًا ويكون هلا تدّخل مبارش يف اخّتاذ القرارات اليومية حول أنشطة الربنامج و يف عملية 
تنفيذ مبادرات التنمية وتنفيذ املرشوعات املحددة املتعلقة بالقطاعات ذات الصلة. من املمكن تشكيل عدد 
من اللجان الفرعّية أو جمموعات العمل أو جلان العمل. وتقوم هذه املجموعات بتنفيذ األعامل التحضريية 
اللجان  تنفيذ األنشطة. وتراجع هذه  أو  القرارات، وصياغة اخلطط  اخّتاذ  التوجيه يف  الالزمة ملساعدة جلنة 
الفرعّية أيضًاًًً شؤون التدبري واألمور اإلدارية، وتعد التوصيات بخصوص قرارات اللجنة املكتملة، وتشرتك 
يف تنفيذ ومراقبة املرشوعات املتعددة القطاعات. وتعمل اللجان الفرعّية أيضًاًًً يف األمور املالية واملشرتيات، 
عن  وللتبليغ  األبحاث  إلجراء  الفرعّية  اللجان  وتعنّي  عليها.  للموافقة  التوجيه  جلنة  إىل  توصياهتا  وتقّدم 
املخّدرات. وهم  أو معاقرة  الفقرية،  املناطق  أو اإلسكان يف  البيئة،  أو تلوث  املرور،  مشكالت حمددة، مثل 
يقومون يف هذا السياق بتجميع معلومات حول القضايا ذات الصلة، وتصميم احللول، وحتديد األشخاص 
الذين يستطيعون تقديم يد املساعدة، وإعداد التوصيات للجنة التوجيه. تشّكل بعض اللجان الفرعّية لتنفيذ 
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حمّددة،  غري  زمنية  لفرتات  تشكيلها  يتم  الفرعّية  اللجان  وهذه  التقّدم.  وملراقبة  املداّخالت،  أو  املرشوعات 
التوجيه أو من  أو بموجب إطار زمني حمدد وفقًاًً لطبيعة املهمة. ومن املمكن استقطاب األعضاء من جلنة 
وجيدي  املعرفة  واسعي  اللجان  تلك  أعضاء  يكون  أن  اإللزامي  من  الصلة.  ذات  املنظامت  أو  اإلدارات 
الصلة  ذات  املجتمعية  واملجموعات  املنظامت  ومتثيل مجيع  والعدالة،  االنسجام  املحافظة عىل  إن  االطالع. 

وكذلك أصحاب املصلحة املنتفعني جيب أن متثل اعتبارات مهمة بدورها.

املنتدى الصحي للمدينة 
يشّكل املنتدى الصحي للمدينة من أجل تعزيز الصحة، وحتديد أولويات وأهداف الصحة، وإعداد املرتسامت 
تضم  املنتدى،  يف  التوجيه.  وجلنة  الصّحية  املدينة  جملس  من  بمساعدة  الصحية،  باملدينة  اخلاصة  واخلطط 
املوضوعات املطروحة للمناقشة القضايا الصحية واالجتامعية ذات األولوية، وينصب الرتكيز عىل القضايا 
املسّببة  العوامل  والوقاية من  الصحية،  بالتنمية  رئييس  املنتدى بشكل  والبيئية، واالجتامعية. هيتم  الصحية، 
للمرض، وتنسيق األنشطة القطاعية للصحة، وحوادث الطرق، وتقليل تعاطي التبغ، والوقاية من األمراض 

غري السارية، والتغذية، وتعزيز الصناعات الصديقة للبيئة.
وتقوم إدارة برنامج املدينة الصّحية بطرح أحد املوضوعات للمناقشة يف املنتدى، مع توفري كافة املعلومات 
املدينة  قطاعات  من  العديد  يمّثلون  الذين  األعضاء  يقوم  ثم  ومن  املهمة،  املخاوف  وطرح  الصلة،  ذات 
)أصحاب املصلحة املنتفعني، والوكاالت الرشيكة واملنظامت التقنية ذات الصلة( بعرض وجهات نظرهم 
حول تلك القضية. ويف النهاية، يّتفق اجلميع عىل جمموعة من التوصيات التي تتم متابعة تنفيذها الحقًا من 
قبل إدارة وفرق برنامج املدن الصّحية وفقًاًً للحاجة واملوارد املتاحة. وجيب طلب التغطية اإلعالمية من أجل 
الصّحية والقطاعات ذات  املدن  برنامج  إدارة  القضايا والقرارات عىل نطاق واسع. كام جيب أن تقوم  نرش 
الصلة باإلجابة عىل األسئلة املوجهة من قبل أجهزة اإلعالم وممثيل الوكاالت التقنية. يف احلالة املثالية، جيب 
أن جيتمع املنتدى الصحي للمدينة مرة كل شهرين إىل ثالثة شهور. وأن تقوم جلنة التوجيه باختيار املوضوع 
أو املشكلة التي ستتم التعامل معها يف كل اجتامع من حيث تأثرياهتا عىل الصحة، وأي القضايا ذات األولوية 

حتتاج إىل إجراءات تصحيحية، والتوصيات الواردة من املجتمع والوكاالت الرشيكة.

مكتب برنامج املدينة الصّحية 
تدعو احلاجة إىل وجود مكتب كفوء للربنامج يف منطقة املرشوع، من أجل االهتامم باحتياجات إدارة الربنامج. 
وجيب أن يدار املكتب من قبل املوّظفني الرضوريني، وأن حيتوي عىل الوسائل الالزمة لتنفيذ الوظائف املناطة 
بمنّسق املدينة الصّحية وفرق التنفيذ. من الرضوري أن يكون مكتب الربنامج قادرًاً عىل أخذ زمام املبادرة، 
واالستمرارية، ومتابعة أنشطة الربنامج، وأن يساعد يف ترمجة القرارات إىل تدّخالت عملية. إن املكتب املنّظم 
بشكل جيد جيب أن تناط به مسؤوليات واضحة، ويعني به عدد كاف من املوظفني، وأن يسهل الوصول إىل 

موقعه، وأن حيتوي عىل املرافق املناسبة، وأن يتبع إجراءات إدارية بسيطة ولكنها واضحة.

املوقع
يف احلالة املثالية، جيب أن يتواجد مكتب الربنامج يف موقع مناسب، يفضل قرب مكاتب إدارة املدينة يسهل 

الوصول إليه من قبل كبار صناع القرار، ووجهاء املجتمع واملسؤولني احلكوميني.

املرافق
والبيئة  الصّحية،  احلياة  وأنامط  الربنامج،  عمل  حول  املالئمة  املعلومات  النموذجي  الربنامج  مكتب  يقدم 
والرعاية الصحية. وجيب أن حيتوي عىل أثاث مريح، وأن يزود  باألجهزة الكافية، كام جيب أن يشّجع تفاعل 
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املجتمع، األمر الذي يمكن أن يساهم بشكل ملحوظ يف نجاح الربنامج. جيب أن يضم املكتب مكتبة تقنية 
صغرية تتكون من أدبيات تتعلق بالصحة والتنمية، وغرفة مؤمترات جللسات العمل اجلامعي واالجتامعات. 
يف احلالة املثالية، جيب أن يكون هناك مركز مصدر للموارد، والذي جيب أن يكون منفتحا عىل كافة املبادرات 
املتعلقة بالصحة، ويقوم بتقديم اخلدمات، املعلومات )مطبوعات، ملصقات(، واملساعدة التقنية والوصول 

إىل اخلدمات املتوافرة عىل اإلنرتنت.

املوظفون
يتم  دعم  وموظفني  إداريني  موّظفني  إىل  وحيتاج  اجليدة،  لإلدارة  نموذجًا  الربنامج  مكتب  يكون  أن  جيب 
وعىل  األنشطة،  وحجم  املحيّل،  الوضع  عىل  اآلخرين  املوظفني  إىل  احلاجة  وتعتمد  كامل.  بدوام  تعيينهم 
املعلومات،  إلدارة  واحلاجة  املجتمعية،  التنمية  بأعامل  املتعلقة  املطالبات  مثل  األخرى  املحددة  املتطلبات 

وأنشطة البحث، والتأييد، واإلعالم.

اإلدارة
جيب أن يعمل مكتب املرشوع دائاًم وفقًاًً إلجراءات إدارية بسيطة وواضحة ومناسبة للوظائف املنوطة به. 
أن  املحلّية، وجيب  املنفذة ضمن احلكومة  تلك  املحلّية، خصوصًاًً  املامرسات  تلك اإلجراءات عىل  وتعتمد 
املكتب  يكون  أن  وجيب  واملجتمع.  املتعّددة  املنظامت  مع  التنسيق  خالل  من  تنفيذه  يتم  الذي  العمل  ييرّس 

مفتوحًا يف أوقات مرحية لكل من العمل املكتبي واجلمهور.

املسؤوليات
جيب أن تتطابق وظائف ومسؤوليات املكتب مع تلك املتعلقة بالربنامج. ويقوم مكتب املرشوع بتنفيذ وظائفه 
برئاسة منّسق املدينة الصّحية وبمساعدة من جلنة التوجيه، واللجان الفرعّية وجمموعات العمل، والرشكاء، 
واملجتمعات يف األنشطة املتعلقة باملدينة الصّحية. ويمثل املكتب حلقة الوصل بني األقسام املختلفة لشبكة 
املدن الصّحية، ويوّسع أنشطة الربنامج عن طريق بناء شبكة واسعة من االتصاالت يف كافة أنحاء املدينة. 

وتتضمن املسؤوليات والوظائف املحددة املناطة باملكتب ما ييل:
•تقديم الدعم االحرتايف/املهني واإلداري إىل جلنة التوجيه وجلاهنا الفرعّية؛ 	

•املساعدة يف ختطيط وتنفيذ، ومتابعة، ومراقبة املرشوعات واإلرشاف عليها ؛ 	
•إقناع اآلخرين باخّتاذ إجراء عميل حول القرارات التي تتخذها جلنة التوجيه وجملس املدينة الصّحية ؛ 	

•تقديم املساعدة واملشورة التقنية؛ 	
•توثيق مجيع األنشطة وخطوات تقّدم  الربنامج واالحتفاظ بسجالت هلا؛ 	

•مجع املعلومات وإجراء التحليالت والعروض التقديمية؛ 	
•التواصل مع الرشكاء وأصحاب املصلحة املنتفعني ؛ 	

•إدارة شبكة املدن الصّحية والتشارك يف املعلومات واخلربات ؛ 	
•الرتويج للربنامج، ونرش مبادئه واسرتاتيجياته وأنشطته؛ 	

•العمل كمركز مرجعي لقضايا الصحة العمومية  والتنمية اإلنسانية؛ 	
•التفاوض مع الرشكاء املحتملني وتنسيق األنشطة بني القطاعات ؛ 	

•تيسري ودعم املشاركة الفعالة للمجموعات املجتمعية ؛ 	
•تقييم التأثريات الصحية لسياسات ومبادرات الربنامج؛ 	

•تقديم املعلومات، كلام اقتىض األمر من قبل ضابط االتصال الوطني و فريق الدعم الوطني ، أو وزارة  	
الصحة، أو منظمة الصحة العاملية وغريها من أصحاب املصلحة املنتفعني.
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املرتسم الصحي للمدينة 
األهداف التعليمية 

هتدف هذه الوحدة إىل:
•تقديم معلومات تتعلق بمفهوم، وأهداف، وخصائص املرتسم الصحي للمدينة ؛ 	

•تقديم معلومات حول إعداد  املرتسم الصحي للمدينة، مع إبراز االسرتاتيجيات الرئيسية، واملسؤوليات،  	
ومصادر البيانات، واملوضوعات ذات الصلة؛

•رشح حتليل وتفسري البيانات املتضمنة يف املرتسم الصحي للمدينة. 	

النتائج املتوّقعة
عند هناية هذه الوحدة، سيكون لديك :

•دراية بفهوم وتفاصيل املرتسم الصحي للمدينة ؛ 	
•معرفة باملوضوعات ذات الصلة ومصادر البيانات؛ 	

•القدرة عىل وضع  خطة جيدة لصحة املدينة، وعىل حتليل وترمجة البيانات كام ينبغي. 	

املقدمة
الوضع  حول  الرئيسية  املعلومات  يرّتب  الذي  العمومية   الصحة  تقرير  هو  للمدينة  الصحي  املرتسم  إّن 
الصحة  ملنظمة  وفقًا  مفيدة.  صيغة  يف  املعلومات  يعرض  كام  فيها،  الصحية  واملحددات  للمدينة،  الصحّي 
العاملية، فإن املرتسم الصحي للمدينة هو تقرير حيدد املشكالت الصحية ويقرتح احللول املحتملة هلا يف مدينة 
معّينة. ويصف املرتسم بشكل واضح الوضع الصحّي احلايل واملعلومات ذات الصلة األخرى حول املدينة. 
وحيدد حتليل املعلومات املجاالت املحتملة للعمل وفقًا ألولويتها. ويتضّمن املرتسم الصحي للمدينة كال 
املتعّلقة  البيانات  جتميع  ويتم  للمعلومات.  متعّمق  تقييم  مع  بالصحة  املتعلقة  واإلجراءات  املؤرشات  من 
باملؤرشات الرئيسية املختارة من مجيع املصادر، ومن ثم يتم حتليلها لكي تقدم نظرة عاّمة حول كيفية عمل 
املدينة وأوضاعها الصحّية. إن املرتسم الصحي جيد ملدينة ما حتدد املشكالت الصحية واحللول املحتملة هلا، 
وتقدم  التوجيه إىل راسمي السياسة من حيث مواضع استخدام املوارد املتاحة لتحسني الوضع الصحّي يف 

املدينة.
وكنقطة انطالق مهمة، حيّفز املرتسم الصحي للمدينة العمل عىل حتسني الصحة، ويمكن أن يشّكل أساسًا 
الصحة.  حتسني  تستهدف  التي  واملداخالت   االسرتاتيجيات  وضع  طريق  عن  للمدينة  الصحية  للخطة 
فريدة  فرص  وإجياد  للمدينة  الصحية  اخلطة  لتطوير  مهمة  طليعة  للمدينة  الصحي  املرتسم  يصبح  ولذلك، 
للتعاون بني القطاعات، واملشاركة املجتمعية، وإرشاك وسائل اإلعالم؛ وكذلك فهو يصبح أيضًا أداة ثمينة 
جلميع الرشكاء املكتنفني يف الربنامج إذ أنه حيّفز املصلحة العاّمة وااللتزام السيايس وحتدد األهداف املستقبلية. 
ونتيجة لذلك، فهو يساعد يف تطوير التعاون ودعم التحالفات من أجل الصحة، وإبراز املشكالت الصحية، 
واستخدام املوارد املتاحة لتقديم احللول للمشكالت الصحية. وباإلضافة إىل ذلك، فهو حيّفز اهتامم اجلمهور 
ووسائل اإلعالم وحيّسن الفهم العاّم للقضايا الصحية. وباختصار، فإن املرتسم الصحي اجليد يصف املدينة 
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والعوامل التي تؤّثر عىل صحة مواطنياها بطريقة تتعرف عىل مقرتحات للتغيري وتعرضها. وهو يف جوهره 
أداة للتغيري، وبالتايل جيب أن يكون عنرصًا أساسيًا بالنسبة الخّتاذ القرارات املحلّية وكذلك عمليات التخطيط 

االسرتاتيجي.

أغراض وغايات املرتسم الصحي للمدينة 
ما،  حرضية  منطقة  يف  يعيشون  الذين  املواطنني  لصحة  ونوعيًا  كّميًا  وصفًا  للمدينة  الصحي  املرتسم  يقدم 

وكذلك العوامل التي تؤّثر عىل صحتهم. وهو حيدد املشكالت، ويقرتح جماالت التحسني وحتفّيز العمل.
هيدف املرتسم الصحي للمدينة إىل:

•تلخيص املعلومات الصحية ذات العالقة ؛ 	
•حتديد العوامل التي تؤّثر عىل الصحة؛ 	

•التعرف عىل املشكالت الصحية؛  	
•اقرتاح جماالت العمل من أجل حتسني الصحة؛ 	

•العمل كمحفز لتنفيذ التغيريات الصحية؛ 	
•وضع األهداف املتعلقة بالصحة؛ 	

•تنسيق العمل بني القطاعات ؛ 	
•حشد اجلمهور والسياسيني واملهنيني وراسمي  السياسات من أجل التنمية الصحية. 	

يتمثل الغرض الرئييس للمرتسم الصحي للمدينة يف حتّفيز أعامل حتسني الصحة من خالل:
•تقديم معلومات دقيقة، وحمدثة، وغري متحّيزة ومستقلة حول صحة املواطنني؛ 	

•حتليل املعلومات فيام يتعلق بتأثريها عىل الصحة؛ 	
•التعرف عىل طرق العمل الالزمة لتحسني الصحة؛ 	

•الدعوة إىل مشاركة املجتمع يف عمليات التخطيط الصحي؛ 	
•إهلام املجموعات ذات الصلة الخّتاذ إجراءات من شأهنا حتسني الصحة؛ 	

•وضع األهداف الالزمة ملراقبة التقّدم. 	

خصائص املرتسم الصحي للمدينة جيدة
يمثل املرتسم الصحي للمدينة مصدر معلومات بالغ األمهية، لكن املعلومات ال يمكن أن تكون فّعالة إال 
اجلمهور  لتحفيز  الكفاية  فيه  بام  ُمقنعًا  املعلومات  وحتليل  عرض  يكون  أن  وجيب  اجلودة.  عالية  كانت  إذا 
وراسمي السياسات عىل القيام بخطوات تنفيذية. كام جيب أن يكون املرتسم متناسق و متجانس وأن يشّجع 
مجيع املجموعات عىل اختاذ قرار بشأن املسامهة التي يمكنهم القيام هبا من أجل تيسري صياغة التحالفات من 
أجل الصحة يف كافة قطاعات املجتمع؛ وجيب أيضًا أن يقيس تقّدم التحسينات اجلارية يف القطاع الصحي 
والقطاعات املتعلقة به، كام أنه يتطّلب أسلوبًا متطّورًا ومنّظاًم عند تقييم العوامل املتعددة التي تشكل الوضع 

الصحي ملدينة ما.
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إعداد املرتسم الصحي للمدينة 

االسرتاتيجيات
هناك عدد من األساليب  املستخدمة يف إعداد مرتسم صحي جيد ملدينة ما، وفيام ييل االسرتاتيجيات الرئيسية 

الالزمة هلذه العملية: 
•حتديد جهة رئيسية إلدارة إعداد املرتسم الصحي للمدينة ؛ 	

•إرشاك مجيع الوكاالت واملنظامت ذات الصلة يف مرحلة مبّكرة؛ 	
•ختصيص األموال واملوارد البرشية املطلوبة ؛ 	

•حتديد اجلمهور املستهدف واختاذ قرار حول العدد املطلوب من نسخ املرتسم ؛ 	
•وضع جدول زمني إلعداد املرتسم ونرشه؛ 	

•اختاذ قرار حول حمتويات وطرق حتليل املعلومات؛ 	
•حتديد مصادر البيانات ذات الصلة ؛ 	

•تقييم مدى توافر املساعدة املحلّية )املدارس، اجلامعات، املجموعات التطوعية(؛ 	
• إعداد التقارير والتوصيات.	

املسؤوليات
جيب أن يكون لدى املجموعة املسؤولة عن جتميع املعلومات، معايري احرتافية عالية. وجيب أن يتم جتميع 
البيانات وحتليلها بصورة مستقلة، وأن يتضمن الفريق املكلف بإعداد املرتسم الصحي للمدينة، أو أن يتلقى 
النصح  البيانات، والذين يمكنهم تقديم  الدعم من قبل، خرباء يف جماالت اإلحصاء، والوبائيات، وحتليل 

بشأن اختيار، واالستخدام التقني، وتفسري املعلومات الصحية.
يعد حتديد اجلهة الرئيسية أمرًا رضوريًا، وكذلك فإن الوكالة أو اإلدارة التي تساعد يف إعداد املرتسم الصحي 
للمدينة جيب أن توافق عليها اجلهات األخرى يف املدينة. وجيب أن يلعب منّسق املدينة الصّحية دورًا حموريًا، 
كام جيب أن يبذل جهده لتأمني الدعم السيايس الالزم إلعداد هذا املرتسم . ويتسم إرشاك الوكاالت ذات 
الصلة األخرى يف  باملجموعات ذات  الدرجة من األمهية؛ ويف مرحلة مبّكرة، جيب االتصال  بنفس  الصلة 
املدينة مثل الوكاالت املسؤولة عن اخلدمات الصحية، والصحة البيئية، واإلسكان، واخلدمات االجتامعية، 
املمكن  ومن  بالصحة.  املتعلقة  والقضايا  بالصحة  املهتّمة  التطوعية  باملنظامت  االتصال  وكذلك  والتعليم، 

تعيني جمموعة أو جلنة رئيسية لقيادة ودعم فريق اإلعداد.

اإلطار الزمني
جيب أن تقوم املجموعة املسؤولة عن املرتسم الصحي للمدينة بوضع جدول زمني يتضمن تسلساًل زمنيًا 
املنظامت  قبل  من  عليها  املوافقة  تتم  أن  جيب  والتي  العملية،  يف  املكتنفة  املختلفة  واألنشطة  للمهام  حمّددًا 
والوكاالت املشاركة. ويتمثل اهلدف منها يف حتقيق السالسة يف تنفيذ األنشطة من أجل راحة مجيع اجلهات 
املكتنفة، ولضامن االستخدام الفعال بالنسبة لتكلفة املوارد املستخدمة يف إصدار التقرير يف الوقت املناسب. 
وكذلك فالبد من اتفاق أصحاب املصلحة املنتفعني عىل تواتر اإلصدار، وحتديث بيانات املرتسم الصحي 

للمدينة. يف احلالة املثالية، جيب أن يتم إصدار املرتسم الصحي للمدينة بصفة سنوية.

مصادر البيانات
وكذا  للبيانات  املهمة  املصادر  إىل  الوصول  كيفية  املدينة  يف  الرسمية  والوكاالت  اإلدارات  متتلك  ما  عادة 
اإلحصائيات الوطنية. ال يتم جتميع معظم هذه املعلومات بشكل حمّدد ألغراض الصحة أو الرعاية الصحية، 
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لكن هلا قيمة كبرية يف وصف السكان وفهم املحددات الصحية؛ وكذلك فإن اإلحصائيات املشتّقة من استخدام 
اخلدمات الصحية واملرافق الصحية هلا أمهية كربى، كام قد يتوفر لدى املنظامت املحلّية بيانات مستمدة من 
املسوحات واملصادر األخرى، والتي يمكن أن تستخدم أيضًا يف إعداد املرتسم الصحي للمدينة. ومهام كان 

مصدر البيانات، فالبد من احلفاظ  عىل جودهتا  الوبائية واإلحصائية.

املناطق اخلاصة هبذا املوضوع
ال جتانس بني املدن، وتتفاوت األوضاع الصحّية واملحددات فيها ؛ ولذلك  فقد ال يكون من املفيد اّتباع أنامط 
جامدة يف احلصول عىل املعطيات اإلحصائية. وجيب أن  تقوم مجيع املدن الصّحية بإعداد املرتسم اخلاص بكل 
منها، والذي يمّثل وضعها من الناحية التخطيطية،  ويعكس مدى توافر البيانات واالهتاممات املحلّية ذات 
األولوية. وبرغم أنه ال يمكن  للمرتسم الصحي للمدينة أن يتضمن معلومات حول مجيع املجاالت، فالبد 
أن يقّدم األدلة عىل أكثرها أمهية، وأن حيدد العوامل التي تؤّثر عىل  التنمية املتعّلقة بالصحة ويساهم فيها. 
وجيب أن يتضّمن املرتسم وصفًا إحصائيًا شاماًل للصحة يف املدينة، وأن يغطي تشكيلة واسعة من املشكالت 
قيمة. وليست هناك  ماّدة مرجعية  بأمهية فورية ويقدم  تتمتع  التي  الصحية، وبشكل خاص تلك  والقضايا 
صيغة مفروضة للمرتسم الصحي للمدينة ؛ فبوسع كل مدينة اختيار جماالهتا اخلاصة التي تأخذ بعني االعتبار 

املجاالت الرئيسية التالية: 
•السكان ؛ 	

•الوضع الصحي ؛ 	
•خدمات وسياسات الصحة العمومية؛ 	

•أنامط احلياة ؛ 	
•ظروف املعيشة؛ 	

•البيئة الطبيعية؛ 	
•الظروف االجتامعية واالقتصادية؛ 	

•أوجه اجلور و التفاوت وعدم املساواة؛ 	
•البنية التحتية الطبيعية واالجتامعية. 	

السكان 
إن اإلحصاءات السكانية، مثل أعداد السكان، من األمور األساسية عند وصف مدينة ما، فهي حمددة عامليًا 
وبالتايل تشّكل مؤرشات مفيدة إلجراء املقارنات بني املدن. ومتثل بيانات السكان نقطة االنطالق للمرتسم ، 
وهي مفيدة يف حتليل املعلومات. وتكون هذه املعلومات متوافرة عادة من اإلحصاءات السكانية الوطنية أو 

اإلقليمية، ومن املمكن جتميعها وفقًا للتصنيفات التالية:
•العدد الكيّل للسكان؛ 	

• سنوات من العمر(؛ نسبة اجلنس والعمر لدى السكان )من املفضل أن تقّسم إىل جمموعات لكل 5	
• سنوات(؛ النسبة املئوية لألطفال )1-0, 4-1, 5-4	

• سنة(؛ النسبة املئوية لألشخاص املسنني )أكرب من 65,و 75، و85	
•االجّتاهات املاضية والتقديرات املستقبلية للسكان ؛ 	

•األصل العرقي للمجموعات السكانية الرئيسية )إذا كان ذلك وثيق الصلة باألمر (. 	
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الوضع الصحي 
لتقرير الوضع الصحي ملجموعة سكانية بعينها، لكن املؤرشات  ليس هناك مؤرش منفرد يمكن استخدامه 
ومعدالت  السكانية  اإلحصائيات  ذلك  يف  بام  الصحي،  الوضع  عن  عاّمة  صورة  عرض  يف  مفيدة  املتعّددة 
املراضة. وتسّجل اإلحصائيات السكانية الوالدات، والوفّيات، والنسب التي تسمح بإجراء املقارنات مع 

املناطق األخرى. وهي تغّطي:
•معدالت املواليد واخلصوبة؛ 	

•معدل الوفيات )اإلمجايل، وحسب الفئة العمرية والسبب(؛ 	
•سنوات احلياة املفقودة )تشتق هذه من اإلحصائيات املتعلقة بالوفيات، ومتّثل الفرق بالسنوات بني العمر  	

عند الوفاة نتيجة ألسباب معّينة وبني املتوسط الوطني للعمر املتوقع(؛
أو  و/  الوقاية  من  فّعالة  أنامط  هلا  يوجد  ظروف  عن  النامجة  )الوفّيات  اجتناهبا  يمكن  التي  •الوفّيات  	

معاجلة(.
تقيس إحصائيات املراضة معدالت اإلصابة باألمراض بني السكان، ومن املمكن احلصول عليها من خالل 
)األمراض  األمراض  تسجيل  مثل  املبارشة،  غري  اإلجراءات  خالل  من  أو  خاّصة،  وبائية  دراسات  إجراء 

الواجبة التبليغ، الرسطان( أو من بيانات اخلدمات الصحية. وهي تغّطي:
•عبء املرض )األمراض السارية وغري السارية (؛ 	

•اإلجراءات األخرى املتعلقة بالرعاية الصحية األولية؛ 	
مرض  بسبب  املستشفى  إىل  اإللزامي  اإلدخال  مثل  القانونية،  اإلجراءات  من  املستمدة  •اإلحصائيات  	

نفيس، أو التبليغ القانوين عن األمراض املعدية وتسجيل حاالت الرسطان.

سياسات وخدمات الصحة العمومية
هتّدف سياسات وخدمات الصحة العمومية  بوجه عام إىل تعزيز الصحة والوقاية من املرض. وقد يكون من 
التعليق عىل فعالية تطبيقها. ومن املمكن جتميع جماالت  املفيد تضمني قائمة بالسياسات املوجودة وكذلك 

التضمني وفقًا ملا ييل:
•السياسات واخلدمات التي تستهدف الوقاية من األمراض بني السكان ؛ 	

•السياسات واخلدمات الرتبوية؛ 	
•السياسات واخلدمات البيئية؛ 	

والتوعية  للكرب،  العالجي  والتدبري  األرسة  تنظيم  وخدمات  )التمنيع،  العامة  الصحية  •السياسات  	
الضاّرة،  املواد  ومعاقرة  التدخني  بمخاطر  والتوعية  باإليدز،  التوعية  وبرامج  املدارس،  يف  الصحية 

والتغذية والنظام الغذائي(.

أنامط احلياة 
أنحاء  كافة  يف  والوفيات  للمراضة  الرئيسية  األسباب  عىل  احلياة  أنامط  تأثري  حول  جيدة  وبائية  أدلة  تتوافر 
والتمرين،  املخّدرات،  ومعاقرة  الكحوليات،  وتعاطي  التدخني،  الرئيسية  املجاالت  وتتضّمن  اإلقليم. 

والنظام الغذائي.

اإلسكان
تم التعرف عىل الظروف اإلسكانية الكافية منذ فرتة طويلة كمتطلب أسايس مهم للصحة. إن أنامط احليازة 
بلد، وهناك مصادر  بلد إىل  تتفاوت إىل حّد كبري من  املنازل، واملساكن اخلاّصة والعاّمة املستأجرة(  )ملكية 

خمتلفة للبيانات الواردة من البلدان. وهذه املعلومات قد تتضّمن:
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•أنامط اإلجيار؛ 	
•أعداد املرّشدين يف املدينة؛ 	

•اخلصائص املادية للمساكن؛ 	
•كثافة اإلشغال. 	

جيب أيضًا أن تقاس اخلصائص املادية للمساكن وفقًا ملا ييل:
•توفر وسائل الراحة األساسية )املياه، املرحاض، املطبخ(؛ 	

•عدد األشخاص يف كّل عائلة؛ 	
•عدد األشخاص لكّل غرفة؛ 	

•عدد الناس املشرتكني يف مّحام واحد. 	

البيئة الطبيعية
للبيئة الطبيعية ملدينة ما تأثري رئييس عىل كل من وضعها الصحّي وإدراك املواطنني ملفهوم الصحة. وتتوافر 
جمموعة متنوعة من اإلجراءات، ويمكن احلصول عىل اإلحصائيات عادة من مكتب الصحة البيئية املحيّل، 

حول ما ييل:
بسبب  املستشفيات  إىل  واإلدخال  واملراضة،  للملوثات،  والذروية  املتوسطة  )املستويات  اهلواء  •نوعية  	

األمراض التنفسية املحّرضة بالتلوث(؛
•نوعية املياه )مستويات امللوثات الكيميائية والبيولوجية وفاشيات األمراض املنقولة باملياه(؛ 	

•خدمات التخلص من مياه املجاري والفضالت السائلة )نسبة األرس التي متتلك إمدادات مياه من مأخذ  	
رئييس والتخلص من مياه املجاري(؛

•التلوث الضوضائي )مراقبة الضوضاء - املستويات املتوسطة والذروية(؛ 	
•مستويات اإلشعاع )إذا كان هناك مصدر حمتمل قريب(؛ 	

•املساحات املفتوحة )مناطق الفضاء املفتوح العاّم املحددة لكّل هكتار(؛ 	
•االحتشارات )حاالت التبليغ عن االحتشار بالقوارض، أو احلرشات، إلخ. (؛ 	

•نوعية الغذاء )بيانات املراقبة الروتينية ملصادر ومراكز توزيع الغذاء، فاشيات التسّمم الغذائي، واألمراض  	
األخرى املنقولة باألغذية(؛

•السياسات واخلدمات البيئية )مثل معاقرة الكحول، والتدخني يف األماكن العامة، ونوعية اهلواء واملياه،  	
وتدبري إجراءات التخلص من الفضالت الصلبة والسائلة(.

الظروف االجتامعية االقتصادية
تتأّثر ظروف املعيشة بدورها بالعوامل االجتامعية االقتصادية. وقد تتضّمن املعلومات ذات الصلة ما ييل:

تعليم  برامج  يف  واملشاركة  والكتابة،  بالقراءة  واإلملام  املدرسة،  من  واخلروج  التسجيل  )نسب  •التعليم  	
الكبار، والسياسات واخلدمات التعليمية(؛

•التوظيف )عدد االشخاص املسّجلني باعتبارهم عاطلني عن العمل حسب اجلنس والعمر، وكبار أرباب  	
األعامل والصناعات يف املدينة(؛

•الدخل )مدى مستويات الدخل(؛ 	
•اجلريمة والعنف )إحصائيات الرشطة حول معدالت اجلريمة والعنف(؛ 	
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األخرى  واألماكن  الرياضية،  واملناسبات  واملسارح،  والنوادي،  السينام،  دور  )توافر  الثقافية  •املشاركة  	
للرتفيه، وعدد  احلضور يف املعارض الفنية، واملتاحف، واملعارض(.

أوجه عدم املساواة
إن أّي تقييم لصحة املدينة سيكشف أّن املجموعات السكانية املختلفة تواجه أوضاعًا صحية بالغة التباين. 
إذا أمكن تقريب الوضع الصحي للمجموعات األكثر حرمانًا من نظريه لدى أولئك األكثر ثراء، سيتحقق 
العديد من األهداف الصحية للمدينة. ولذلك فمن األمهية بمكان أن حيّدد املرتسم الصحي للمدينة، وإذا 
أمكن أن يقيس بصورة كمية، أوجه التفاوت يف املحّددات الصحية. من املمكن حتليل العديد من اإلحصائيات 

املعروضة أعاله، وفقًا خلصائص السكان، لتوضيح االجتاهات املختلفة عرب املجموعات السكانية.

البنية التحتية املادية واالجتامعية
يف  احلياة  وأنامط  املادية  والبيئة  املعيشة  ظروف  تقّرر،  النواحي  بعض  ومن   ، للمدينة  التحتية  البنية  تؤثر 
أكثر   الوصفي والكيفي   املرتسم الصحي للمدينة إىل اجلانب  القسم من  املدينة. ومن املمكن أن يميل هذا 
منه إىل اجلانب اإلحصائي والكّمي. وقد يتضّمن معلومات حول النقل، واالتصاالت، وجوانب التجديد 
التحتية االجتامعية الفرص  بالبنية  املتعلقة  والتخطيط يف املدينة. كام أن من املمكن أن تتضّمن املوضوعات 

التدريبية، ومواصفات مرشوعات التنمية املجتمعية، واألدلة عىل العزلة االجتامعية.

تتضّمن البنية التحتية املادية للمدينة ما ييل:

•أنظمة النقل )العاّمة واخلاّصة(؛ 	
•االتصاالت )يمكن استخدام عدد األرس التي متتلك أجهزة للهاتف، بام يف ذلك األرس التي لدهيا أطفال  	

واألشخاص املسنني الذين يعيشون بمفردهم، كمقياس للعزلة االجتامعية(؛
•التجديد احلرضي )برامج إعادة اإلسكان، إزالة األحياء الفقرية، التنمية التجارية(؛ 	

التجديد  برامج  ضمن  املفتوحة  العاّمة  واملساحات  والتعليمية  الثقافية  املرافق  )تنسيق  املدينة  •ختطيط  	
احلرضية(.

تتضّمن البنية التحتية االجتامعية للمدينة ما ييل:

•برامج التوظيف والدورات التدريبية التي ينظمها جملس املدينة ؛ 	
•ختصيص ميزانيات لتنفيذ خدمات وأشغال املدينة يف النواحي؛ 	

•مرشوعات تنمية املجتمع؛ 	
•التنمية وإرشاك املجموعات املجتمعية. 	

حتليل وتفسري البيانات
إن البيانات املجّمعة من املصادر املختلفة جيب تصنيفها بصورة منّظمة، وأن يتم متحيصها لتأكيد مصداقيتها، 
وأن حتّلل من قبل خرباء تقنيني، ومن ثم أن تفرّس وُتعرض يف املرتسم الصحي للمدينة. يف هذه العملية، جيب 

أن تؤخذ النقاط التالية بعني االعتبار: 

•جيب االتفاق عىل معايري تقييم البيانات. 	
•ُتعرض املعلومات اإلحصائية عادة بأفضل صورة كمعدالت أو نسب. 	

•إن االجّتاهات والتقديرات مفيدة يف إعداد اخلطط. 	
•من املمكن أن تشري املقارنات بني اإلحصائيات الوطنية أو مع البيانات املستوحاة  من املدن األخرى إىل  	

املجاالت التي حتتاج ملزيد من الفحص املتعمق.
•يضيف العرض التخطيطي للبيانات جانب التشويق إىل التقرير. 	
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عن  البحث  اإلعداد،  فريق  مسؤولية  ومن  مدينة،  إىل  مدينة  من  واسع  نحو  عىل  البيانات  مصادر  تتفاوت 
اإلحصاء  وبيانات  احلكومية،  باإلدارات  اخلاصة  الوطنية  البيانات  عىل  احلصول  مثل  املصادر،  هذه  مثل 
املستقاة  الصحية  اخلدمات  وبيانات  اجلامعية،  البحوث  وبيانات  باملدينة،  اخلاصة  واإلحصائيات  السكاين، 
البيئية، والوكاالت  املتعلقة بخدمات املراقبة  من املستشفيات أو مرافق الرعاية الصحية األولية، والبيانات 

التطوعية، واملؤسسات التجارية، واملسوحات املحلّية، إلخ. عند اختيار البيانات، جيب تلبية املعايري التالية: 
•وثاقة الصلة بالصحة؛ 	
•املصداقية اإلحصائية؛ 	

•املعولية اإلحصائية؛ 	
•توافر البيانات املتعلقة باالجتاهات التارخيية؛ 	

•كامن التقديرات املستقبلية؛ 	
واملساكن  والفقر،  والصحة،  والكحول،  االجتامعية،  )العزلة  األخرى  الصحية  بالبيانات  •العالقة  	

الصحية(؛
•توافر البيانات التي يمكن مقارنتها هبا داخل البلد، وعىل املستوى الوطني، أو اإلقليمي، أو عىل مستوى  	

املدينة، ويف املدن والبلدان األخرى.
جيب أن تستخدم الطرق األكثر مالئمة لتحليل البيانات، مع وضع العوامل التالية يف االعتبار:

تقييم  من  القّراء  لتمكني  النّص  تضمينها يف  لكن جيب  مفيدة،  اخلام لألحداث  األعداد  تكون  ما  •نادرًا  	
البيانات. وكلام أمكن، جيب أن تستخدم املعدالت التي تربط بني احلدث والسكان .

•إن النسب، مثل نسبة الوفيات املقّيسة، تسمح بإجراء املقارنات بني املجموعات السكانية ذات اخلصائص  	
الديموغرافية املختلفة.

•عادة ما تكون االجّتاهات مشوقة وغنّية باملعلومات املفيدة. 	
•جيب التعبري عن تقديرات البيانات املستقبلية بعناية، وأن يتم تصنيفها بمساعدة اخلرباء. 	

•إن املقارنات باملدن املشاهبة أو باإلحصائيات اإلقليمية أو الوطنية يمكن أن تقدم تبرصات قيمة وتوّلد  	
أسئلة حول أسباب االختالفات التي يعتد هبا، األمر الذي قد يؤّدي إىل القيام بعمل ما.

جات أو خمططات دائرية أو خرائط، تعطي انطباعًا أفضل  •إن البيانات املعروضة بشكل ختطيطي كمنسَّ 	
وحتّسن مقروئية التقرير.

جيب  ال  إلخ.  االستجابة،  ومعدالت  العّينات،  وحجم  اإلحصائية،  لالختبارات  التقنية  التفاصيل  •إن  	
اإلشارة إليها سوى عىل نحو موجز من أجل راحة القارئ.

•جيب أن يتضّمن التقرير جداول مفصلة للبيانات كملحق خمصص ملن يرغبون يف فحص األرقام بصورة  	
متعّمقة.

جيب أن يتم نرش وعرض اخلطة الصحية للمدينة بصورة مؤثرة، كام جيب أن يتضمن نرش املعلومات الوصول 
إىل املكتبات العامة، واملرافق الصحية، واهليئات الدينية، واملؤسسات األكاديمية، واإلدارات، واملنظامت غري 
السياسات  للجمهور وراسمي  بالنسبة   للمدينة  الصحي  املرتسم  أمهية  إىل  وبالنظر  والوكاالت.  احلكومية 
وصّناع الرأي، فالبد من عرضها عرب اللقاءات الرسمية وغري الرسمية مع اجلهات الصحية وسلطات املدينة، 
والقطاعات ذات الصلة، والوكاالت الرشيكة، ووسائل اإلعالم، واملنظامت التطوعية، واجلامعات املجتمعية 
املحلّية وعموم اجلمهور. من املمكن توزيع الترصحيات الصحفية للنرش يف الصحف. ويتمثل اهلدف من ذلك 
يف التأييد الواسع النطاق إلجراء تغيريات يف السياسات، واختاذ إجراءات تصحيحية لتحقيق الصحة املحّسنة 

يف املناطق احلرضية.
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التخطيط للمدن الصّحية 
األهداف التعليمية 

هتدف هذه الوحدة إىل:
•توضيح مفهوم، وأغراض، ومبادئ ومنافع اخلطة الصحية للمدينة ؛ 	

•توضيح اخلطوات، واألدوار، والعمليات ذات الصلة بالتخطيط للمدينة الصّحية ؛ 	
•إبراز جماالت العمل والعمليات املكتنفة يف التخطيط للمدينة الصّحية ويف إعداد خطة للعمل. 	

النتائج املتوّقعة
عند هناية هذه الوحدة، سيكون لديك :

•فهاًم للمفاهيم، واألهداف واجلوانب األخرى ذات الصلة بالتخطيط للمدينة الصّحية ؛ 	
•فهاًم ملجاالت العمل والعمليات املكتنفة يف التخطيط للمدينة الصّحية ؛ 	

• القدرة عىل مبارشة التخطيط للمدينة الصّحية وإعداد خطة للعمل.	

املقدمة
متثل اخلطة الصحية للمدينة أداة رئيسية لتحسني الصحة يف األماكن احلرضية، وهي أيضًا أداة مهمة يف حتديد 
للمدينة،  العاّم  للتطوير  البلدية  اخلطط  من  رئيسيًا  مكّونًا  تصبح  ثم  ومن  الصحية،  املدينة  خطط  أولويات 
إعداد  الصحية. حيدد  العاّمة  السياسات  تطوير  العمل عىل  األولوية من أجل  املجاالت ذات  بالتعرف عىل 
الرؤية ضمن  تلك  لتنفيذ  تنفيذها  املزمع  الصحية واخلطوات  للقضايا  املدينة  للمدينة رؤية  الصحية  اخلطط 
سياق التنمية احلرضية املستدامة الكلية. تصبح اخلطة الصحية للمدينة جزءًا من التخطيط املتكامل والشامل 
عىل املستوى املحيّل، والذي هو أحد املالمح الرئيسية لعمل سياسات الصحة احلرضية. تربط اخلطة الصحية 
التزامات  وتوضح  الصحية،  لألولويات  املحيّل  التحليل  وبني  للجميع  الصحة  اسرتاتيجية  بني  للمدينة 

اإلدارات املحلّية والوكاالت األخرى من حيث حتسني الصحة عىل املستوى املحيّل. 
من املمكن أن يكون للتخطيط احلرضي تأثري رئييس عىل الظروف التي يعيش فيها الناس ويعملون، ومن 
وأنامط حياهتم وقدرهتم عىل تشكيل شبكات  املرافق واخلدمات،  إىل  الناس  أن حيدد وصول  أيضًا  املمكن 
اجتامعية قوية، وكذلك سياسات ومبادرات العاملني يف التخطيط احلرضي واملهن ذات الصلة. ويف الوقت 
نفسه، فهو يوفر فرصا لتحسني العنارص األساسية التي حتدد مستويات الصحة وعافية الناس ونوعية حياهتم 

يف األماكن احلرضية.
يمثل املرتسم الصحي للمدينة بادرة مهمة لتطوير اخلطة الصحية للمدينة.  باعتبارها وثيقة اسرتاتيجية، ويتم 
إعداد اخلطة الصحية للمدينة بالتشاور مع جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة املنتفعني املهتّمني بالصحة. 
تسمح العملية التشاركية جلميع أصحاب املصلحة املنتفعني باإلسهام بمعارفهم ومهاراهتم وخدماهتم منذ 
البداية. ويغّطي أصحاب املصلحة املنتفعون جمموعة متنوعة من األشخاص من املدراء يف حكومة املدينة، 
أفقر  إىل  املبارشين،  غري  املستفيدين  من  أو  الثانويني  املنتفعني  املصلحة  أصحاب  من  عادة  يكونون  الذين 

املجموعات، التي يكون أفرادها عادة هم أصحاب املصلحة املنتفعني األساسيني أو املستفيدين املبارشين.
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ما هي اخلطة الصحية للمدينة ؟
بالتخطيط  للمدينة  الصحي  التخطيط  يتعلق 
الالزمة  املوارد  وحشد  والتنمية،  للصحة 
يضع  وهو  املطلوبة.  األهداف  لتحقيق 
احتياجات املجتمعات يف الصدارة من عملية 
التوازن  إلجياد  احلرضي  التخطيط  وأهداف 
الصحيح بني املحددات االجتامعية، والبيئية، 
واالقتصادية لضامن التخطيط الفّعال للتنمية 
التخطيط  ويرتكز   . االستمرار  املضمونة 
العدالة،  عىل  للمدينة  الفّعال  الصحي 
املجتمع  ومشاركة  القطاعات،  بني  والتعاون 

وضامن االستمرارية  )الشكل 5(.
وثيقة  هي  للمدينة  الصحية  اخلطة  إن 
ملحة  تقّدم  الصحة،  عىل  مرتكزة  اسرتاتيجية 
ملدينة  واملنّظمة  امللموسة  اجلهود  عن  شاملة 
الصحة. وتتمثل  ما من أجل تطوير وحتسني 
غايتها السياسية يف توضيح أّن حتسني الصحة 
يمثل قيمة رئيسية من قيم إدارة املدينة، وبيان 
بأّن الرؤية، والقيم، واالسرتاتيجيات ترتجم 

إىل أفعال من خالل التخطيط التشغييل. يعمل التخطيط الصحي للمدينة عىل وضع االسرتاتيجيات وبرامج 
املداخالت  التي هتدف لتحسني صحة املدن، وحيدد األهداف وجداول املواعيد لتنفيذ األعامل املقرتحة، كام 

يضع آليات املراقبة.
وتعمل اخلطة الصحية للمدينة عىل تعديل اسرتاتيجية الصحة للجميع ملنظمة الصحة العاملية بحيث تتوافق 
مع األوضاع املحلّية. وهي تدمج بني األنشطة الصحية وتلك املتعلقة بالصحة بربط الصحة بالقطاعات التي 
تؤّثر عليها. وجيب أن حتظى اخلطة بدعم رصيح وواسع ضمن املدينة، ليس فقط من هياكل اخّتاذ القرارات 
املعتادة ملجلس وإدارة املدينة ولكن من اجلمهور أيضًا. وكلام أمكن ذلك، جيب أن تتضّمن اخلطة أهدافًا، كام 
جيب أن تتضّمن آليات للتقييم وعملية لدمج نتائج التقييم يف عمليات التخطيط الالحقة. ومن املهم مالحظة 
أن اخلطة الصحية للمدينة ماهي إال عنرص واحد ضمن عملية متكاملة وليست هناية يف حد ذاهتا؛ فالتخطيط 
عملية ديناميكية . وجيب أن تكون اخلطة الصحية للمدينة مرتكزة عىل الوضع الصحي احلايل يف املدينة كام 
تم تقييمه يف املرتسم الصحي للمدينة. ليست اخلطة الصحية للمدينة جمرد جمموعة من األنشطة والسياسات 
التي تؤثر عىل الصحة، أو تتعّلق هبا، فهي أكثر من حمصلة أجزائها فتقدم  أساسًا ووسيلة إلجياد رؤية للصحة، 
ولدمج السياسات واالسرتاتيجيات الالزمة لتحقيقها. باختصار، يمثل إعداد اخلطة الصحية للمدينة نشاطًا 
أن  االستامرار. وجيب  املضمونة  التنمية احلرضية  الصحة ضمن سياق  أعامل  جدول  وتنفيذ  رئيسيًا إلعداد 

تتسم اخلطة الصحية للمدينة بكوهنا:
•تصف الوضع الصحّي احلايل لسكان املدينة؛ 	

•تلّخص العنارص األساسية التي تؤّثر إجيابيًا وسلبيًا عىل صحة السكان؛ 	
•تصف اجلوانب الصحية التي يتوجب حتسينها واملرامي اّلتي ينبغي الوصول إليها؛ 	

•حتّدد األولويات الرئيسية؛ 	

الخطة الصحية للمدينة 

الخطة الشاملة للمدينة 

مساهمة 
أصحاب املصلحة 

املنتفعني

االسرتاتيجيات والسياسات املحلّية
االسرتاتيجيات والسياسات الوطنية
االسرتاتيجيات والسياسات العاملية
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الشكل 5: اخلطة الصحية للمدينة 
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•تقّدم إطارًا عاّمًا للتغيري؛ 	
•توّضح اخلطط التشغيلية ضمن إطار زمني مّتفق عليه؛ 	

•تزود أمثلة عىل املامرسة اجليدة؛  	
•تعرض عملية للمراقبة والتقييم. 	

الغاية واألهداف
إّن الغاية من التخطيط الصحي للمدينة هي إجياد رؤية لصحة الناس عرب كافة القطاعات، ووضع السياسات 

واالسرتاتيجيات املتكاملة التي يمكن من خالهلا تنفيذ تلك  الرؤية.
تتمثل أهداف التخطيط الصحي للمدينة يف:

•تطوير املرتسم الصحي للمدينة، بام يف ذلك البيانات النوعية والكّمية، التي تصف صحة الناس يف املدينة  	
والظروف التي يعيشون فيها.

•التعرف عىل التحديات املتعّلقة بالصحة، عىل سبيل املثال، لعرض األنشطة الصحية والسياسات املخططة  	
للقطاعات القانونية؛ وتيسري، وتنسيق، أساليب متكاملة جديدة لكافة األنشطة الصحية وتلك املتعلقة 

بالصحة يف املدينة.
•متكني املجتمعات من املشاركة يف عملية اخّتاذ القرارات املتعّلقة بالصحة وإيتاء اخلدمات احلكومية املتعلقة  	

بالصحة والتأثري عليها.
•توفري األساس املنطقي الخّتاذ القرارات، واملوجه نحو االستثامر يف الصحة وتقليل أوجه عدم املساواة  	

يف الصحة.
•وضع إطار للتقييم واملراقبة، والذي يشري إىل تقّدم اسرتاتيجيات العمل ويقيس النتائج. 	

مبادئ التخطيط الصحي
عند إعداد اخلطة الصحية للمدينة، يتوجب وضع املبادئ التالية يف االعتبار:

العدالة
جيب أن يمتلك مجيع الناس احلّق والفرصة إلدراك كامل إمكانياهتم الصحية.

تعزيز الصحة 
لتعزيز  أوتاوا  امللّخصة يف دستور  املبادئ  باستخدام  الصحة  لتعزيز  للمدينة  الصحية  اخلطة  أن هتّدف  جيب 
املهارات  وتطوير  املجتمعي،  النشاط  وتقوية  مساندة،  بيئات  وإجياد  صّحية،  عاّمة  سياسة  بناء  الصحة- 

الشخصية، وإعادة توجيه اخلدمات الصحية.

األعامل بني القطاعات 
تتأّثر الصحة بأفعال وبقرارات العديد من القطاعات املشاركة يف التنمية املحلّية وإيتاء اخلدمات.

مشاركة املجتمع
إن املجتمعات املستنرية، واملحّفزة واملشاركة بشكل نشط متثل عنرصًا رئيسيًا يف ترتيب األولويات، ووضع 

وتنفيذ القرارات.



الدليل التدريبي لربنامج املدن الصّحية

78

البيئات املساندة
جيب أن تبحث اخلطة الصحية للمدينة موضوع إجياد البيئات الطبيعية واالجتامعية املساندة. ويتضّمن هذا 
البيئية  واملخاوف  والنقل،  االجتامعية،  الشبكات  إىل  باإلضافة  االستمرارية  وضامن  اإليكولوجيا  قضايا  

والسكنية وغريها.

املساءلة
إن قرارات السياسيني، وكبار املديرين التنفيذيني واملدراء يف كافة القطاعات، هلا تأثري عىل الظروف التي تؤّثر 
عىل الصحة، وبالتايل جيب حتديد املسؤولية عن هذه القرارات رصاحة وبأسلوب واضح ومفهوم، وبطريقة 

يمكن قياسها وتقييمها بعد بعض الوقت.

احلّق يف السالم
إن السالم متطلب أسايس للصحة، كام إن حتقيق السالم يعد غاية مرّبرة ألولئك الذين يريدون حتقيق احلالة 

القصوى من الصحة ملجتمعاهتم ولكافة املواطنني.
جيب أن تكون اخلطة مّتسقة مع أّي دالئل إرشادية وطنية للصحة / التخطيط احلرضي . وتضع االسرتاتيجية 
املخّططني احلرضيني، وترّوج لسياسة عاّمة صّحية،  أعامل  الصحة عىل جدول  املستبطنة هلذا اإلطار قضية 

وتعمل كخطوة أوىل يف سبيل التصدي للمشكالت املعّقدة التي تشّكل صحة املدن.

منافع التخطيط الصحي للمدينة 
وجد املخّططون الذين أعدوا خططًا صحية ملدن أن هذه املهّمة تسّهل صياغة رؤية ملجتمع صّحي ومستدام، 
وحتدد االسرتاتيجيات الالزمة لتحقيق ذلك. وساعد ختطيط املدن عىل فصل التخطيط الصحي عن نطاق 

قطاعي الصحة والصحة البيئية حيث تطّور هذا املجال تقليديًا.
يقر خمّططو املدن  بأن عملية إعداد اخلطة الصحية للمدينة :

•يمّكن احلكومة املحلّية من دراسة دورها فيام يتعلق بالصحة العمومية؛ 	
•يشّجع التواصل بني املنظامت ويعزز الرشاكة ؛ 	

•يزيد الوعي بالعوامل التي تؤّثر عىل الصحة وتضميناهتا بالنسبة للسياسات واملامرسة؛ 	
•يزود فرصة لتقليص أوجه عدم املساواة يف الصحة؛ 	

•حيّسن املهارات املهنية للتطوير والتخطيط؛ 	
•ييرّس بناء صالت أوثق مع املجتمع ومستخدمي اخلدمات؛  	

•يإجياد قاعدة للخدمات تتسم بكوهنا أكثر مرونة واستجابة إىل االحتياجات . 	
العمل  تطويرها من خالل  يتم  التي  املراحل  من  سلسلة  الرتقي عرب  للمدينة  الصحية  اخلطة  إعداد  يتطّلب 
لألمام  احلركة  يتضّمن  قد  لكنه  خطّيا،  املراحل  هذه  عرب  املرور  يكون  ال  قد  املجتمع.  ومشاركة  التعاوين 
واخللف معًا. إن اخلطة الصحية للمدينة متّثل منظورًا تنمويًا، وكيفيًا، ورؤيا عىل صحة مدينة ما، وليس جمرد 

طريق أو عالمة إرشادية بسيطة.

خطوات إعداد اخلطة الصحية للمدينة 
باملشكالت، واملوارد، واحللول؛ فهي  أو قائمة  ثابت  أكثر من جمرد وصف  إن اخلطة الصحية ملدينة ما هي 
تزود فرصة جلعل املدن أكثر صحة وضامن االستمرارية  من خالل عملية ديناميكية وابتكارية من التخطيط، 
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والتي تكتنف العديد من املنظامت واملجتمعات املشاركة. ومن املمكن للخطة أن تربط العمل التعاوين باجّتاه 
للمدينة،  شاملة  خطة  من  كجزء   - املثالية  احلالة  يف  إعدادها-  ويتم  النموذجية،  وباملداخالت   السياسات 
والتي تنطوي عىل مشاورات مستفيضة وحتقق إمجاعًا واسعًا. قد يكون من املالئم أكثر أن يتم إعداد خطط 
اخلطوات   )6 )الشكل  ويبني  العاّمة.  الصحية  اخلطة  يف  بينها  الدمج  ثم  ومن  قطاع،  لكّل  متدرجة  مرحلية 

األساسية املتضمنة يف إعداد اخلطة الصحية للمدينة .

الشكل 6. خطوات إعداد اخلطة الصحية للمدينة 

فريق عمل اخلطة الصحية للمدينة 
والوكاالت  الرسمية  وغري  الرسمية  القطاعات  من  العديد  مسامهة  عىل  للمدينة  الصحية  اخلطة  تعتمد 
بمن  املنتفعني  املصلحة  أصحاب  من  عدد  وهناك  الصحة.  عىل  تأثري  وأنشطتها  لسياساهتا  التي  املختلفة 
البلدية، واملنظامت التطوعية، واملجتمعات التي يمتلك كل منها تركيزه املتمّيز  فيهم السياسيني، واملنظامت 
الصحي  التخطيط  يتطلب  كام  املهارات.  من  اخلاصة  وجمموعته  الصحة  عىل  املؤّثرة  العوامل  عىل  واخلاص 
للمدينة رؤية جديدة للصحة يف املدن، والتي تدرك وجود نموذج اجتامعي للصحة يكتنف مجيع أصحاب 
املصلحة املنتفعني ذوي العالقة. وتعمل هذه الفرصة عىل إبراز الرشاكات الصحية للمدينة بتأكيد دور أولئك 
الالعبني يف حتسني الصحة ونوعية احلياة يف املدينة؛ وهي تزود أيضا عملية وإطارا لبناء وتقوية الرشاكات 

الصحية وكذلك سياسات عاّمة صّحية. 
القطاعات يضم ممثلني عن املجتمع ومنظامته، وموّظفي وزارة الصحة،  ويف هذا السياق، فإن فريقًا متعدد 
واملنظامت غري احلكومية، واجلامعات، وممثلني عن مكتب رئيس البلدية، وممثلني عن املستشفيات وأجهزة 
اإلعالم، جيب تكليفه بإعداد خطة صحية للمدينة تتسم بكوهنا مقبولة وعملية بالنسبة جلميع املعنيني، وذلك 

الّتباعها وتنفيذها.
بالغ األمهية يف رسم اخلطة الصحية. وباإلضافة إىل ذلك، جيب أن  وكذلك فإن للمشاركة املجتمعية دورًا 
تضع اخلطة يف اعتبارها التقييدات املفروضة عىل حكومة املدينة، إذ أن العديد من السياسات تقّرر بصورة 
مبارشة أو غري مبارشة عىل مستوى املقاطعة أو عىل املستوى الوطني. إن اخلطة الصحية للمدينة املعّدة بشكل 
تغري  مع  تتكّيف  لكي  الكفاية  فيه  بام  مرنة  تكون  أن  جيب  لكّنها  املداّخالت،  لتوجيه  قيمة  أداة  تصبح  جيد 
الظروف خالل فرتة حياة املرشوع. ويمثل تطوير املشاركة املجتمعية الشاملة عنرصًا أساسيًا لنجاح األساليب  

التنمية الصحية 
التقييم واالرتجاع 

التنفيذ واملراقبة 

االعتامد من قبل مجلس وسلطات املدينة 

مشاورات مستفيضة للموافقة عىل الخطة النهائية 

إعداد مسودة الخطة الصحية للمدينة وتوزيعها عىل الجميع 

تطوير رؤية، واسرتاتيجيات، ودالئل إرشادية صحية 

تجميع املعلومات ذات الصلة وتحديد األولويات

تشكيل فريق عمل يتضمن الرشكاء واملجتمع 
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املدينة يف عملية  املختلفة يف  املجتمعات  أيضًا أن ُيرشك ممثيل  املدينة. وجيب  للتخطيط الصحي يف  التعاونية 
إعداد، وتنفيذ، وتقييم اخلطة الصحية للمدينة .

جتميع البيانات
يتطّلب إعداد اخلطة الصحية للمدينة نظرة شاملة ومكتملة للوضع احلايل للصحة يف املدينة، ويستلزم وجود 
مرتسم صحي للمدينة يقدم صورة عريضة للصحة من خالل تفحص مجيع املحددات التي تؤّثر عىل صحة 
سكان املناطق احلرضية. وجيب أن تقدم البيانات املجّمعة نظرة شاملة وواسعة عن الوضع الصحي، باإلضافة 
إىل بيانات حول الفقر، والظروف السكنية، والوصول إىل وسائل النقل والغذاء، وإيتاء اخلدمات الصحية 
واالجتامعية، وبيانات التوظيف واإلحصائيات االقتصادية. كام جيب أن يتم حتليل البيانات ومن ثم عرضها 

حسب الصنف، واجلنس، واملوقع اجلغرايف.
النتائج الصحية جيب أن  التي تؤّثر عىل  التحديات واملشكالت  املرّتبة واملصّنفة، فإن  البيانات  باإلضافة إىل 
حتدد وترّتب وفق أولويتها، مع األخذ بعني االعتبار حجمها، ومداها، وتأثرياهتا الضائرة. ومن املمكن وضع 
التكهنات املستقبلية بصورة أفضل من خالل حتليل االجّتاهات املاضية واملراجعة املتعّمقة للحاالت املامثلة يف 
املدن األخرى. وجيب أن يتمثل الغرض يف تشكيل صورة مكتملة للوضع احلايل والتوّقعات املستقبلية التي 

يمكن أن تزود أساسا للتخطيط السليم واحللول املبتكرة.

تكوين رؤية للصحة
جيب أن يتم تكوين رؤية للصحة مع أخذ يف احلسبان االجتاهات الصحية العاملية، والوطنية، واملحلّية وكذلك 
تبني  خالل  من  منهجية  بصورة  املشكالت  ملعاجلة  الصحية  اخلطة  وحتتاج  املتوّقعة.  املستقبلية  االحتياجات 
منظور طويل األمد، وأن تكون قابلة للتنفيذ من قبل مجيع املنظامت واملجموعات املكتنفة، وأن تعمل بصورة 
تآزرية من خالل توحيد جهود أصحاب املصلحة املنتفعني لتحقيق األهداف الصحية املشرتكة. وجيب أن 
حتديد  يتوجب  أنه  كام  بالبلدية،  اخلاصة  التخطيط  ومرامي  إجراءات  مع،  تتوافق  وأن  العملية،  تلك  تربط 

مراميها، واسرتاتيجياهتا، وأهدافها القابلة للقياس.
عملية  وفلسفة  رؤية  مع  ومتوافقة  عامة  تكون  أن  وجيب  ما،  نتيجة  حول  عاّمة  بيانات  هي  الغايات  إن 
التخطيط. أما األغراض فهي التزامات بتحقيق نتيجة معّينة خالل وقت معنّي. إن مجيع األفعال الرضورية 
لتحقيق النتيجة جيب أن يشار إليها ضمن اسرتاتيجية واضحة ومرنة، ومن الرضوري أن تكون األغراض 
قابلة للتنفيذ. وتقدم الدالئل اإلرشادية املتعلقة بتطوير االسرتاتيجيات إطارا باملبادئ التي يتوجب العمل من 
خالهلا. ومن أجل وضع  اسرتاتيجيات فّعالة، جيب أن ُتفهم القضايا املعنية بتعمق ضمن سياق السياسات 
احلالية، واجتاهات الالعبني الرئيسيني، والعوامل االجتامعية. وجيب أن يكون هناك فهم واضح خلصائص 
املجموعات املستهدفة، بام يف ذلك العمر، واجلنس، والثقافة، واالجتاهات، واملعتقدات. ومن الرّضوري أن 
يتم تقييم االسرتاتيجيات احلالية ومدى نجاحها. كام جيب أن تكون االسرتاتيجيات املقرتحة قابلة للتحقيق، 
وأن تكون قادرة عىل تقديم "مكاسب مبّكرة" أو إنجازات قصرية األمد، وأن مُتنح العمليات ومرشوعات 

العمل التعاوين احلالية أولوية مستحّقة عند حتديد االسرتاتيجيات املستقبلية.
األهداف مهمة لضامن حتقيق غايات ومرامي اخلطة وجيب أن توضع بالنسبة جلميع االسرتاتيجيات. وينبغي 
لالسرتاتيجيات أن حتدد أهدافًا قابلة للقياس كجزء من تطويرها، ومن الرضوري أن تكون األهداف حمددة، 
املصلحة  أصحاب  قبل  من  مدعومة  تكون  وأن  معنّي،  بوقت  وحمصورة  التحقيق،  وممكنة  القياس،  وممكنة 

املنتفعني .
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املعلومات املساعدة
يتطّلب إعداد اخلطة الصحية للمدينة عملية تشاور، وجتميع وحتليل البيانات، والتي تسّهل العمل التعاوين 
املعلومات  إن  اخلاّص.  والقطاع  والكلّيات،  واجلامعات  البلدية،  والوكاالت  املجتمعية،  للمجموعات 

املساعدة املتعّلقة بإعداد اخلطة الصحية للمدينة قد تتضّمن ما ييل: 
•مقدمة عن املدينة وخصائصها املتعّلقة بالطبوغرافيا واملناخ، والتاريخ، والثقافة، والرتاث، واخلصائص  	

الديموغرافية؛ إلخ.
•مراجعة ظروف املعيشة يف املدينة، مع االهتامم باإلسكان، واألحياء، واملدارس، ومواقع العمل، واألماكن  	

الرتفيهية، وأسواق الطعام ؛ إلخ.
•البنية التحتية احلرضية، واهليكل اإلداري، والتنظيم السيايس؛ 	

•البيئة الطبيعية واستخدام األرايض ؛ 	
•االقتصاد املحيّل، والتعليم، والدخل، ونفقات املعيشة األرسية؛ 	

•األنشطة االجتامعية واخلدمات االجتامعية؛ 	
•الترشيعات والتنظيامت ذات العالقة. 	

العالقة باخلطط األخرى
عادة ما تكون هناك خطط واسرتاتيجيات مطّبقة بالفعل، تتعامل مع القضايا املختلفة التي تواجهها املدينة. 
ويتوجب عىل اخلطة الصحية للمدينة أن تتّمم، ال أن تتعارض مع تلك اخلطط احلالية. وجيب إبراز اخلصائص 
الرئيسية للخطة العاّمة للتنمية مع توضيح كيف يمكن ملرشوع املدينة الصّحية أن يساهم يف التنمية املحلّية. إن 
االتساق بني اخلطة الصحية للمدينة واخلطة العاّمة للتنمية سيعزز التنفيذ الفّعال للربنامج. وجيب أن تسهم 
االرتباطات بني اخلطة الصحية للمدينة واخلطط األخرى يف إجياد اتساق أكرب يف اخّتاذ القرارات، باإلضافة 

إىل التعزيز املتبادل وجتّنب تكرار اجلهود.
املدينة  ملرشوع  السابقة  أو  احلالية  للخطط  ملخص  وضع  احلسبان  يف  يؤخذ  أن  جيب  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
ويف  والتبليغ.  واالتصال،  التنسيق،  وأنظمة  آليات  وكذلك  التقييم،  وآليات  ومراقبتها،  وتطبيقها  الصّحية 
أهنا ستؤّثر عىل  إذ  وجدت(  )إذا  البيئية  والسياسة  الصحة  بني  العالقة  ُتدرس  أن  أيضًا  نفسه، جيب  الوقت 

التقديرات املستقبلية.

الوضع الصحي 
جيب أن تشّكل نتائج التقييم الصحي واملرتسم الصحي للمدينة أساس اخلطة الصحية للمدينة. جيب تلخيص 
للسكان،  الوقائية  واألنشطة  احلياة  وأنامط  الصحّية،  احلالة  تسجيل  مع  للمدينة،  والبيئي  الصحي  الوضع 
املعيشية،  والبيئة  البيئية،  الصحة  الصحية، واخلدمات االجتامعية، وخدمات  الرعاية  إل خدمات  باإلضافة 
واجلودة البيئية، إلخ. وباإلضافة إىل ذلك، جيب حتديد املوارد الصحية وتقديم قائمة باملؤسسات، والوكاالت 
احلكومية املحلّية / املدينية، والوكاالت الوطنية، واملنظامت غري احلكومية، واملنظامت املجتمعية االرتكاز، 

إلخ. الناشطة يف احلقل الصحي.

املشكالت الصحية ذات األولوية
يمكن التعرف عىل املشكالت الصحية ذات األولوية يف املدينة من خالل إجراء مراجعة منّظمة للمعلومات 
املتوافرة حول الوضع الصحّي يف املدينة، بام يف ذلك األمراض السارية، واألمراض غري السارية، واملشكالت 
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أسباب  عرشة  أهم  من  قائمة  األولويات  حتديد  يف  تساعد  أن  املمكن  ومن  واالجتامعية.  النفسية  الصحية 
الفقراء،  مثل  املختلفة،  السكانية  املجموعات  منها  تعاين  التي  املحددة  املشكالت  بفعل  واملراضة  للوفيات 
واملسنني، واألطفال، إلخ.. خالل هذه العملية، جيب توضيح األسباب والطرق واملعايري املستخدمة بصورة 
البيئية  الظروف  تقييم  عىل  أيضًا  املدينة  يف  األولوية  ذات  الصحية  القضايا  تطوير  يشتمل  أن  وجيب  جيدة. 
واملعيشية، والعالقة باملحّددات االجتامعية االقتصادية، وجيب أيضًا أن تضع يف اعتبارها تصّورات املجتمع 

حول القضايا الصحية.

العملية، واملبادئ، واإلجراءات
إّن عملية إعداد اخلطة الصحية للمدينة واملبادئ التي ترتكز عليها اخلطة جيب أن حتدد بشكل واضح، ألن 
هذا سيساعد يف وضع خطة سليمة وعملية، وسيحّسن أنشطة اجلهات املنفذة. وكذلك فإن إجراءات املتابعة 

وعمليات املراقبة والتقييم واملراجعة جيب أيضًا أن تفرّس بشكل واضح.

خطة العمل
جيب أن تغّطي خطة العمل الصّحية للمدينة املجاالت التالية: األغراض؛ واألنشطة ؛ واملسؤوليات؛ واإلطار 

الزمني؛ والتكلفة؛ ومصادر التمويل؛ ومؤرشات األداء؛ والنتائج املرغوبة.

ختطيط املرامي، واألغراض، واألهداف
جيب أن تذكر الرؤية الصحية للمدينة مراميها، وغاياهتا، وأغراضها، وأهدافها التي ستتبع يف خطة العمل. 
تتوّقع  وأن  احلقائق،  اعتبارها  يف  تضع  ألن  وحتتاج  الرئيسيني  الالعبني  بني  املشورة  التمرين  هذا  يتطّلب 

االجّتاهات املستقبلية وأن تضع التقديرات.

األنشطة واألعامل
وتطوير  األولوية،  ذات  الصحية  املشكالت  حلّل  املطلوبة  واألعامل  األنشطة  كذلك  اخلطة  حتدد  أن  جيب 
األماكن الصحية مثل املدارس، ومواقع العمل، واألسواق، واملستشفيات. ومن الرّضوري حتديد األنشطة 
الالزمة إلنجاز األهداف والغايات بشكل واضح، مع وجود متثابتات واضحة. وجيب أن تتضّمن مكّونات 

خطة العمل عددا من األنشطة تغّطي املجاالت الرئيسية التالية:
•إذكاء الوعي، والتنظيم، والرشاكة يف املجتمع ؛ 	

•تقديم أساليب لتعزيز وحفظ الصحة ؛ 	
•تشجيع انتهاج أنامط احلياة الصّحية ؛ 	

•دعم البيئة االجتامعية والثقافية؛ 	
•تقديم اخلدمات الصحية الكافية من خالل املستشفيات / املرافق الصحية السليمة والعاملة ؛ 	

•الرتكيز عىل أمراض معّينة يف املدينة، وعىل صحة النساء واألطفال؛ 	
•محاية البيئة،  وتدبري التخلص من النفايات الصلبة واإلصحاح، وحتسني البيئة، واألماكن، والبنى الطبيعية ؛ 	

•ضامن إمدادات املياه اآلمنة وسالمة األغذية؛ 	
•إجياد األماكن الصّحية، بام يف ذلك املدارس الصّحية واألسواق الصّحية؛ 	

•تشجيع تنمية النساء والشباب؛ 	
•تنفيذ مبادرات التنمية االقتصادية لتحقيق نتائج صحية أفضل؛ 	

•توفري الرفاهية االجتامعية من خالل التصدي ملشكالت الفقراء واملحرومني. 	
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األدوار واملسؤوليات
من املمكن أن تؤّدى املهام من قبل أفراد بعينهم أو جمموعات من األفراد. ولضامن الوضوح، فإن املسؤوليات 
واألدوار جيب أن تثّبت وختّصص لألفعال أو األنشطة املقرتحة، مع حتديد من سيكون مسؤواًل عن التنفيذ 
اإلسناد، ومن سيكون مسؤواًل عن اإلرشاف  أو  املساعدة  يد  تقديم  والتطبيق، ومن سيكون مسؤواًل عن 

واملراقبة.

اإلطار الزمني
أن  . وجيب  لتكلفته  بالنسبة  وفّعااًل  زمنية حمددة   فرتة  إطار  املرشوع يف  الزمني رضوري إلبقاء  السجّل  إن 
يكون الوقت املخّصص لكّل نشاط واقعيًا ويضع يف اعتباره مجيع العوامل ذات الصلة، واالحتفاظ بمستوى 
كاف من املرونة الستيعاب حاالت الطوارئ والتأخريات. وعىل أية حال، جيب أن تنجز األنشطة يف الوقت 
املناسب لتحقيق النتيجة املطلوبة. وباعتبار أن عددًا من األنشطة تنّفذ عادة خالل مسرية املرشوع، فإن اإلطار 

الزمني لكّل نشاط أو مهّمة جيب أن يقّيم فيام يتعلق باألنشطة أو املهام األخرى.

التكلفة
إن ختصيص املوارد وحساب التكاليف من األمهية بمكان، وهي متثل أحد املخاوف الرئيسية يف خطة العمل. 
وأثناء احتساب تكلفة األنشطة أو املواد، فإن اجتاهات السوق والتقديرات املستقبلية من الرّضوري أن يتم 

تدبرها حسب األصول.

مصادر التمويل
ويمثل  امليزانية.  لتوافر  وفقًا  ُيعد  أن  الرضوري  لكن من  املتطلبات،  مع  يتوافق  املوارد ألن  حيتاج ختصيص 
حتديد املوارد  املالية رشطًا رضوريًا للتنفيذ املضمون االستمرارية ألنشطة املرشوع. وجيب أن تكون اإلشارة 

إىل مصادر التمويل مرتكزة عىل التزام واضح، وليس عىل الفرضية املجّردة للتمويل.

مؤرشات األداء
تتطّلب إدارة املرشوع آلية منّظمة للتنفيذ، كام جيب تنفيذ كّل نشاط ومهّمة وفقا ملعايري حمددة. وكذلك جيب أن 

تشري خطة العمل إىل املؤرشات التي ستستخدم كأدوات لقياس األداء بموجب املؤرشات املوضوعة.

قياس النتائج
إىل  أن تشري اخلطة  نتائج حمددة وفقًا ألهداف حمّددة مسبقًا، كام جيب  إىل  العمل  تنفيذ خطة  يؤّدي  أن  جيب 

املتثابتات املستخدمة يف قياس النتائج، والقيام بإجراءات بناء عىل االرجتاع.
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أسلوب األماكن الصّحية 
األهداف التعليمية 

هتدف هذه الوحدة إىل:
•توسيع إدراك مفهوم وخصائص أسلوب األماكن الصّحية؛ 	

•تفسري إطار تطوير األماكن الصّحية؛ 	
•التعرف عىل األماكن الصحية يف املناطق احلرضية. 	

النتائج املتوّقعة
عند هناية هذه الوحدة، سيكون لديك :

•إدراك ملفهوم وخصائص األماكن الصّحية؛ 	
•القدرة عىل حتديد األماكن الصّحية العملية يف جماالت عمل املرشوع؛ 	

•معرفة اخلطوات الرئيسية واألنشطة الالزمة لتطوير األنواع املختلفة من األماكن الصّحية. 	

أسلوب األماكن الصّحية 
يتميز أسلوب املدن الصّحية عن الربامج الصحية األخرى بأنه أسلوب شمويل للتنمية، يؤّدي إىل نتائج صحية 
مكونًا  الصّحية  األماكن  مفهوم  ويمثل  والنفسية.  واالجتامعية،  الطبيعية،  البيئات  حتسني  خالل  من  إجيابية 
رئيسيًا من أسلوب املدن الصّحية، وهيدف لتحسني نوعية حياة وصحة سكان املدينة من خالل تطوير بني 
حتتية معززة للصحة وتقوية الصحة البيئية يف مجيع األماكن التي فيها الناس يعيشون، ويتعّلمون، ويعملون، 
واملدن  البلدان  يف  يعيشون  الذين  الناس  صحة  أّن  بحقيقة  إقرارًا  يمثل  وهو  أوقاهتم.  يقضون  أو  ويلعبون 
إىل  باإلضافة  االقتصادية،  واالجتامعية  الطبيعية،  بيئاهتم  وبنوعية  وعملهم،  معيشتهم  بظروف  بقوة  تتحدد 

مدى وصوهلم إىل خدمات الرعاية الصحية.
وهيّدف مفهوم األماكن الصّحية إجياد بيئة أصح عن طريق حّل املشكالت الصحية وتلك املتعلقة هبا أقرب 
ما يكون من مصدرها، وبناء عالقات عمل فّعالة بني القطاع الصحي والقطاعات األخرى. ويقر هذا املفهوم 
بأّن البرش عنرص ال يتجزأ من منظومة األرض البيئية، ولذلك فإن صحتهم مرتبطة بالبيئة. ولقد اقرتح البعض 
أّن احلياة الصّحية واملنتجة حتّدد بنوعني من العوامل – تلك الواقعة حتت سيطرة األفراد مثل السلوكيات، 

وتلك الناجتة عن البيئة االجتامعية، والطبيعية، واالقتصادية املحيطة باألفراد.
ويقر مفهوم األماكن الصّحية الصلة املعّقدة بني أماكن حياة البرش وبني األخطار الصحية، إضافة إىل األمهية 
األساسية لدور املجتمع يف إحداث تغيريات إجيابية يف الصحة. وتتأّكد هذه بالتحسينات الصحية امللحوظة 

التي شهدهتا املناطق النموذجية التي تطّبق برامج املبادرات املجتمعية  يف اإلقليم. 
من املعرتف به عامليًا يف الوقت احلايل أنه من أجل حلول فّعالة ومضمونة االستمرارية للمشكالت الصحية 
والبيئية، جيب أن تطّبيق أفعال منّسقة بني القطاعات املتعددة يف سياقات مثل املنازل، واألحياء، ومواقع العمل، 
وأماكن االستجامم والرتفيه. ويكتنف أسلوب متكامل من هذا القبيل املجتمع املحيّل، واحلكومات واملنظامت 
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املحلّية؛ وحتتاج لتدّبر العوامل االجتامعية، والسياسية، واالقتصادية وأن يكون أكثر وعيًا بالسياسات احلّساسة 
تعزيز  يف  فّعالة  اسرتاتيجية  الصّحية  األماكن  أسلوب  أّن  املاضية  التجارب  أظهرت  اجلنسني.  بني  للفروق 
الصحة،  يمكن تطبيقه عىل أّي سياق يقدم قناة أو آلية يمكن من خالهلا الوصول إىل الناس. وباختصار، ينظر 
الصّحية  البيئات  للتنمية املضمونة االستمرارية، وتعزز  باعتبارها مكّونًا أساسيًا  الصحة  هذا األسلوب إىل 

والداعمة لصحة وعافية املجتمعات .

اخلصائص املشرتكة لألماكن الصّحية
قد يكون هناك عدد من العوامل التي حتدد فعالية املكان الصّحي، وفيام ييل بعض اخلصائص املشرتكة التي 

جيب أن تؤخذ بعني االعتبار عند تطوير أّي مكان صّحي:
•وجود أهداف اجتامعية حمّددة املعامل وواضحة؛ 	

•وضع تعزيز الصحة كهدف رئييس؛ 	
•وجود أدوار ومسؤوليات واضحة لكل من األعضاء والرشكاء؛ 	

•إرشاك املجتمعات املنّظمة يف اخّتاذ القرارات؛ 	
•التفاعل املنتظم بني مجيع أصحاب املصلحة املنتفعني ؛ 	

•اعتامد االتصاالت الرسمية وغري الرسمية كأدوات تنفيذية ُمهمة. 	
إطار تطوير األماكن الصّحية

مع ظروف  لتتالءم  تعديلها  يمكن  والتي  التالية،  اخلطوات  الصّحية  األماكن  تطوير  إطار  يتضّمن  أن  جيب 
البلدان واألماكن املختلفة:

•تشكيل جلنة عمل تضم  اخلرباء وأصحاب املصلحة املنتفعني املهتمني؛ 	
•زيادة الوعي حلشد دعم الرأي العام؛ 	

•حتليل األوضاع لتجميع البيانات األساسية وحتديد القضايا ذات األولوية؛ 	
•التخطيط املرتكز عىل االحتياجات والرؤية املستقبلية؛ 	
•إعداد خطة عمل تفّصل االسرتاتيجيات واألهداف؛ 	
•تطوير الرشاكات واستكشاف سبل الدعم املحتملة ؛ 	

•احلصول عىل موافقة احلكومة واإلمجاع من قبل الرشكاء من أجل عالقات عمل منسجمة؛ 	
•تنفيذ اخلطط من خالل حشد املوارد من القطاعات املختلفة، مثل املجتمع، واحلكومة والقطاع اخلاّص؛ 	

•تقييم وتقدير التقّدم والتأثري من أجل إجراء التعديالت والتحسينات الرضورية. 	

األماكن الصّحية يف املناطق احلرضية
إّن األماكن التالية هي األماكن الرئيسية لتعزيز الصحة التي تم تأييدها يف املناطق احلرضية )الشكل 7(.

•املجتمعات الصّحية )املدن، البلديات، األحياء(؛ 	
•املرافق الصحية )املستشفيات والصيدليات والعيادات(؛ 	

•املؤسسات التعليمية الصّحية )املدارس، والكلّيات، واجلامعات(؛ 	
•األسواق الصّحية. 	
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قد تتضّمن األماكن الصّحية األخرى مواقع العمل والبيوت الصّحية، واملرافق الرياضة وأماكن االستجامم 
الصّحية، مثل املتنزهات، واملراكز الرتفيهية، والفنادق واملنتجعات السياحية.

الشكل 7. األماكن الصّحية

املستشفيات الصحية املجتمعات الصّحية

األماكن الصحية 

املدارس الصحيةاألسواق الصحية
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املجتمعات الصّحية 
األهداف التعليمية 

هتدف هذه الوحدة إىل:
•توضيح املفهوم، واالسرتاتيجيات الرئيسية، واخلصائص املكتنفة يف تطوير املجتمعات الصّحية ؛ 	

•زيادة الوعي بالعنارص واملكّونات الرئيسية للمجتمعات الصّحية . 	

النتائج املتوّقعة
عند هناية هذه الوحدة، سيكون لديك :

•إدراك للمفهوم، واخلصائص، واالسرتاتيجيات الرئيسية املكتنفة يف تطوير املجتمعات الصّحية ؛ 	
•امتالك للمعارف واملهارات الالزمة لتيسري تطوير جمتمع صّحي. 	

املجتمعات الصّحية
النسبية وعىل تصّورات  الظروف  يعتمد عىل  التعريف  أن  إذ  الصّحي،  للمجتمع  تعريف شامل  ليس هناك 
أفراد  اعتبار أن املجتمع صّحي عندما تكون غالبية  أنه من املمكن، بصورة عامة،  أعضاء املجتمع. وبرغم 
املجتمع أصحاء بدون أمراض وتكون معدالت األمراض املعدية منخفضة، وعندما يتوافر ألعضاء املجتمع 
وصواًل ميسورًا إىل اخلدمات األساسية، بام يف ذلك اخلدمات البيئية وتلك املتعلقة بالرعاية الصحية، ويعيشون 
يف حالة من التوافق املعقول. وبعبارة أخرى، فإذا كانت العافية الطبيعية، واالجتامعية، واالقتصادية، والنفسية 
سائدة يف املجتمع، مع وجود مستوى معقول من الفرص الرتفيهية واالجتامعية االقتصادية، فمن املمكن أن 

يصّنف جمتمع ما باعتباره صّحيًا.

اخلصائص الرئيسية للمجتمع الصّحي
متثل الظروف التالية عوامل مهمة للمجتمع الصّحي:

•بيئة طبيعية نظيفة وآمنة؛ 	
•تلبية احتياجات الناس األساسية ؛ 	

•بيئة معززة للتوافق االجتامعي، وإرشاك مجيع أعضاء املجتمع ؛ 	
•امتالك الناس لفهم مشرتك للقضايا الصحية والبيئية؛ 	
•مشاركة املجتمع يف إجياد حلول للمشكالت املحلّية؛ 	

•متكن الناس من الوصول إىل جتارب خمتلفة، باإلضافة إىل التفاعل واالتصال؛ 	
•خدمات صحية متيرسة ومالئمة؛ 	

•أغلبية املجتمع من املتعلمني الذين يتمكنون من الوصول إىل التوعية الصحية ؛ 	
•الرتويج للرتاث التارخيي والثقايف واالحتفاء به؛ 	

•االقتصاد املحيّل متنّوع وابتكاري ويمنح فرصًا متكافئة للجميع ؛ 	
•التنمية املضمونة االستمرار  مع استخدام رشيد للموارد . 	
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اسرتاتيجيات املجتمع الصّحي
عند تطوير أي جمتمع صّحي، جيب اختاذ اخلطوات الرئيسية التالية: 

•وضع األهداف والدفاع عن املفهوم؛  	
• تنظيم جمموعات العمل املجتمعية ؛ 	

•حتليل الوضع احلايل، والتعرف عىل املشكالت وأسباهبا ؛ 	
•ترتيب األولويات وتصميم احللول املحتملة؛ 	

•استكشاف سبل املساعدة التقنية، وحشد املوارد وبناء الرشاكات؛ 	
•إعداد االسرتاتيجيات، واخلطط الرئيسية، وخطط العمل ؛ 	

•بناء األنظمة التي تكتنف كافة املجموعات االجتامعية؛ 	
•تنفيذ أعامل متعددة القطاعات؛ 	

•مراقبة وتقييم التقّدم والتأثري. 	

بناء املجتمعات الصّحية
جيب مبارشة اخلطوات الرئيسية التالية عند تنفيذ أسلوب املجتمعات الصّحية: 

•تعبئة وتنظيم املجتمعات ؛ 	
• تأسيس أنظمة قطاعية للدعم ؛ 	

•تعزيز الصحة والنظافة؛ 	
•إيتاء خدمات الرعاية الصحية ؛ 	

•حتسني الظروف السكنية؛ 	
•تأمني إمدادات مياه مأمونة؛ 	

•ضامن الترصيف الفعال للفضالت السائلة؛ 	
•ضامن التخلص الفّعال من املفرزات، وتدبري النفايات الصلبة . 	

تشكيل جلنة صحية
بموجب أسلوب برنامج املدينة الصّحية، يتوجب عىل كل منطقة أن تنّظم املجتمع وختتار أعضاء جلنة صحية، 
اللجان أشخاصًا مؤثرين من  للبيئة والصحة. وجيب أن يكون أعضاء تلك  أو جلنة لتعزيز الصحة أو جلنة 
داخل املجتمع،  يتسمون باالحرتام والرغبة يف التربع بجزء من وقتهم، قادرين عىل متثيل مصالح املجموعات 
كافة  متثيل  تشّجع  وأن  أعضاءها،  جنس  حيث  من  متوازنة  اللجنة  تكون  أن  وجيب  املختلفة.  املجتمعية 

املجموعات االجتامعية وأصحاب املصلحة املنتفعني .
تتضّمن األدوار الرئيسية للجنة ومسؤولياهتا ما ييل:

•إجراء حتليل للوضع احلايل؛ 	
•أنشطة التخطيط ؛ 	

•حشد وتعبئة املوارد؛ 	
•تنفيذ املرشوعات؛ 	

•اإلرشاف واملراقبة؛ 	
•تعبئة املجتمع ؛ 	
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•توفري القيادة فيام يتعلق بالقضايا الصحية والبيئية ؛ 	
•تقييم الربامج وإجراء التغيريات االسرتاتيجية. 	

تأسيس نظام قطاعي للدعم
إن الصحة اجليدة هي حمصلة األنشطة ذات الصلة، والتي هي مسؤولية األفراد، واملجتمع، والقطاع الصحي، 
ولكل منها دور يف تنسيق اجلهود من أجل حتقيق صحة أفضل من خالل اجلهود الفردية والعمل التعاوين. 
ويتطّلب هذا إعداد اخلطط املشرتكة وجهود التنمية املتكاملة من قبل القطاعات ذات الصلة. من أجل بناء 
للرشكاء  خالله  من  يمكن  مشرتك  منتدى  إنشاء  جيب  مؤسيس،  إطار  ضمن  اجلهود  ووضع  صحية  أماكن 
من  هلذا  الفرصة  الربنامج  ويتيح  أفكارهم.  ويناقشوا  يتواصلوا  أن  املنتفعني  املصلحة  التنمية وأصحاب  يف 
خالل تشكيل جملس أو جلنة تنسيقّية للمدينة الصّحية. وبالنسبة للمهام األكثر حتديدا، يتم تشكيل فريق عمل 

متخصص أو فريق متعدد القطاعات من أجل تصميم وتنفيذ األنشطة املتعددة القطاعات.

تعزيز النظافة الشخصية، واملنزلية، واملجتمعية 
الشخصية  النظافة  حتسني  إن  كام  املرض،  من  الوقاية  ويف  والعافية  الصحة  حتسني  يف  مهم  اجليد  التصّحح 
واملجتمعية يعزز اختاذ مواقف إجيابية نحو النظافة بشكل عام. وتتضّمن أنشطة تعزيز التصّحح برامج التوعية 
األفراد واملجتمعات عىل تطوير ممارسات تصحّحية حمّسنة. وتتسم  باألمهية يف تشجيع  تتسم  التي  والتعّلم 

األنشطة املدرجة أدناه باألمهية يف حتسني تصّحح املجتمع : 
•يتضّمن تعزيز النظافة الشخصية غسل اليدين )بعد استخدام املرحاض، وقبل األكل أو تداول الطعام(،  	
مثل  السيئة،  العادات  وجتّنب  للطقس،  مناسبة  نظيفة  مالبس  وارتداء  بالصابون،  املنتظم  واالستحامم 

البصق.
•تغّطي النظافة املنزلية البيوت النظيفة، وأماكن املعيشة اجليدة التهوية، وأماكن النوم النظيفة، وتصّحح  	
احلرشات،  بمبيدات  املعاجلة  الناموسيات  واستخدام  واملغّذية،  الطازجة  األطعمة  وتناول  الطعام، 

ومكافحة القوارض والذباب.
•تتضّمن نظافة املجتمع محاية مصادر املياه، والتخلص السليم من املفرزات والفضالت الصلبة، وترصيف  	

الفضالت السائلة، والتحكم يف تربية احليوانات، ونظافة األسواق.

التوعية الصحية 
باإلضافة إىل تعزيز التصّحح، تتسم التوعية الصحية حول القضايا الصحية التي هتم الرأي العام بأمهيتها يف 
الوقاية من األمراض الشائعة، وتدبري املشكالت الصحية يف مرحلة مبّكرة. ويشّجع الوعي الصحي أفراد 
املجتمع عىل تبّني سلوكيات مسؤولة نحو صحتهم وصحة اآلخرين، ويعّبئ املجتمع للمشاركة يف األنشطة 
الصحية للتعرف عىل األسباب الرئيسية وتقليل العوامل املسّببة للمشكالت. ومتثل التوعية الصحية أفضل 

أداة لتقليل السلوكيات اخلطرة واحلد من انتشار األمراض املمكن منعها.
جيب أن يمتلك الربنامج زمام القيادة يف التخطيط ألنشطة التوعية الصحية، واختيار املواد واملصادر التعليمية 
ذات الصلة، وعقد جلسات تعليمية منتظمة. إّن استخدام تقنيات االتصال احلديثة والوسائط املتعددة له أمهية 
كربى يف هذه اجلهود. ومن الرّضوري تبني أساليب مبتكرة يف نرش الرسائل الصحية؛ يمكن  أن تتضّمن هذه 
األساليب  تنظيم جمموعات األمهات لعقد جلسات منتظمة للتوعية الصحية حول القضايا املتعلقة بصحة 
الصحية  والعيادات  املراكز  واستخدام  املدرسية؛  الصحة  وبرامج  العائلة؛  صحة  ومنتديات  والطفل؛  األم 
كمعززين  املجتمع  متطّوعي  واختيار  ؛  الصحية  التوعية  أنشطة  وتنفيذ  األولوية  ذات  األمراض  لتحري 
للصحة؛ واستخدام أجهزة اإلعالم لزيادة الوعي بالقضايا الصحية، خصوصًا فيام يتعلق بالسلوكيات اخلطرة 

مثل اجلنس غري املأمون، والتصحح اليّسء ومعاقرة الكحول واملخدرات / األدوية الضاّرة.
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إيتاء الرعاية الصحية
من املحتم أن يصاب الناس باملرض وحيتاجون إىل الوصول إىل مرافق الرعاية الصحية للمعاجلة، كام أن للنساء 
احتياجات خاّصة فيام يتعّلق باحلمل والوالدة، وحيتاج األطفال إىل التمنيع ضّد األمراض الشائعة. وبغض 
النظر عن طبيعة القضية الصحية، تعتمد النتائج الصحية بدرجة كبرية عىل قدرة الفرد عىل الوصول إىل خدمات 
الرعاية الصحية. ولذلك جيب أن يتم ختطيط اخلدمات الصحية من خالل املشاورات مع املجتمع الذي يستخدم 
ويدفع ثمن هذه اخلدمات. وجيب أن تكون هذه اخلدمات متيرسة وميسورة التكلفة وتلّبي حاجة املجتمع. كام 

جيب أن متنح العوامل التالية ما تستحقه من االهتامم عند ختطيط خدمات الرعاية الصحية :
للنساء  خصوصًا  املجتمع،  من  سهلة  سري  مسافة  ضمن  الصحية  الرعاية  مرافق  تتواجد  أن  •جيب  	

واألطفال.
•إن عاّمل الرعاية الصحية األولية، مثل املرشفني الصحيني وموظفي تعزيز الصحة، يمثلون عاّمل صحة  	
املجتمع قّيمني يف اخلط األمامي إذا تم تزويدهم بالتدريب والدعم الكافيني، خصوصًا إذا كانوا من أفراد 

املجتمع الذي خيدمونه.
الطبيعي،  العالج  واختصاصيي  )الصيادلة،  اآلخرين  الصحية  الرعاية  خدمات  ملزودي  املمكن  •من  	
واملعاجلني التقليديني( القيام أيضًا بتقديم الرعاية واملشورة الصحية إذا تم تزويدهم بالتدريب والدعم 

الكافيني وتم اإلرشاف عليهم من قبل موّظفني طبيني.
•جيب أن تكون أنظمة اإلحالة بني املستويات املختلفة من منظومة الرعاية الصحية )األولية، والثانوية،  	

والثالثية( واضحة وشاملة بالنسبة لكل من املستخدمني واملزودين.
من الرضوري أن يكون عاّمل الرعاية الصحية األولية مقبولني بالنسبة للمجموعات املجتمعية املختلفة التي 
يعاجلوهنا، وأن يتمكنوا من الوصول غري مقّيد إىل السكان. وجيب أن تكون لدهيم  املعرفة الكافية للتعرف عىل 
األمراض التي ال يمكنهم معاجلتها، ومن املحّتم أن حيظوا بدعم قوي وأن يكونوا قادرين عىل إحالة املرىض 
إىل مرافق الرعاية الصحية ذات املستوى األعىل للحصول عىل نصيحة اخلرباء وتلقي املعاجلة عند الرضورة.

حتسني الظروف السكنية 
متثل املساكن اجليدة النوعية عنرصًا رئيسيًا لضامن وجود جمتمعات صّحية. وتؤّدي ظروف التكدس واالزدحام 
أكثر من الالزم إىل العديد من املشكالت الصحية واالجتامعية. ويسّبب اإلسكان اليّسء تصححًا سّيئًا ويرتبط 
والُقراد،  الرباغيث،  مثل  أخرى  صحية  مشكالت  إجياد  إىل  باإلضافة  السّل،  مثل  املعدية  األمراض  برساية 
ونواقل األمراض أخرى. ويكون تلّوث املياه واألطعمة أكثر شيوعًا أيضًا يف ظروف اإلسكان املزدحم، كام 
إن نقص اإلضاءة قد يؤّدي إىل مشكالت يف اإلبصار. إن األشخاص الذين يعيشون حتت ظروف إسكانية 
سّيئة يف ظل الفقر يعانون بشكل غري متكافئ من املشكالت النفسية، والكرب، واالكتئاب. وجيب أن يتمكن 
الناس من احلصول عىل  مساكن جيدة النوعية لكي يتمكنوا من إجياد بيئة منزلية مبهجة من أجل صحتهم 

وسعادهتم. إّن املواصفات التالية رضورية للمساكن اجليدة النوعية: 
•جيب أن يكون املسكن كبريًا بام يكفي لعدد األشخاص الذين يعيشون فيه؛ 	

•جيب أن تكون هناك هتوية كافية؛ 	
•جيب أن تسمح النوافذ بدخول الكثري من الضوء الطبيعي؛ 	

•جيب أن يكون البيت نظيفًا من الداخل واخلارج، كام جيب تطبيق إجراءات مكافحة نواقل األمراض. 	
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مأمونية املياه 
إن املاء، باعتباره موردًا حمدودًا، بالغ األمهية بالنسبة للحياة، وهيّدد توافره العديد من العوامل. وتتضّمن هذه 
فمن  ولذلك  البيئي.  والتدّرك  اجلوفية  املياه  مستويات  وانخفاض  الطلب،  وتزايد  املناخي،  التغري  العوامل 
املهم أن يقوم املجتمع بتدبري مصادر مياهه بصورة فعالة. ويتمثل اهلدف هنا يف ضامن توفر ما يكفي من املياه 
املأمونة لتلبية احتياجات مجيع أفراد املجتمع، والتي تقّدر يف املتوسط بنحو 25 لرتًا يف اليوم للّشخص الواحد 
الستخدامها يف النظافة الشخصية والطهي والرشب. إن املياه املستخدمة يف غسل املالبس واالستخدامات 
األخرى غري متضّمنة يف هذا التقدير. من املمكن أن تأيت املياه من تشكيلة من املصادر التي ختتلف حسب 
العميقة،  احلفر  أو  املحفورة،  اآلبار  أو  املحمية،  الينابيع  أو  باألنابيب،  املنقولة  املياه  إمدادات  مثل  املنطقة، 
املياه الصاحلة للرشب.  أو الربك والبحريات، ومن الرضوري أن حيمي املجتمع مصادر مياهه، وخصوصًا 

وسنرسد يف ما ييل خصائص مصادر املياه املنخفضة اخلطورة:
•مصدر املياه مغلف أو حممي بالكامل وال يسمح بجريان املياه السطحية مبارشة إليه. 	

•ال خيطو الناس بأقدامهم يف املاء وهم جيمعونه. 	
•توجد املراحيض أبعد ما يكون عن مصدر املياه، ومن املفضل أال تكون عىل أرض أعىل. إذا كانت هناك  	

خماوف من قبل املجتمع، جيب طلب رأي خبري.
•توجد  حفر النفايات الصلبة، واملفرزات احليوانية، ومصادر التلوث األخرى أبعد ما يكون عن مصدر  	

املياه.
•ال توجد مياه راكدة ضمن مخسة أمتار من مصدر املاء. 	

أو استخدام  نظيفة وبعيدة عن األرض،  التجميع  املحافظة عىل دالء  اآلبار مستخدمة، جيب  •إذا كانت  	
مضّخة يدوية.

من الرضوري محاية إمدادات املياه أو معاجلة املياه قبل استخدامها لضامن مأمونيتها للرشب واالستخدامات 
املنزلية األخرى. باإلضافة إىل اإلجراءات العمومية، ويفّضل دائام حتسني نوعية املاء بمعاجلة املياه منزليًا قبل 
استخدامها للرشب والطبخ. وتتمثل الطرق الرئيسية التي يمكن أن تستخدم ملعاجلة املاء : الغيل، والرتشيح 
والتطهري بإضافة الكلور. أن التداول  املأمون للمياه عند النقاط العمومية، وخالل النقل، ويف البيت مهمة 
أيضًا ملأمونية املياه. جيب أن يلعب املجتمع دورًا فاعاًل يف إدارة مصادر املياه، و جيب أن يكون هناك فحص 

خمتربي دوري لعينات من املياه ملراقبة جودة املاء يف املناطق املختلفة.

ترصيف الفضالت السائلة 
يؤدي الترصيف السّيئ للفضالت السائلة املنزلية ومياه األمطار إىل عدد من املخاطر البيئية والصحية. وتعمل 
األمراض  ناقالت  لتوالد  التي متثل مواضع مالئمة  الراكدة  املياه  برك من  تكوين  الترصيف عىل  املياه سيئة 
مثل البعوض. وحتتوي الفضالت السائلة املنزلية عىل مِمراضات من املمكن أن تلّوث مصادر املياه اجلوفّية 
أّن  ويقّدر  املجاري،  مياه  أو  السائلة  الفضالت  من  كمية  ُتنتج كل أرسة  اخلطرية.  األمراض  اختطار  وتزيد 
مياه  أو  السائلة  الفضالت  التخلص من  املمكن  اليوم. ومن  20-15 لرتًا يف  ما بني  ينتج منها  كل شخص 
املجاري باستخدام نظام للرصف الصحي. ينهمر املطر بغزارة يف العديد من املناطق، ومن املمكن حساب 
الكميات املتوسطة ملياه األمطار بسهولة. ولذلك فإن تصميم وبناء أنظمة الرصف الصحي تستلزم احلصول 
عىل نصيحة خبري من املهندسني لضامن أن النظام يسمح بترصيف املياه بسهولة وبرسعة. إن نظام الرصف 
الصحي الذي يركبه جمتمع ما هي منظومة ال جيب أن تسبب مشكالت للمجتمعات األخرى الواقعة يف اجتاه 
التيار، وال جيب أن يؤّثر عىل املواقع املهمة بيئيًا. جيب أن متنح العوامل البيئية االهتامم الكايف وأن تأخذ بعني 
االعتبار التغريات املتوّقعة والنمو السكاين. وكذلك فمن الرضوري يف كثري من األحيان أن يشارك أعضاء 

املجتمع بحفر منازح خاصة هبم ألن هذا قد يساعد يف ختفيف الضغط عن النظام.
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التخلص من املفرزات
إّن التخلص املأمون من املفرزات رضوري لضامن عدم حدوث تلوث بكتريي للبيئة، أو املياه، أو األطعمة، أو 
األيدي، كام يضمن بيئة صّحية وحفظ الصحة الشخصية. إّن التخلص املأمون من الفضالت الربازية البرشية 
انتشار  ملنع  رضوري  اجليد  اإلصحاح  إن  كام  لألمراض،  الربازي-الفموي  االنتقال  سبيل  لكرس  رضوري 
النفايات بعني االعتبار ضمن سياق املامرسات  األمراض. جيب أن يؤخذ موقع مرافق اإلصحاح ومعاجلة 
الثقافية. إّن االستخدام الصحيح لوسائل اإلصحاح مهم يف حتسني الصحة، لكن املراحيض الصحية حتتاج 
لتلبية االحتياجات االجتامعية والثقافية ألعضاء املجتمع وأن يتم توفريها بتكلفة ميسورة. هناك العديد من 
التقنيات املوص هبا للتخلص من املفرزات مثل النقل بعربات خاصة، وحفر املراحيض، ومراحيض الصّب 
- التدّفق. من املمكن التخلص من املفرزات من خالل بناء البالوعات أو أنظمة ترصيف مياه املجاري إذ أن 

هذه النفايات تتطّلب معاجلة قبل التخلص منها حتى ال تلّوث املياه السطحية أو مصادر املياه اجلوفّية.

تدبري النفايات الصلبة
للمحافظة عىل نظافة املنازل والبيئة، ولتقليل األخطار الصحية، جيب أن يتم التخّلص من النفايات الصلبة 
تدهور  وتسبب  الرائحة،  وكرهية  املنظر  بشعة  بكوهنا  املعاجلة  غري  القاممة  وتتسم  صحيح.  بشكل  )القاممة( 
لتوالد مسببات األمراض، مثل  بيئة خصبة  أيضًا  البيئة وظروف معيشة املجتمع؛ وهي توفر  كل من نوعية 
تلّوث  أن  املمكن  بالشكل الصحيح، فمن  النفايات  التخّلص من  يتم  البعوض والذباب واجلرذان. وإذا مل 
املياه، واألطعمة، ومساحات املعيشة، وتسّبب األمراض.  ومن أجل أن تكون برامج التخلص من النفايات 

الصلبة فّعالة، وذلك يتطّلب العمل عىل كل من املستوى املنزيل واملجتمعي.
من املمكن حتطيم نفايات الفاكهة والنبات، والروث احليواين، واألوراق املتساقطة من األشجار لصنع مكّيف 
وخمّصب ثمني للرتبة )سامد عضوي(. ومن املمكن استخدام احلاويات املناسبة أو احلفر املغّطاة لصنع هذا 
املخّصب. أما النفاية النباتية، بام يف ذلك القشور النباتية واألعشاب الضارة املجّففة، فمن املمكن تقطيعها 
وكبسها لتشكيل قوالب صغرية ومن ثم جتّفف يف الشمس. وكذلك فإن الروث احليواين من املمكن أن ينرش 
يف طبقة رقيقة عىل األرض وجيّفف يف الشمس. وبعد  أن يتم جتفيفه، من املمكن أن ختّزن النفايات وتستخدم 

كبديل للفحم أو اخلشب كوقود للطهي.
يف احلالة املثالية، من املمكن أن يتم حفر حفرة قاممة عمومية بعيدًا عن املساكن ومن ثم مُتأل بالقاممة. ال جيب 
أن تكون احلفرة قريبة من مصدر للمياه، إذ أنه من املمكن أن ترتشح مواد كيميائية ساّمة إىل املاء. إن موقع 
التخلص  نفسه جيب أن حياط بسياج ملنع وصول احليوانات الرّمامة؛ ويف هناية اليوم، جيب أن تغّطي النفايات 
اجلديدة بطبقة من الرتبة النظيفة بعمق 0.1 مرت. عندما متتلئ احلفرة، جيب أن تغّطى النفايات بطبقة هنائية من 
الرتبة ملنع الذباب من التكاثر. ويمثل التجميع العمومي طريقة أخرى. ومن املمكن للمجتمعات أنفسها أن 

تنّظم عملية مجع النفايات من خالل تبّني األنظمة املختلفة. 
تتسم نقاط التجميع العمومية بأمهية بالغة يف أماكن مثل حمطات احلافالت واألسواق، حيث تتجّمع أعداد 
كبرية من الناس وتعّد األطعمة، أو تباع أو تؤكل. من املمكن أن حيّدد موقع احلاويات العمومية، مثل براميل 
النفط الفارغة، أو القواديس أو املستودعات اخلرسانية، بشكل اسرتاتيجي لكي يتم جتميع النفايات الصلبة 
يف موقع واحد. وجيب أن جتمع كافة النفايات من نقاط التجميع العمومية، عّدة مرات يف األسبوع، ومن ثم 
يؤّدون هذه  الذين  املجتمع  للتخلص منها هناك. من الرضوري أن يكون أعضاء  تؤخذ إىل موقع خمّصص 
اخلدمة مزودين باملعدات الواقية، وأن يتم تدريبهم عىل تداول النفايات بصورة مأمونة. ويؤدي هذا النوع من 

األساليب  إىل حتسني البيئة وتقليل املخاطر الصحية.
من املمكن أيضًا أن تنتج نفايات الرعاية الصحية عن املرافق الطبية. ويف أغلب األحيان، حتتوي هذه النفايات 
ومن  الفور.  عىل  مأمونة  بصورة  تدفن  أو  حُترق  أن  جيب  املثالية  احلالة  ففي  وبالتايل  ُمعدية،  ممراضات  عىل 
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املمكن أن ينّفذ احلرق يف املركز الصحي أو العيادة، ويفّضل استخدام األفران املبنية حسب الطلب، واملزودة 
باملداخن. إذا مل يكن اإلحراق من بني اخليارات املتاحة، يتمثل البديل يف معاجلة الضامدات أو النفايات األخرى 
بمطهر قوي. وإذا تم دفن نفايات الرعاية الصحية، فالبد من التخّلص منها يف حفرة يكون وصول الناس 
التخلص منها لكي ال ُتصبح خطرًا عىل اآلخرين،  إليها حمدودًا. وجيب جعل اإلبر كليلة قبل  واحليوانات 
وبعد ذلك يتم إحراقها أو دفنها. أما األشخاص الذين ينفذون هذه العملية فيجب أن يتبّنوا كافة اإلجراءات 

االحرتازية، وأن يكونوا مزودين باملعدات الواقية.
حتتوي نفايات املسالخ عىل جثث حيوانية متعفنة، ودماء، وروث وبالتايل فهي متثل مصدرًا معتدًا للممرضات 
يتوجب  مدّربني، كام  قبل موّظفني  منها من  والتخلص  املسالخ  نفايات  أن جتمع  الكرهية. وجيب  والروائح 
بتفتيش  املحلّية  الصحية  السلطات  تقوم  أن  ُتدار حسب األصول. وجيب  النفايات يف مواقع  التخّلص من 

مرافق املسلخ لضامن اتباعها لإلجراءات السليمة.
الصناعية يف كثري من األحيان عىل مواد كيميائية ساّمة، قد تسبب أخطارًا صحية وتلّوث  النفايات  حتتوي 
البيئة. وجيب أن يكون أعضاء املجتمع عىل دراية بمخاطر هذه النفايات، وأن يطلبوا الدعم لضامن التخّلص 
من  التخّلص  طرق  حول  البيئة  محاية  وكاالت  استشارة  جيب  املثالية،  احلالة  يف  الصحيح.  النحو  عىل  منها 

النفايات الصناعية وتقليل خطر التلوث.
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املستشفيات املعززة للصحة 
األهداف التعليمية 

هتدف هذه الوحدة إىل:
•توضيح املفهوم واألساس املنطقي للمستشفيات املعّززة للصحة ؛ 	

• عرض املعايري واألعامل الالزمة لتطوير مستشفى معّززة للصحة.	

النتائج املتوّقعة
عند هناية هذه الوحدة، سيكون لديك :

•إدراك ملفهوم املستشفيات املعّززة للصحة، واحلاجة لتطويرها ؛ 	
•القدرة لتطوير املرافق الصحية احلالية إىل مستشفيات معّززة للصحة . 	

واالجّتاهات  االسرتاتيجيات  من  عدد  خالل  من  الصحة  تعزيز  بتضمني  للصحة  املعّززة  املستشفيات  تقوم 
املهنيني  من  متنوعة  جمموعة  وإرشاك  املرىض،  حقوق  وتعزيز  املرىض،  مشاركة  تشجيع  مثل  األخالقية، 
الصحيني، وتعزيز البيئة الصّحية داخل املستشفى. أنشئت مبادرة املستشفيات الصّحية لتحسني املستويات 
العاّمة للنظافة واإلصحاح داخل املستشفيات، وتأسيس أنظمة فّعالة لتدبري النفايات يف املستشفيات، وضامن 
مكافحة العدوى املرتبطة باملستشفيات، وحتسني مستويات اخلدمة والتنظيف، وقبل كل يشء، ترقية نوعية 
العناية باملرىض وحتسني جهود تطوير املوّظفني. وهيدف مفهوم املستشفى الصّحي أيضا إىل حتسني إجراءات 
التسجيل يف املستشفى، وحفظ السجالت وتيسري جعل تبادل املعلومات عملية أسهل بني السلطات الصحية 

والرشكاء.

األساس املنطقي 
إن تعريف تعزيز الصحة عىل أنه "عملية متكني الناس من زيادة التحكم يف صحتهم وحتسينها )دستور أوتاوا 
لتعزيز الصحة( يدعو ملستويات أكثر فّعالية من التوعية الصحية، والوقاية من األمراض، وخدمات التأهيل 
يف األطر املجتمعية واملرافق الصحية، ومتكني املرىض، واألهل، واملوظفني من أجل حتسني عافيتهم البدنية، 
من  والوقاية  الصحة  تعزيز  يف  حاساًم  دورًا  املستشفيات  وتلعب  بالصحة.  املتعلقة  واالجتامعية  والنفسية، 
األمراض إذ أهنا متتلك الوسائل والبيئة الالزمة للتأثري عىل املجتمعات واألفراد وتعبئتهم.  ونتيجة للتغيريات 
واالنتشار املتزايد لألمراض املتعلقة بأنامط احلياة وتلك املزمنة، حتتاج املستشفيات لتوسيع نطاق أعامهلا وما 
تقدمه من خدمات، وأن تطّور االسرتاتيجيات الالزمة للعمل مع املجتمع من أجل متكني املجتمعات من لعب 
دور أكثر نشاطًا يف التدبري العالجي لألمراض. كام يتطّلب تغيري الوضع احلايل دعاًم مستمرًا وإعادة تعريف 
املشكالت اهلامة من خالل األنشطة التي هتدف لتحسني الصحة؛ ويتطّلب أيضًا تركيزًا أوضح عىل الرعاية 
املستشفيات،  إن  الصلة.  ذوي  املنتفعني  املصلحة  أصحاب  قبل  من  املتكاملة  واألنشطة  الشمولية  الصحية 
التنمية  جهود  مساعدة  يف  أسايس  بدور  تقوم  أن  جيب  الصحية،  الرعاية  خدمات  إليتاء  مراكز  باعتبارها 
للمجتمعات  والروحية  والنفسية،  واالجتامعية،  اجلسدية،  العافية  بتحسني  جوهريا  ترتبط  التي  املجتمعية 

)الشكل 8(.
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الشكل 8. نموذج املستشفى الصّحي

معايري املستشفيات املعززة للصحة 
باعتبار أن برنامج املدن الصّحية بدأ يف أوروبا، فقد لعب املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية يف أوروبا 

دورًا أساسيًا يف وضع معايري تعزيز الصحة يف املستشفيات. ولقد تم توطيد املعايري يف املجاالت التالية: 
املعيار األول : سياسة اإلدارة .

املعيار الثاين : تقييم املرىض .
املعيار الثالث : معلومات املرىض ومداخالت تعزيز الصحة.

املعيار الرابع : تعزيز أماكن العمل الصحية .
املعيار اخلامس : االستمرارية والتعاون.

املعيار األول : سياسة اإلدارة
نظام مؤسيس  من  تطّبق كجزء  الصحة،  لتعزيز  مكتوبة  الصحية سياسة  الرعاية  مرفق  لدى  يكون  أن  جيب 

شامل لتحسني اجلودة هيدف إىل نتائج صحية حمّسنة. )ختاطب هذه السياسة املرىض، واألهل، واملوّظفني. (

املعايري الفرعية 
حيّدد النظام مسؤوليات عملية التنفيذ، والتقييم، واملراجعة املنتظمة للسياسة.  1-1

خيّصص النظام املوارد الالزمة لعمليات التنفيذ، والتقييم، واملراجعة املنتظمة للسياسة.  2-1
املوّظفون عىل وعي بسياسة تعزيز الصحة، وهي متضّمنة يف برامج تنصيب املوّظفني اجلّدد.  3-1

يضمن النظام توافر إجراءات جتميع وتقييم البيانات من أجل مراقبة جودة أنشطة تعزيز الصحة .  4-1
يضمن النظام أّن يمتلك املوّظفني الكفاءات املناسبة لتأدية أنشطة تعزيز الصحة، وتدعم اكتساب مزيد   5-1

من الكفاءات حسب احلاجة.
التحتية الرضورية، بام يف ذلك املوارد، واملكان، واملعدات، إلخ. من أجل  البنية  النظام توافر  يضمن   6-1

تنفيذ أنشطة تعزيز الصحة .

صحة أفضل للمرىض 

منظمة صحية مستشفى صحي مجتمع صحي

صحة أفضل للعاملني
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املعيار الثاين : تقييم املرىض 
جيب أن يضمن املرفق الصحي أن يقوم املهنيون الصحيون، باالشرتاك مع املرىض، بتقييم منهجي الحتياجات 

أنشطة تعزيز الصحة .

املعايري الفرعية 
يضمن النظام توافر إجراءات متّكن مجيع املرىض من تقييم حاجتهم لتعزيز الصحة .  1-2

يضمن النظام توفري اإلجراءات الالزمة لتقييم احلاجات املحددة لتعزيز الصحة ملجموعات املرىض   2-2
املتعلقة بالتشخيص.

تقييم حاجة املريض لتعزيز الصحة والتي حتّدد عند أول اتصال مع املستشفى. تبقى هذه حتت املراجعة   3-2
وتعّدل حسب الرضورة وفقًا للتغيريات يف حالة املريض الرسيرية أو عند الطلب.

يضمن تقييم حاجة املريض الوعي باخللفية االجتامعية والثقافية، واحلّساسية إليها.  4-2
تستخدم املعلومات املزودة من قبل رشكاء اخلدمة الصحية اآلخرين يف حتديد احتياجات املرىض.  5-2

املعيار الثالث : معلومات املرىض ومداخالت تعزيز الصحة
جيب أن يقوم املرفق الصحي بتزويد املرىض بمعلومات عن العوامل املهمة املتعلقة بمرضهم أو بظروفهم 

الصحية وتوطيد مداّخالت تعزيز الصحة يف مجيع سبل املرىض.

املعايري الفرعية 
بناء عىل تقييم االحتياجات من تعزيز الصحة، ُيبلغ املريض بالعوامل التي تؤثر عىل صحته، وباالشرتاك   1-3

مع املريض، يتم االتفاق عىل خطة لألنشطة ذات العالقة بتعزيز الصحة.
يزود املرىض بمعلومات مالئمة، ومفهومة، وواضحة حول حالتهم الفعلية، واملعاجلة، والرعاية التي   2-3

يتلقوهنا والعوامل املؤّثرة عىل صحتهم.
يضمن النظام أّن تعزيز الصحة ُيعرض بشكل منّظم عىل مجيع املرىض بناء عىل االحتياجات التي تم   3-3

تقييمها.
يضمن النظام أّن املعلومات املعطاة إىل املريض، وأنشطة تعزيز الصحة، قد تم توثيقها وتقييمها - بام يف   4-3

ذلك ما إن كان قد تم حتقيق النتائج املتوّقعة واملخّطط هلا.
يضمن النظام أّن مجيع املرىض، واملوّظفني، والزّوار يمكنهم الوصول إىل معلومات عاّمة حول العوامل   5-3

املؤّثرة عىل الصحة.

املعيار الرابع : تعزيز أماكن العمل الصحية 
جيب أن تعمل اإلدارة عىل تأسيس الظروف الالزمة لتطوير املستشفى كمكان عمل صّحي.

املعايري الفرعية 
يضمن النظام وضع وتنفيذ اسرتاتيجية شاملة للموارد البرشية، والتي تتضّمن تطوير وتدريب املوّظفني   1-4

عىل مهارات تعزيز الصحة .
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املهنية  الصحة  خدمات  يزود  ومأمون  صّحي  عمل  ملوقع  سياسة  وتنفيذ  وضع  النظام  يضمن   2-4
للموّظفني.

يضمن النظام إرشاك املوّظفني يف القرارات املؤثرة عىل بيئة عملهم.  3-4

يضمن النظام توافر اإلجراءات الالزمة لتطوير واملحافظة عىل وعي املوّظفني بالقضايا الصحية.   4-4
املعيار اخلامس : االستمرارية والتعاون

املؤسسات  ومع  األخرى،  الصحية  اخلدمة  مستويات  مع  للتعاون  مدروسًا  أسلوبًا  الصحي  املكان  يمتلك 
والقطاعات األخرى وذلك بصورة مستمرة.

املعايري الفرعية 
يضمن النظام أّن خدمات تعزيز الصحة متوافقة مع االحتياطات املسبقة واخلطط الصحية احلالية.  1-5

يتعرف النظام عىل مقدمى الرعاية الصحية واالجتامعية احلاليني، وكذلك املنظامت واملجموعات ذات   2-5
الصلة يف املجتمع، وتتعاون معهم .

بعد  ما  فرتة  خالل  املرىض  ختريج  بعد  الصحة  تعزيز  وإجراءات  أنشطة  وتنفيذ  توافر  النظام  يضمن   3-5
العالج يف املستشفى.

املتابعة  رشكاء  املستلمني/  إىل  توصيلها  يتم  باملرىض  اخلاصة  واملعلومات  الوثائق  أّن  النظام  يضمن   4-5
املعنيني برعاية وتأهيل املرىض.

األنشطة املقرتحة ملبادرة املستشفيات الصّحية
من أجل إنشاء مستشفيات صّحية، من املمكن أن تنّفذ املجموعة التالية من املداخالت  وفقا لالحتياجات 

والظروف املحلّية:

•تشكيل جلنة للمستشفيات الصّحية؛ 	
•متكني املجتمع وأصحاب املصلحة املنتفعني يف جماالت تعزيز الصحة والقرارات املتعلقة هبا ؛ 	

•تطوير املعايري واملؤرشات؛ 	
•حتليل الوضع وحتديد جماالت األولوية؛ 	

•إعداد اخلطة الرئيسية وخطط العمل املنفردة؛ 	
•تعبئة املوارد والرشاكات؛ 	

•الدعم التقني واملهني ومراجعة األنظمة؛ 	
•تنفيذ املعاجلة املقّيسة وتقديم الرعاية العالية اجلودة للمرىض؛ 	

•إيتاء خدمات التوعية الصحية وتطوير أنامط احلياة؛ 	
•حتسني اإلصحاح العاّم واملامرسات التصحّحية يف املستشفيات؛ 	

•إجراء حتسينات عىل معايري اخلدمة والتنظيف، وخصوصًا يف جمال سالمة األغذية؛ 	
•مكافحة العداوى املرتبطة باملستشفيات؛ 	

•جتميع، وختزين، ونقل، والتخلص من نفايات املستشفى بصورة فعالة؛ 	
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•حتسني إجراءات التسجيل، وحفظ السجالت، وتبادل املعلومات ؛ 	
•بدء عمليات منتظمة للتفتيش الطبي واختاذ اإلجراءات الالزمة بناء عىل االرجتاع؛ 	

•إرشاك املستشفى يف تنمية املجتمع أو األماكن األخرى مثل املدارس، ومواقع العمل، واألسواق. 	





الوحدة 4-3 

املدارس املعززة للصحة 

الكراسة التدريبية الثالثة 
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املدارس املعّززة للصحة 
األهداف التعليمية 

هتدف هذه الوحدة إىل:
•رشح مفهوم املدارس املعّززة للصحة، والسبب اجلوهري هلا ، وأهدافها ، وخصائصها ؛ 	

•إبراز األنشطة الرئيسية املكتنفة يف تطوير املدارس املعززة للصحة . 	

النتائج املتوّقعة
عند هناية هذه الوحدة، سيكون لديك :

•إدراك ملفهوم املدارس املعّززة للصحة، واحلاجة إليها، وأغراضها، وخصائصها؛ 	
•املعرفة والقدرة عىل تطوير املدارس احلالية كمدارس معّززة للصحة . 	

املدارس املعّززة للصحة 
تقديم  خالل  من  الصحة  تعزيز  تيرس  فهي  صّحي؛  كمكان  قدرهتا  لتقوية  للصحة  املعّززة  املدارس  هتدف 
التوعية الصحية، ومهارات احلياة الصّحية، كام تقدم أفضل بيئة لتعزيز الصحة اجليدة فيام ختاطب املحّددات 
النفسية واالجتامعية والطبيعية للصحة. إن هتيئة أسلوب املدارس الصّحية يمثل إعداد مكان اجتامعي مساند 
للغاية، يؤّثر عىل الرؤية املستقبلية، وعىل تصّورات، وأفعال مجيع األفراد الذين يعملون، ويلعبون، ويدرسون 
يف املدرسة. إن املدرسة الصّحية متّكن التالميذ، واملوّظفني، واملجتمع من اخّتاذ إجراءات من شأهنا هتيئة حياة 

أكثر صحة يف املدرسة ويف املجتمع.
صحة  تعزيز  عىل  ترّكز  وأن  االستخدام  سهلة  للمدرسة  التنظيمية  البنية  كامل  تكون  أّن  عىل  املفهوم  يؤّكد 
األفراد. هذا املفهوم جيّسد املفهوم األوسع للصحة ويتطّلب أسلوب شمويل، وخياطب العوامل االجتامعية، 
والطبيعية، والنفسية التي تؤّثر عىل أجساد وعقول الطالب. توفر املدارس الصّحية بيئات إجيابية، يمكن أن 
تؤّثر عىل كيفية قيام الشباب ببناء العالقات، واختاذ القرارات، وتطوير القيم واملواقف. وهي تشّجع بناء أفراد 
أصحاء جيدي التعليم الذين، عندما يصبحون راشدين يف املستقبل، يمكن أن يساعدوا يف تقليل أوجه عدم 

املساواة يف املجتمع، ومن ثم يسهمون يف النهاية يف صحة وعافية السكان بشكل عام.

األساس املنطقي 
هناك حقيقة مسّلم هبا تفيد بأن الصحة والتعليم مرتبطان بشكل معّقد، واملدارس تزود مكانًا يمكن استغالله 
لتحسني الصحة ولتقديم التعليم. إن املدرسة، باعتبارها مرفقًا اجتامعيًا مهاًم، توفر البيئة التعليمية التي فيها 
بلوغ  سن  حوايل  السنوات  ومتّثل  والنفيس.  واالجتامعي،  البدين،  لنموهم  املختلفة  املراحل  األطفال  جيتاز 
السنوات األكثر تعرضًا يف حياة الشخص الشاب، وتتطّلب اهتاممًا وحّساسية خاّصني. إن تطوير أنامط احلياة 

الصّحية والسلوك املساند للصحة يبدأ يف املدرسة، باإلضافة إىل الوعي املتعّلق بالبيئة.
يرتاوح الوقت الذي يقضيه األطفال يف املدرسة بني 25 إىل 45 ساعة أسبوعيًا، ويمتد لفرتة ال تقل عن عرشة 
سنوات. وهذا يمثل جزءًا رئيسيًا من حياة الفرد، وكل ما يتعلمه خالل هذه الفرتة تكون له نتائج دائمة طوال 
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بقّية حياته. وكشفت املسوحات وجود ارتباط قوي بني عدد السنوات التي تقضيها البنت يف املدرسة وبني 
متوسط العمر املتوقع ألطفاهلا. ولذلك، فمن أجل إعداد األفراد لكي يكونوا رشكاء نشيطني يف تطوير احلياة 
املدرسة وكذلك حتسني مهاراهتم  تنمية سلوك داعم للصحة بني األطفال يف سن  الصّحية، من الرضوري 
املتعلقة  القضايا  عىل  يتعرفوا  وأن  والتوعية،  املعلومات  إىل  املدارس  تالميذ  حيتاج  الغرض،  وهلذا  احلياتية. 
بالصحة، والبيئة والتنمية، ونوعية احلياة. ويف الوقت نفسه، من الرّضوري إجياد األنشطة والوسائل والبيئات 

التي متّكن األطفال من ممارسة معارفهم ومهاراهتم، وتبني سلوكيات داعمة للصحة.
إن املدرسة تشبه يف مضموهنا جمتمعًا ما،  وبالتايل يتوجب االرتقاء بصحة الطالب واملوّظفني من خالل تبّني 
جّو إجيايب ومعتني. وباإلضافة إىل ذلك، متتلك املدارس إمكانية أن تكون مركز أنشطة تعزيز الصحة للمجتمع 
األوسع. توفر التوعية الصحية املدرسية فرصة للوصول إىل مجهور أوسع، كام تقوم بدور لزيادة الوعي من 
أجل الوصول إىل األرس وأفراد املجتمع لتزويدهم بالتوعية الالزمة لتطوير السلوكيات واملامرسات الصّحية. 
وهبذه الطريقة، من املمكن أن تكون املدارس أماكن للمشاركة الفعالة لآلباء، والذي يمكن بدوره أن يكون 

مصدرًا مهاًم للوالدين لتعزيز صحة األطفال، ويزيد من فعالية األنشطة املدرسية يف جمال تعزيز الصحة.

أغراض املدرسة املعززة للصحة 
إن املدارس الصّحية هي أماكن يمكن من خالهلا تعّلم املهارات احلياتية العملية، باإلضافة إىل املوضوعات 

األكثر تقليدية. وهتدف املدارس املعززة للصحة لتلبية األهداف التالية:
•حتسني مرافق املدرسة وبيئتها الطبيعية؛ 	

•توعية الطالب بقضايا الصحة، والبيئة، ونوعية احلياة؛ 	
• تعزيز احرتام الطالب لذواهتم وإثراء مسامهتهم يف كل من املدرسة واملجتمع؛ 	

•تطوير عالقات جيدة بني املوّظفني والتالميذ يف احلياة اليومية للمدرسة؛ 	
•إدراج األهداف االجتامعية وجهود التوعية الصحية يف جدول أعامل املدرسة ومناهجها ؛ 	

•تعزيز صحة وعافية الطالب واملوّظفني؛ 	
•تطوير عالقات صّحية بني املدرسة، والبيت، واملجتمع ؛ 	

•تقديم حتديات حمفزة للطالب من خالل تشكيلة واسعة من األنشطة ؛ 	
•إجياد بيئة ابتكارية إلثراء القدرات الكامنة للطالب. 	

خصائص املدرسة املعززة للصحة 
اخلصائص  متتلك  أن  وجيب  التعليمية،  املنظورات  يف  الصحة  لدمج  نموذجًا  للصحة   املعززة  املدرسة  متثل 

التالية:
•ترّوج للصحة والتعّلم؛ 	

•تركز عىل   العناية بالطالب، واملوّظفني، واملجتمع ؛ 	
•هتىء الظروف الباعثة عىل الصحة اجليدة )من خالل السياسات، واخلدمات، وتعديل الظروف الطبيعية  	

واالجتامعية(؛
البيئي املستقّر،  القدرات من أجل السالم، واملأوى، والتعليم، والطعام، والدخل، والنظام  ببناء  • تقوم  	

والعدالة، والعدالة االجتامعي، والتنمية املضمونة االستمرار؛
•متنع األسباب الرئيسية للموت، واملرض، والعجز؛ 	

•تؤثر عىل السلوكيات، واملعارف، واملعتقدات، واملهارات، واالجتاهات، والقيم املتعّلقة بالصحة ؛ 	
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الرعاية  املعلمني، والطالب، واآلباء، ومقدمي  الصحة والتعليم، واملعلمني، ونقابات  • ُترشك مسؤويل  	
الصحية، وقادة املجتمع يف جعل املدرسة مكانًا صّحيًا؛

•توفر البيئة الصّحية، والتوعية الصحية املدرسية، واخلدمات الصحية املدرسية ؛ 	
الغذاء،  التغذية وسالمة  الصحة، وبرامج  تعزيز  •تنّظم مرشوعات داخلية وخارجية / جمتمعية لربامج  	

وبرامج التوعية والدعم االجتامعي؛
•توجد فرص للرتبية البدنية والرتفيه؛ 	

•تنفذ السياسات واملامرسات التي حترتم عافية وكرامة الفرد؛ 	
•تقدم للطالب فرصا للنجاح واإلنجاز الشخيص؛ 	

•تعمل مع قادة املجتمع لتحسني دور املجتمع يف الصحة والتعليم. 	

تطوير املدارس الصّحية
من أجل تنفيذ مبادرة املدارس املعززة للصحة، من املمكن تعديل اخلطوات الرئيسية التالية وفقا لألوضاع 

واملتطلبات املحلّية:
•تشكيل جلنة للمدرسة الصّحية أو جلنة عمل للمدرسة الصّحية؛ 	

•الرتويج ملفهوم املدارس املعّززة للصحة ؛ 	
•إجراء حتليل شامل لألوضاع العاطفية واالجتامعية والصحية، ولألنشطة واملبادرات احلالية يف املدرسة؛ 	

•استكشاف االحتياجات والتوّقعات ووضع األولويات والرؤية املستقبلية؛ 	
•إعداد عرض، وخطة عمل، وبروتوكول ملرشوع تطوير املدرسة كمكان صّحي؛ 	

• حتديد الدعم املطلوب وتعبئة املوارد الالزمة من احلكومة، واملجتمع واملتربعني من  القطاع اخلاص؛ 	
•بناء الرشاكات املحلّية واكتناف املجتمع يف منتدى مشرتك؛ 	

•حتويل األفكار إىل واقع ملموس. 	
من املمكن أن تتحّول األفكار إىل واقع من خالل املرشوعات التي تتضمن:

•تطوير مناهج تدمج الصحة كمكّون رئييس للتعليم؛ 	
•تدريب املعلمني عىل الصحة والتنمية ؛ 	

•إجراء تغيريات بيئّية، وإدخال حتسينات عىل البيئة يف املدرسة وحوهلا، بام يف ذلك صيانة املباين، واملعدات،  	
واألثاث، والبيئة املحيطة القائمة؛

•التفاعل والتواصل االجتامعي ضمن وبني املجموعات واألفراد املختلفني يف املدرسة؛ 	
•العمل والتعاون املشرتك بني املدارس، واملنظامت واملجموعات، واملؤسسات / املنظامت املجتمعية ؛ 	

•إجراءات تعزيز وحفظ الصحة وبناء الروابط مع اخلدمات الصحية املحلّية؛ 	
•حتسني مرافق املدرسة بحيث تكون سهلة االستخدام ومعززة للصحة؛ 	

•برامج للرعاية الصحية الشخصية، بام يف ذلك النظافة الشخصية وصحة األسنان؛ 	
•حتري املشكالت الصحية واإلحالة إىل املرافق الصحية إذا لزم األمر؛ 	

•خدمات التوعية املهنية واحلياتية، مع الرتكيز عىل الصحة النفسية والعاطفية؛ 	
•تعليم مهارات احلياة، بام يف ذلك التدريب عىل العالقات الشخصية؛ 	

• التوعية واملبادرات التغذوية لتشجيع مراقبة النمو واملكمالت الغذائية ؛ 	
•التصدي ملعاقرة املواد املسّببة لإلدمان )سواء كانت مرشوعة أو غري مرشوعة(؛ 	
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الرياضية،  واأللعاب  واالستعراضات،  املنتظمة،  التمرينات  ممارسة  مثل  البدنية  لألنشطة  •الرتويج  	
واملسابقات؛ إلخ.

•حتسني البيئة من خالل زرع األشجار وتشجيع زراعة األزهار؛ 	
•التوعية بالسالمة واإلسعافات األولية وإجراءات الوقاية من احلوادث. 	



الوحدة 5-3 

األسواق الصحية

الكراسة التدريبية الثالثة 
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األسواق الصّحية
األهداف التعليمية 

هتدف هذه الوحدة إىل:
•إجياد الوعي بمفهوم، والسبب اجلوهري، وأغراض األسواق الصّحية؛ 	

•تقديم معلومات  حول اخلطوات والعنارص املختلفة املكتنفة يف تطوير األسواق الصّحية . 	

النتائج املتوّقعة
عند هناية الوحدة، سيكون لديك :

•فهم واضح ملفهوم تطوير األسواق الصحية ، واحلاجة إليه، وأغراضه ؛ 	
•القدرة عىل تطوير األسواق احلالية كأسواق صّحية. 	

األسواق الصّحية
األسواق  وتسعى  وأماكنها،  وخدماهتا  تركيباهتا  يف  املحلّية  التقاليد  األسواق  تعكس  األحيان،  أغلب  يف 
الصحية لتحسني البيئات الطبيعية واالجتامعية، ولتطوير السياق الذي يتحّدد فيه مكان السوق بحيث يشجع 

جمتمعات السوق عىل حتقيق إمكانيتها القصوى، مع الرتويج يف الوقت نفسه للصحة والسالمة.

األساس املنطقي 
متثل األسواق مراكز اقتصادية يتاجر فيها الناس بالسلع ويتم فيها تقديم خدمات خمتلفة. وهناك أيضًا الكثري 
من التفاعل االجتامعي ومشاركة املعلومات يف األسواق، كام أهنا توفر كمية يعتد هبا  من اإليرادات احلكومية 
من خالل جباية الرضائب. واألسواق مهمة أيضًا من وجهة النظر الصحية، إذ أن اإلمدادات الغذائية توجد 

فيها وحوهلا، كام أن منافذ بيع األطعمة توجد هناك يف كثري من األحيان. 
يزوروهنا  الزبائن  أن  كام  األسواق،  يف  طويلة  لساعات  األحيان  من  كثري  يف  يعملون  الناس  أن  وباعتبار 
البيئية يف السوق من املمكن أن تساهم إىل حّد  ويستخدمون مرافقها وخدماهتا، فإن ظروف العمل وتلك 
كبري يف تقرير صحة األشخاص الذين يستخدموهنا أو يعملون فيها. وكذلك فإّن السوق متثل مكانًا فريدًا 
الصّحية واملناسبة  اخليارات  تبلغ حّدها األقىص من أجل ضامن  العاّمة واخلاّصة  الرشاكة  أّن  بسبب حقيقة 
للزبائن. ولطبيعة السوق تأثريات حمّددة أيضًاً عىل املجتمعات املحيطة هبا، كام تتأثر هي نفسها بالبيئة املحيطة، 

وبالثقافة، واالجّتاهات السائدة.
فيها.  أيّة فجوات  التخطيط وسد  الصحية عن طريق جتديد عملية  بالقضايا  الصّحية  مبادرة األسواق  هتتم 
األدنى؛  إىل احلد  تقليل األخطار  اآلمنة مع  العمل  إذ حتدد ظروف  ؛  الصحة  رئيسية حلفظ  أداة  تعترب  وهي 
وتسهل من الوصول إىل املرافق التصحّحية واخلدمات الصحية األساسية ؛ وحتّسن احرتام الذات؛ وتقلل 
الكرب؛ وحتّسن الروح املعنوية ؛ وتطور الرضا الوظيفي؛ وتزيد الفرص ؛ وتوفر بيئات عمل أكثر مرغوبية. 

وهي تقدم أيضًا فهاًم أفضل للصحة، والعافية، واإلحساس باآلخرين.
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إن السوق الصحية، عند تنفيذها يف روحها احلقيقية، تساعد يف بناء بيئة تعاونية، وتنّظم شبكات املجتمع، 
وتشّجع تنفيذ األنشطة التشاركية املشرتكة من قبل أصحاب املصلحة املنتفعني؛ وهي تقدم أيضًا بيئة مساعدة 
ملامرسة العادات الصّحية وأنامط احلياة الصّحية. وباإلضافة إىل ما ذكر أعاله، فهي حتّسن صحة املجتمعات 
املحلية واملحيطة، وتفيد االقتصاد املحيل، وتزيد النشاط التجاري، األمر الذي يقلل الفقر وحيّسن نوعية حياة 

الناس.

األهداف واألغراض
صّحية  بيئة  تطوير  أجل  من  العمومية،  للصحة  داعمة  سياسات  إجياد  الصحية  األسواق  تطوير  يستهدف 
وحمفزة للصحة، واإلنتاجية، والفرص من خالل االستخدام الفعال للموارد. وهي هتدف أيضا لتقوية العمل 
املجتمعي، وتعيد توجيه خدمات الصحة ومحاية البيئة، باإلضافة إىل حتسني املهارات املحلّية، وبناء القدرات، 
وإذكاء الوعي، وزيادة الشعور بالرفاهية، وتطوير الذات واملجتمع. ويتمثل الغرض النهائي يف تطبيق نظام 

فّعال وحمّسن،  مع تقليل األخطار الصحية وحتقيق احلد األقىص من املنافع.

تطوير األسواق الصّحية 
ليس هناك أسلوب منفرد لتطوير األسواق الصّحية، وجيب تبني األفعال وفقًا للسياقات املحلّية، مع األخذ 

بعني االعتبار القيم السياسية، والثقافية، واالجتامعية للمجتمع املحيل )الشكل 9(.

الحصول عىل الدعم السيايسالتعريف باملفهوم
تنظيم مشاركة أصحاب املصلحة 

املنتفعني

تطوير رؤية لألسواق الصحية تخطيط وتنفيذ املداخالت إجراء تحليل املواقف وتحديد

الشكل 9. خطوات تطوير األسواق الصحية 

التعريف بمفهوم األسواق الصحية 
يتمثل املتطلب األسايس هنا يف تأييد األسلوب وتوضيح املفهوم، إذ أن الفكرة قد تكون جديدة بالنسبة لكثري 
من الناس. والغرض هنا تعبئة وحشد املجتمع وإرشاك مجيع املعنيني يف العملية من أجل احلصول عىل الدعم، 

وااللتزام، واملشاركة، واملوارد .
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احلصول عىل الدعم السيايس
ذلك  يف  بام  الصّحية،  واألسواق  الصّحية  املدن  لربنامج  األساسية  للمفاهيم  السيايس  الدعم  يتمتع 
أيضًا  األمهية  بالغ  السيايس  والدعم  املبادرة.  لنجاح  بالنسبة  قصوى  بأمهية  واألولويات،  االسرتاتيجيات 
لتطوير الرشاكات واإلمجاع عىل األدوار املحددة لكّل من أصحاب املصلحة املنتفعني، إذ أن تطوير األسواق 

الصحية جيب أن يكون عماًل مشرتكًا هيدف إلحداث التغيري وتقييس البنى واخلدمات.

تنظيم مشاركة أصحاب املصلحة املنتفعني 
حني  يف  األسواق،  يف  يرتكزون  بعضهم  أن  إذ  السوق،  يف  املنتفعني  املصلحة  أصحاب  طبيعة  يف  تنوع  ثمة 
أن غريهم غري مرتكزين يف األسواق. ومن املرتكزين يف األسواق: باعة األسواق، والتّجار، وجّتار اجلملة، 
وباعة التجزئة / الدكاكني، ومقدمي اخلدمات، واملديرين، واملالك، وموّظفي األمن، وعامل التنظيف، وعامل 
الصيانة، واملقاولني، والسائقني، وموظفي اخلدمة / العاملة، وموّظفي البلدية وغريهم من مسؤويل اخلدمات 
وزّوار السوق. أما غري املرتكزين يف األسواق فيتضّمنون: تشكيلة من األجهزة واإلدارات احلكومية، ورؤساء 
البلديات، واملستهلكني املحلّيني، وأعضاء املجالس، والسياسيني، واملنظامت غري احلكومية، واألكاديميني، 
ونقابات العاّمل، ومجعيات الشباب، وجباة الرضائب، والبنوك واملؤسسات املالية، وأجهزة اإلعالم ومنظامت 

اإلغاثة. ومن املهم تعريف جمتمع السوق من أجل ضامن متكينهم ومشاركتهم.
ومنظامت  ونقابات  الصلة،  ذات  واإلدارات  املحلّية،  احلكومة  مشاركة  الصّحية  األسواق  تطوير  يتطّلب 
العامل، وجمتمعات السوق من أجل حتليل األوضاع، ورسم السياسات، وإعداد اخلطط وتنفيذ األعامل. إن 
تشكيل جلنة األسواق الصحية وجلنتها الفرعّية هو عملية إلضفاء الطابع الرسمي عىل إرشاك جمتمع السوق، 
وجيب أن تتضّمن متثيل مجيع أصحاب املصلحة املنتفعني، مع حتديد أدوار واضحة لكّل شخص مكتنف يف 

العملية.
إّن احلكومة، عىل املستوى الوطني، وعىل مستوى املدينة والقرية، مسؤولة عن:

•الرتويج لألسلوب وتيسري العملية؛ 	
•تقديم التوجيه واملساعدة التقنية؛ 	

•تعبئة املوارد وبناء الرشاكات ؛ 	
•طرح وفرض التعليامت واملعايري؛ 	

•املساعدة يف التنفيذ واملراقبة؛ 	
•تبادل املعلومات والتجارب؛ 	

•تقييم النتائج واالرجتاع. 	
يكون جمتمع السوق واللجنة الصّحية للسوق مسؤولني عن:

•تطوير رؤية لألسواق الصّحية؛  	
•املساعدة يف جهود التأييد ويف تعزيز املفهوم؛ 	

•حتليل األوضاع، وترتيب االحتياجات حسب أولويتها، وتصميم خطط العمل؛ 	
•استكشاف سبل تأمني املصادر األخرى والرشكاء اإلضافيني؛ 	

•تنفيذ األنشطة املخّطط هلا؛ 	
•املراقبة، واإلرشاف عىل ما حيرز من تقّدم ونتائج، وتوثيقهام؛ 	

•تيسري تقييم التأثريات وحتديد اإلجراءات التصحيحية الالزمة. 	
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تطوير رؤية األسواق الصحية 
جيب أن تكون جلنة السوق الصّحية مسؤولة عن هتيئة بيئة طبيعية واجتامعية حمّسنة استنادًا عىل مبدأ التعاون 
الواسع لتحسني الوضع احلايل. وجيب أن تكون حّساسة الحتياجات املستهلكني واجلوانب املتعلقة بسالمتهم، 
وأن تعزز فرص حتسني الدخل من خالل زيادة اإلنتاجية؛ كام جيب أن تلتزم بتعزيز وحفظ الصحة، وضامن 

العدالة االجتامعية، وتوفري مرافق حمّسنة، وضامن تقديم أنظمة فعالة.

حتليل األوضاع وحتديد األولويات
جيب أن تقّيم األوضاع املحلّية  بالكامل من خالل إجراء مسح أو دراسة منظمة. من الرضوري أن تكون 
املؤرشات واضحة املعامل، وجيب أن تغّطي مجيع اجلوانب ذات الصلة باألسواق الصّحية. ويقدم اجلدول 3 

إرشادا حول املوضوعات والعنارص ذات الصلة بالتقييم والعمل التكمييل.

اجلدول 3. تقييم األسواق الصّحية

عنارص التقييم والعمل التكمييلاملوضوعات
واألرصفة البناء واإلنشاءات الوصول،  وسبل  واملواد،  والتخطيط،  التصميم  املقاييس، 

والشوارع، واملرافق األساسية
والروائح، اهلواء والضوء العوادم،  ودخان  والتلوث،  الغبار  عىل  والسيطرة  التهوية، 

والضوء الطبيعي
األسوار، وحفظ األمن، وأنظمة األمان، وأجهزة اإلنذار، وطرق الوقاية األمن 

من الرسقة والنهب
والوصول السالمة من احلريق احلريق،  وطفايات  الكهربائية،  والوصالت  املقاييس، 

واإلخالء، والوعي والتدريب
والتوعية السالمة الكيميائية الوقائية،  بمبيدات احلرشات، واإلجراءات  املتعلقة  التنظيامت 

والوعي
وسالمة  االستهالكية  السلع 

الغذاء
ومراقبة وضامن  املأمون،  والتخزين  اجلودة،  وتأكيد  واملقاييس،  التنظيم 

اجلودة
اجليدة، سالمة الغذاء التصحح  وممارسات  والوعي،  والتوعية  واملقاييس،  التنظيم 

والتخزين املأمون، وخدمات اختبار اجلودة
املرافق الصحية، والتوعية الصحية، والتدريب عىل اإلسعافات األولية، اخلدمات الصحية

واختيار  الصحية،  احلياة  أنامط  وتعزيز  املأمون،  اجلنس  حول  والتوعية 
الصحة كموضوع رئييس لالهتامم

الوقاية واحلامية، والتدبري واملعاجلة، وتوفري اخلدمات الصحية ألمراض األمراض السارية 
حمددة

التنظيامت، وسياسات وممارسات العمل املأمونة، وبيئة العمل، والتحكم الصحة املهنية 
احلياة  أنامط  وتعزيز  التمرين/الرياضة،  مرافق  وتوفري  الضوضاء،  يف 

الصحية
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عنارص التقييم والعمل التكمييلاملوضوعات
احلدائق واملساحات اخلرضاء، واملساحات املفتوحة للراحة واالستجامم، البيئة اخلرضاء

والسيطرة عىل االعتداء عىل املساحات املفتوحة وإساءة استخدامها 
يف إمدادات املياه  والتحكم  والصيانة،  والتدبري  واملأمونية،  واحلامية  والنوعية،  الكمية 

اهلدر
حتسني البنية التحتية، واملحافظة عىل التصحح، والتدريب عىل التطهري، مرافق اإلصحاح

ومرافق لغسل اجلسم واليدين
التصميم والبناء، وتدبري وصيانة الطرق واملنازح نظام الرصف الصحي
وإعادة التخلص من النفايات والتدوير  منها،  والتخلص  النفايات  جتميع  ونظام  املقاييس، 

االستخدام، ومكافحة اهلوام، واإلجراءات التصححية والتدريب عليها 
مقاييس البناء، وتدبري املخازن والنفايات، املكافحة الكيميائيةمكافحة اهلوام 

التحتية، األمراض احليوانية املصدر البنية  وحتسني  والتطهري،  والتنظيف  والطيور،  احليوانات  عزل 
ومكافحة األمراض، واملراقبة

ختطيط وتنفيذ املداخالت
تقوم جلنة األسواق الصّحية بإعداد خطة عمل تقدم فهاًم واضحًا لرؤية السوق املستقبلية وحتديد أهدافها. 
وجيب أن ختّصص األنشطة، واإلطار الزمني، ومسؤوليات أصحاب املصلحة املنتفعني، واملوارد واملسامهني 
املتوّقعني. جيب أن تتضمن اخلطة أيضًا معايري لتحقيق وقياس النتيجة. وأن تستهدف األنشطة القضايا ذات 
األولوية، ويف هناية العملية من الرضوري عمل تقييم من أجل التعرف عىل ما إن كانت املعايري املوضوعة 

متوافقة مع النتيجة.

مداخالت السوق الصّحية
هذه  عىل  ينبغي  حال،  أية  وعىل  الصحية.  األسواق  لتطوير  الالزمة  املداخالت   من  عدد  هناك  يكون  قد 
ويعرض  املتاحة.  واخلربات  للموارد  وفقًا  تنفيذها  يتم  وأن  الفعلية،  االحتياجات  ختاطب  أن  املداخالت  
4 املكّونات الرئيسية لألسواق الصّحية واإلجراءات التصحيحية أو املداخالت  ذات الصلة التي  اجلدول 

يمكن تفصيلها وفقا لألوضاع واملتطلبات املحلّية.

اجلدول 3. تقييم األسواق الصّحية
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اجلدول 4. مكّونات األسواق الصّحية واملداخالت  املتعلقة هبا 

املداخالت  املحتملةاملكّون

حتسني البنى املادية وتوفري 
املرافق األساسية

املباين  تكون  بحيث  اإلنشائية  املقاييس  من  األدنى  احلد  وتطبيق  تطوير 
الطبيعي، ووصالت كهربائية مأمونة،  الكافية، والضوء  بالتهوية  مزودة 

وإجراءات للسالمة والوقاية من احلريق. 
ومتنزهات  مفتوحة،  ومساحات  واسرتاحات،  للمشاة،  ممرات  إنشاء 

خرضاء مصممة لتستوعب العدد املالئم من الناس.
أماكن  بقرب  للغسيل  وأحواض  والغسل،  للرشب  املأمونة  املياه  تقديم 
تناول الطعام، ومرافق تصححية مناسبة لعدد األشخاص، مع ختصيص 
مرافق مستقلة لكل من الرجال والنساء، وتدبري النفايات الصلبة، ونظام 

فعال للرصف الصحي.

إجياد بيئة تشغيلية فعالة حلامية 
وتعزيز الصحة والبيئة 

إنشاء منظومة للتصحح املنتظم، واالحتفاظ باملوايش والدواجن يف أماكن 
منفصلة، واالنتظار املأمون للسيارات.

تدريب ورفع وعي أصحاب املصلحة املنتفعني بضبط اجلودة واإلجراءات 
املقيسة للعمليات املختلفة. 

مراقبة تنفيذ القانون فيام يتعلق باألسواق الصحية. 
املالئم  التدبري  طريق  عن  والضوضاء  املروري  االختناق  عىل  السيطرة 

لتدفق الزبائن.

توفري اخلدمات الصحية 
األساسية، والوقاية من 

املخاطر الصحية، وتعزيز 
أنامط احلياة الصحية 

املخدرات،  وتعاطي  بيع  تقييد  أجل  من  للقانون  الصارم  التنفيذ  ضامن 
والتبغ، والكحول، إلخ.

إنشاء حمطة لإلسعافات األولية وتزويد املتطوعني بالتدريب الالزم.
وتعزيز  حفظ  الرتكيز عىل  مع   ، جيدًا  يعمل  الصحي  املرفق  كون  ضامن 
ضد  والتمنيع  الطبية  والتوعية  الصحية،  التوعية  وتقديم  الصحة، 

األمراض التي يمكن الوقاية منها. 
تنظيم املرافق ملامرسة اللياقة والتمرين/الرياضة.

ضامن تطبيق مجيع إجراءات محاية البيئة والتصحح.
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املداخالت  املحتملةاملكّون

وتقديمها، ضامن سالمة الغذاء األطعمة،  لتداول  املنظمة  باملقاييس  الوعي  وضامن  تعزيز، 
التصحح،  عىل  واملحافظة  األطعمة،  خمازن  يف  املتبعة  واالحتياطات 
ومحاية األطعمة من التلوث، عىل سبيل املثال باجلراثيم، والغبار، واملواد 

الكيميائية، والذباب، إلخ.
وتقديم  إعداد  يف  املكتنفني  لألشخاص  دورية  طبية  فحوص  تقديم 

الطعام. 
إجراء تفتيشات تصححية دورية عىل أماكن الطهي، وحتري جودة املواد، 
املياه  واستخدام  البيئية،  والظروف  احلرارة،  درجة  يف  التحكم  وضامن 
واملطاعم،  )املقاهي،  الطعام  تناول  وأماكن  األطعمة،  وخمازن  املأمونة، 
أو املقاصف( واملخابز/ حمال احللويات / حمال املعجنات/ حمال الفواكه 

واخلرضوات واملسالخ/ القصابني.
توفري تسهيالت لغسل اليدين قرب أماكن تقديم الطعام.

منع باعة األطعمة غري املرخصني، إذ أهنم غالبًا ما يقدمون أطعمة متدنية 
اجلودة حتمل خماطر صحية خطرية.

ضامن التحكم الصارم يف جودة وتصحح األغذية، واتباع االحتياطات 
البيئية.

ضامن التعاون بني جلنة األسواق الصحية، واحلكومة املحلية، والسلطات 
الصحية من أجل مراقبة املعايري الصحية والتصححية.

الوقاية من التأثريات الضائرة 
عىل البيئة اخلارجية 

ضامن املراجعة املنتظمة للتعاون مع األحياء.
ضامن التدبري الفعال للفضالت الصلبة، وتداول املواد الضارة، والتحكم 
يف حركة املرور، وإجراءات تقليل التلوث وصيانة جودة اهلواء، والتحكم 

يف الضوضاء، إلخ.
املحافظة عىل األماكن املفتوحة ومساحات الرتفيه واالستجامم.

اجلدول 4. مكّونات األسواق الصّحية واملداخالت  املتعلقة هبا 
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ضامن االستمرارية  والرشاكة
األهداف التعليمية 

هتدف هذه الوحدة إىل:
•تقديم تعريف لضامن االستمرارية  وتوضيح مفهومها ؛ 	

•عرض العنارص األساسية والرئيسية لضامن االستمرارية يف الربنامج. 	

النتائج املتوّقعة
عند هناية الوحدة، سيكون لديك :

•إدراك ملفهوم ضامن االستمرارية  ؛ 	
•معرفة بالعوامل الرضورية لضامن االستمرارية للربنامج ومهارات تيسري العملية. 	

ضامن االستمرارية  والرشاكة
ال يركز برنامج املدن الصّحية عىل التنمية البرشية املتكاملة وحتسني الظروف الصحية واالجتامعية فحسب، 
الصّحية  املدن  مبادرة  وتعتمد  الربنامج.  ألنشطة  االستمرارية  وضامن  التنمية  عملية  عىل  أيضًا  يشدد  فهو 
الدعم  عن  مستقلة  بصورة  تستمّر  عملية  تتضّمن  التي  االستمرارية  املضمونة  التنمية  مبادئ  عىل  الناجحة 
بدون اإلرضار  احلارض  تلّبي حاجات  لكي  متجددة  موارد  الداخل وتستخدم  من  تتطّور  والتي  اخلارجي، 
وينطبق  الناشئة.  والتغريات  للمشكالت  كاستجابة  تعديلها  يمكن  والتي  القادمة،  باألجيال  اخلاصة  بتلك 
أصحاب  بني  الرشاكات  بناء  وعىل  واخلارجية  املحلّية  املوارد  من  كل  تعبئة  عىل  األوسع  املبادئ  هذه  تنفيذ 
التنمية، واإلرشاف  املنتفعني. وتتسم ملكية ومشاركة املجتمع يف عملية ختطيط، وتنفيذ مبادرات  املصلحة 

عليها، ومراقبتها، باألمهية البالغة بالنسبة لضامن استمرارية  الربنامج.

ضامن االستمرارية  
إّن ضامن استمرارية  برنامج ما هو قدرته عىل مواصلة إيتاء املنافع املرجوة منه عىل مدى فرتة زمنية طويلة، 
واملحافظة عىل األهداف املوضوعة له، وتقديم منفعة مستمرة للمجتمع من خالل حتسني الصحة والتنمية 
يف حدود املوارد املتاحة. ومن املمكن تصنيف الربامج باعتبارها مضمونة االستمرارية متى كانت قادرة عىل 
وميسورة   ، االستمرارية  وضامن  والسهولة،  والراحة،  والكمية،  )النوعية،  املنفعة  من  مالئم  مستوى  إيتاء 
التكلفة، والكفاءة، والعدالة، واملعوالية(، ويستمر ملا بعد دورة حياة املوارد  املستثمرة. وعادة ما تكون إدارهتا 
القطاع  وإرشاك  املحلّية،  اإلدارات  مع  والرشاكة  اجلنسني،  بني  واملوازنة  املجتمع،  إدارة  )بمعنى  مؤّسسية 
اخلاّص الرسمي/ غري الرسمي(، كام أن تكاليفها املتعلقة بالتشغيل، والصيانة، وتلك اإلدارية واالستبدالية 

تتم تغطيتها عىل املستويات املختلفة من خالل آليات مالية بديلة.
وباإلضافة إىل ذلك، من املمكن اعتبار أن الربنامج مضمون االستمرارية إذا كان من املمكن استمراره عىل 
املستوى املحيّل مع دعم خارجي حمدود )مساعدة تقنية، وتدريب، ومراقبة(، وال يؤّثر سلبيًا عىل البيئة، ويلبي 
األهداف واملرامي املطلوبة. إن ضامن االستمرارية  عملية وهو أيضًا  نتيجة، ويتطّلب جمموعة من العوامل 
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لنجاح  رئيسية  عنارص  التالية  العوامل  ومتثل  وتطبيقها.  للربنامج  الرضورية  العنارص  تشمل  التي  املختلفة 
الربنامج:

االلتزام السيايس
يمثل االلتزام السيايس أحد املتطلبات األساسية للتنفيذ الناجح لربنامج أو مرشوع ما؛ فأي مبادرة ال تستطيع 
وااللتزام  واملحيّل.  الوطني  املستويني  من  كل  عىل  قوي  سيايس  بالتزام  مدعومة  تكن  مل  إذا  أهدافها  بلوغ 
وإطارها  احلكومية  االسرتاتيجيات  ضمن  الربنامج  إدراج  ويسّهل  قوية  قيادة  جيلب  بدوره،  السيايس، 
اإلداري. ومن الرّضوري أن تقرتن اإلرادة السياسية وااللتزام القوي بتعاون متعدد القطاعات وباملشاركة 
الكاملة للمجتمع. ولقد بّينت اخلربات املستقاة من مرشوعات املدن الصّحية أّن للدعم السيايس القوي أمهية 

حيوية بالنسبة لنجاح الربنامج، وبالتايل فمن الرّضوري تأمينه طوال فرتة الربنامج.

ملكية ومشاركة املجتمع 
إن مشاركة املجتمع يف الربنامج متنح الناس دورًا فاعاًل يف أنشطة التنمية من أجل حتقيق األهداف املشرتكة. 
وملشاركة املجتمع أمهية قصوى بالنسبة لعملية التنمية املحلّية ومن أجل ضامن ملكية املجتمع للربنامج. إّن 
النطاق يف  يمتلك مشاركة واسعة  أن  النهاية، جيب  العملية يف  املستفيدون من  الذي أعضاؤه هم  املجتمع، 

اختيار جمال املرشوع ويف حتديد أولويات االحتياجات، وكذلك يف ختطيط وتنفيذ األنشطة. 
وباإلضافة إىل هذا، يكون من األقرب احتاماًل ضامن استمرارية  الربنامج إذا كانت هناك تشكيلة واسعة من 
جمموعات ومواطني املجتمع تشارك يف جهود مجاعية لتحسني الصحة ونوعية احلياة. وكذلك حتّسن ملكية 
ومشاركة املجتمع من القدرة والكفاءة الكلية للمجتمع، وهتىء  بيئة ممّكنة قد تظهر منها قيادة حملّية. وألن 
مشاركة املجتمع تتطّلب من املواطنني أن يصبحوا عنرصًا مكّماًل لعملية التنفيذ واخّتاذ القرارات، فهي تتيح 
وتيرّس تطوير املجتمعات النشطة واملحّفزة. وتعتمد مشاركة املجتمع عىل مصادر الطاقة واحلامس من داخل 
املجتمعات من أجل حتديد ما يرغب ذلك املجتمع يف حتقيقه وكيف يريد أن يعمل؛ وهي تضمن أيضًا أّن 
يتجنب املخّططون اختاذ قرارات سيئة، وتقدم  الوسائل األساسية ألفعال أكثر شعبية وارتكازًا عىل الرباهني 

لضامن استمرارية وملكية الربنامج.
يؤّثر عمق ومدى تدّخل املجتمع املستهدف أيضًا عىل تأثري الربنامج وإمكانية نجاحه؛ وال جيب أن تقترص 
مشاركة املجتمع عىل االستجابة للمبادرات أو جداول األعامل املوضوعة من قبل اآلخرين، بل عىل الطاقة 
التحفيز،  خالل  من  احلامس  هذا  يوّجه  أن  املمكن  ومن  املجتمعات.  داخل  املوجودين  الكامنني  واحلامس 
والوعي، والتعليم لتمكني املجتمعات من أن تصبح فاعلة وأن تشارك بصدق يف حتديد القضايا التي هتمها، 
ويف اختاذ القرارات املتعلقة بالعوامل التي تؤّثر عىل حياهتا، ويف صياغة وتنفيذ السياسات، ويف ختطيط وتطوير 
العوامل  من  املجتمع  ومشاركة  تدّخل  إّن  التغيري.  لتحقيق  الالزمة  اخلطوات  اختاذ  ويف  اخلدمات،  وتقديم 

الرضورية لنجاح الربنامج.

الال مركزية والتمكني املحيّل
املشكالت، عند وقوعها.  الرسيعة وحلّل  للتنمية  املحيل، وتعد رشطا مسبقًا مهاًم  التمكني  الالمركزية  تيرّس 
املبتكرة اخلاصة، وإجياد  الناس حّل املشكالت من خالل أساليبهم  التمكني، يصبح يف مقدور  ومن خالل 
سبل حلشد املوارد الرضورية. ويمّثل األسلوب املركزي تقييدًا رئيسيًا يف حتديد األولويات املحلّية، كام إن 
حتفيز السلطات إللغاء مركزية العمليات اإلدارية هو أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها برامج املبادرات 
املجتمعية. وجيب أن ُتصبح  العمليات اإلدارية أكثر مرونة وقابلة للتعديل وفقًا لألوضاع املحلّية. وقد يتضّمن 
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هذا تطبيق األدوات التحفيزية، وتبادل اآلراء، واحلوار املستمر واملوازنة بني األولويات املحلّية والوطنية. إن 
أّي خطة إللغاء مركزية السلطة جيب أن تكون مدعومة من قبل برنامج شامل للتعبئة، والتعليم، والتدريب 

لتشجيع البنى واملجتمعات املحلية.

إضفاء الصبغة املؤسسية 
اهليكل اإلداري للحكومة.  الربنامج كمكّون أسايس من  إدراج  املؤسسية للربنامج  الصبغة  يتضّمن إضفاء 
البنى الرسمية  ويتعّلق ذلك إجيابيًا بضامن استمرارية  الربنامج، كام يزود أساسًا تنظيميًا قويًا، حيث تكون 
للربنامج  التنظيمية  البنية  املكتنفني يف  املختلفني  الالعبني  إعطاء  مع  عليها،  املنصوص  األهداف  مع  مّتسقة 
أدوارًا واضحة وحمددة.تكون العالقات الداخلية واخلارجية رسمية، ويزود النظام القانوين للبلد درجة كافية 
ثقة أصحاب املصلحة  للربنامج يف احلصول عىل  املؤسسية  الصبغة  الدعم االحتياطي. ويساعد إضفاء  من 
املنّظم بشكل جيد مع  الربنامج  املنتفعني املختلفني، ويبرش بمصدوقية وقابلية نجاح األعامل؛ وكذلك فإن 
يف  املسامهة  وعىل  معا  العمل  عىل  العالقة  ذات  القطاعات  يشّجع  عليه  الرسمية  املؤسسية  الصبغة  إضفاء 
املدينة من  التنظيم يف ختطيط وإدارة  للتنمية املجتمعية. ومن املمكن حتقيق فعالية  حتقيق األهداف املشرتكة 
خالل الدعم اإلداري والسيايس الرفيع املستوى، وختصيص أدوار رئيسية ملنظامت املجتمع واملنظامت غري 

احلكومية.
يف عملية إضفاء الصبغة املؤسسية للمدن الصّحية، تتباين الطبيعة املحددة للبنى وعالقتها بغريها من بلد إىل 
بلد. وعىل أية حال، جيب أن يكون األسلوب مرن بحيث متّكن البنى من التوافق مع األنظمة احلالية والتكيف 
مع املوارد املتاحة. وجيب أن تزود أيضًا نظامًا فعااًل حلّل املشكالت يف الوقت املناسب، وتوجيه الرتكيز نحو 
تعزيز جدول أعامل املدن الصّحية وإنجاز أهداف الربنامج مع أسلوب أكثر مرونة من أجل ضامن عملية نمو 

مضمونة االستمرارية.

القيادة واحلكامة )اإلدارة الرشيدة ( الفّعالة
مقرونة  تكون  أن  الرّضوري  الصّحية، ومن  املدن  لنجاح  بالنسبة  أمهية  الفعالتان  القيادة واحلكامة  تكتسب 
بآليات واضحة للمساءلة وبقدرات مؤسسية قوية. إن االتساق يف القيادة مهم أيضًا ألن القيادة يف حد ذاهتا 
للمرشوعات  الرئيسية  األحيان من اخلصائص  املبادرات، وتكون يف كثري من  استمرارية   تساعد يف ضامن 
والربامج املضمونة االستمرار. إّن الزعامء الفاعلني يف املدن الصّحية هم الذين يستطيعون العمل مع الناس 
يتمتعوا  أن  وجيب  للمجتمع.  الفّعالة  املشاركة  تعزيز  عىل  والقادرين  القطاعات،  من  متنوع  ملدى  املنتسبني 

باملهارة يف أساليب اإلدارة وقادرين عىل حتفيز وإهلام اآلخرين.
التواصل  ومهارات  والشفافية؛  املساومة؛  عىل  والقدرة  املرونة  األخرى:  املطلوبة  اخلصائص  وتتضّمن 
والتفاوض اجليدة؛ والرؤية؛ واحلامس؛ والرغبة يف التشكيك يف املامرسات احلالية؛ وانتهاج أسلوب ابتكاري 
القيادة  تكون  أن  ,جيب  البريوقراطية.  مع  التعامل  والقدرة عىل  املخاطر؛  والرغبة يف حتّمل  املشكالت؛  حلّل 
عىل وعي تام بأسلوب الربنامج، وأن تنظر إىل الصحة والتنمية املضمونة االستمرارية  كنقاط حمورية بالنسبة 
لرؤيتهم للمدينة الصّحية. وجيب أن يكونوا منارصين ألسلوب التنمية املتكامل، وقادرين عىل حشد الناس 

واملوارد  إلنجاز أهداف املدينة الصّحية .
جيب اختيار قيادة املدينة الصّحية من البنى أو جمالس املدن املحلّية، وال يكون اختيار زعامء الربنامج اجليدين 
فّعاال إال إذا اقرتن باحلكامة اجليدة املستندة عىل تنفيذ املبادئ والقواعد املوضوعة لتنفيذ الربنامج. وتتضّمن 

هذه القيم االلتزام، والتفاين، والنزاهة، واألمانة، واحرتام املبادئ واإلجراءات التنظيمية.
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بموجب أسلوب املدن الصّحية، ترسل القيادة التي تتسم بالكفاءة والقدرة إشارة مهمة إىل البلدية، والقطاعات 
التنمية والصحة. وتصبح  التزامها بجدول أعامل  ذات العالقة، والوكاالت، واملنظامت، واملجتمعات تفيد 
هذه اإلشارة رسالة وأداة مهمة لآلخرين لتدبرها، وتؤدي إىل الثقة، والتعاون وحتسني الرشاكات. وقبل كل 
يشء، تقّوي القيادة الفاعلة واحلكامة اجليدة قضية الربنامج وإطار عمله من أجل تعزيز ضامن االستمرارية  

يف التنمية .

الرشاكات والتعاون بني القطاعات 
القطاعات  التنمية عملية ونتيجة ألعامل متكاملة من قبل عدد من  التنمية، لكن  نتائج  متثل الصحة إحدى 
من  العديد  أن  إذ  وحده،  الصحي  القطاع  مسؤوليات  من  ليست  نفسها  والصحة  املختلفني.  والرشكاء 
املحّددات التي حتّسن الصحة أو تؤثر عليها سلبًا تقع خارج جمال عمل القطاع الصحي. والصحة مسؤولية 
مشرتكة، ومن املمكن حتقيقها من خالل املشاركة الفعالة لألطراف الرئيسيني. إن الرشاكات القوية والتعاون 
بني القطاعات عىل كافة املستويات متثل  األسلوب الصحيح لتكامل اجلهود إلنجاز أهداف الصحة والتنمية 

املضمونة االستمرارية. 
أنه خياطب طيفًا واسعًا من قضايا  إذ  يستمر ككيان عمودي،  أن  يمكن  الربنامج ال  أن  أيضًا  الصحيح  من 
التنمية والصحة. ويمثل التعاون والتنسيق رشطني مسبقني لنجاح الربامج املجتمعية. وكجزء ال يتجزأ من 
املختلفني تكتسب أمهية  املنتفعني  القطاعات والرشاكات مع أصحاب املصلحة  التعاون بني  فإن  الربنامج، 
املنظومة  داخل  القائمة  اخلدمات  أو  الربامج  مع  التشغيلية  االرتباطات  وكذلك  لألسلوب،  بالنسبة  حيوية 
إطار  يمتلك  للرشكاء،  واضحة  أدوار  حتديد  يستلزمان  الفّعالة  والرشاكة  التنسيق  أن  وباعتبار  احلكومية. 
املدينة الصّحية بنى تنظيمية متت صياغتها لتحسني قدرة الربنامج عىل حشد التعاون واملوارد. وجيب أن تضم 

الرشاكات يف برنامج املدن الصّحية أصحاب املصلحة املنتفعني التالني: 
•السلطات والسياسيني عىل املستوى املحيّل، ومستوى املقاطعة/ الوالية، ومستوى احلكومية الوطنية؛ 	

•مقدمي اخلدمات احلكومية من تشكيلة متنوعة من القطاعات؛ 	
•مقدمي اخلدمات املجتمعية؛ 	

•املؤسسات التعليمية؛ 	
•أجهزة اإلعالم؛ 	

•املنظامت غري احلكومية واملنظامت املجتمعية ؛ 	
•مؤسسات العمل احلر اخلاصة؛ 	

•جمموعات وأعضاء املجتمع . 	

الوعي وبناء القدرات 
إن تنفيذ الربنامج هو عملية مستمرة، ويمتلك كّل أولئك الذين اكتنفوا أو استفادوا من الربنامج فهاًم أفضل 
ملفهومه وإجراءاته. إن زيادة الوعي مطلوبة لضامن التشاور عىل نطاق أوسع ولتعبئة الناس واملوارد. ويمثل 
واملستمر  الناجح  للتنفيذ  رئيسية  خاصية  املجتمع  ومنظامت  الصلة  ذات  البنى  وقدرات  مهارات  حتسني 
للربنامج، حيث  أن ذلك يمكنها بعد ذلك من نقل املعارف واملهارات إىل األعضاء اآلخرين يف املجتمع، 

وبذلك تفيد كافة أعضاء املجتمع بشكل عام.
وأن  االحتياجات،  عىل  ومرتكزة  مرنة،  الصّحية  املدن  يف  املهارات  وتنمية  التدريب  برامج  تكون  أن  جيب 
التالية: الصحة وحمدداهتا؛ والتخطيط والتنفيذ االسرتاتيجي؛ وحّل املشكالت والتواصل  تغّطي املجاالت 
إلخ.  والتقييم،  واملراقبة  والرتّصد؛  املالية؛  واإلدارة  والتسويق  واإلدارة؛  القيادة  ومهارات  والتفاوض؛ 
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وباإلضافة إىل ذلك، من املمكن أن يتلّقى املجتمع التدريب أيضًا عىل املهارات احلياتية وتعزيز ومحاية الصحة، 
وأنامط احلياة الصّحية، ومحاية البيئة.

التخطيط التشاركي واملسند بالبينات 
جيب أن تنّفذ عملية التخطيط بصورة منهجية، وأن تكتنف مجيع الرشكاء وأصحاب املصلحة املنتفعني، كام 
جيب أن تشّجع التشاور وإمجاع اآلراء . وجيب أن تكون مسندة بالبينات والرباهني، وأن تضع يف اعتبارها 
ورسمي،  منّظم  مسح  خالل  من  هذا  ضامن  املمكن  ومن  األولوية.  ذات  واالحتياجات  السائدة  األوضاع 
والرؤى   ، املستقبلية  التقديرات، واالجّتاهات  يتوّقع  املرشوع. ويف حني  االحتياجات يف جمال عمل  وتقييم 
املوارد،  توافر  االعتبار: مدى  التالية يف  املهمة  املحددات  توضع  أن  املهم  فمن  للمدينة،  والصحية  التنموية 

والقدرات، واإلمكانيات، والتضمينات القانونية والسياسات احلكومية.
جيب أن يكون التخطيط عمليًا وسلياًم من الناحية التقنية. ولكي تضمن اإلمجاع الشعبي، جيب أن تتضّمن 
جلنة التخطيط ممثلني عن كافة جمموعات املجتمع وأصحاب املصلحة املنتفعني. وجيب أن تيل هذه العملية 
عروض تقديمية عرب وسائل اإلعالم، باإلضافة إىل مستويات عالية من املناقشة واملراجعة من قبل السلطات، 
أسلوب  خالل  من  الشمولية  التنمية  أنشطة  ختطيط  إّن  املتلقية.  واملجتمعات  املنتفعني  املصلحة  وأصحاب 

تشاركي هو عملية مستمرة وعامل رضوري من أجل إنجاز أهداف الربنامج.

التكّيف مع السامت والعادات االجتامعية الثقافية
من أجل تعزيز ضامن االستمرارية ، جيب أن تنفذ املرشوعات بصورة تتوافق مع السامت والعادات االجتامعية 
والثقافية للمجتمع. وجيب أن تؤخذ أمهية السامت والعادات االجتامعية الثقافية بعني االعتبار عند تصميم 
اسرتاتيجيات الربنامج ومداّخالته املختلفة. وذلك رضوري أيضًا للحصول عىل قبول املجتمع، وملكيته، 
والتزامه. وإذا تعارضت عنارص الربنامج مع الثقافة املحلّية، فمن املحتمل أن يرفض املجتمع الربنامج، أما 
إذا كانت األنشطة متوافقة مع القيم االجتامعية الثقافية وتسري وفقا للتنظيم اإلداري للمدينة، فستحظى بقبول 

أوسع.

االستقرار البيئي
جيب أن تكون املدينة الصّحية املضمونة االستمرارية حّساسة بيئيًا ، إذ أنه ثبت أّن االستقرار البيئي يلعب دورًا 
رئيسيًا يف عملية التنمية الشاملة. إن السياقات التي تساهم يف إجياد الصحة، تتعّلق أيضًا بصورة مبارشة بالبيئة 
واإليكولوجيا. فالبيئة والصحة تتفاعالن معًا وتعتمدان عىل بعضهام البعض، ومن الرّضوري أن ختاطب هذه 
الصلة الداخلية املعّقدة عىل النحو املالئم يف جماالت عمل الربنامج لتنفيذ األهداف املطلوبة ومن أجل ضامن 

استمرارية  الربامج.

التنمية التكنولوجية
يتحّرك العامل برسعة أكرب من استجابة الدول النامية، كام إن ثغرات التنمية، وخصوصًا تلك املتعّلقة بالتقنية، 
باتت من الضخامة بحيث أصبح الوضع أكثر تثبيطًا للهمم بصورة متزايدة. يف عامل اليوم، أصبحت التقنية 
التنمية املضمونة االستمرار ، كام أهنا ال تتعّلق باالقتصاد فحسب، بل تتعّلق أيضًا  بالغ األمهية من  عنرصًا 
وبصورة مبارشة باملجتمع والصحة. ومن أجل جماراة التقّدم، من الرضوري للمدن الصّحية أن تعزز التقنيات 

املالئمة لبيئاهتا املحلّية، واحتياجاهتا، واستخدامها.
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جيب تعزيز نقل املعرفة واملهارات والتقنيات كحزمة شاملة، وجيب أن تشّجع القطاعات املتشاركة عىل أن 
زة الستخدامها. ومن املمكن أن توفر التقنية أيضا حلوال للفقر،  تثّمن التقنيات احلديثة وأن تقدم بيئات حمفرِّ
احلياة.   الصحة ونوعية  البيئي من أجل حتسني  التدّرك  تقليل  أن تساعد يف  والتخلف واحلرمان، كام يمكن 
وخالل السعي لنقل التقنيات من أجل التنمية املضمونة االستمرار، وجيب تعزيز مفهوم املالئمة للبيئة من 
أجل تقليل أّية تأثريات سلبية حمتملة عىل البيئة الطبيعية-احليوية، ومن الرضوري أن تكون التقنيات املالئمة 

خالية من التلوث وأن ترتكز عىل استخدام الطاقة املتجّددة.

التنمية االجتامعية واالقتصادية
حتتاج أنشطة الربنامج إلظهار فائدهتا من حيث النوعية والكمية. وباإلضافة إىل تأثريها عىل الصحة، فالبد 
أن تؤّثر عىل التنمية االجتامعية واالقتصادية، خصوصًا بالنسبة للفقراء واملجموعات األخرى الرسيعة التأثر. 
وجيب أن تكون التنمية االجتامعية واالقتصادية شمولية وعادلة من أجل ضامن أن حيظى كل شخص بمنافعها، 
وكذلك احلفاظ عىل التناغم مع املجتمع. ولضامن التنمية املتكاملة والشمولية، فإن أي حزمة تنموية شاملة 

تتضمن كافة القطاعات الرئيسية ومكّوناهتا، جيب أن تصّمم وتنفذ مع الرتكيز عىل الصحة والبيئة.

التوافر املستمر للموارد
يمثل التوافر املستمر للموارد عنرصًا رضوريًا لضامن استمرارية  الربنامج. وتعتمد أنشطة برنامج عىل تعبئة 
التكلفة،  يف  املشاركة  خالل  من  املجتمع  متويل  مثل  واملبدعة،  االبتكارية  األساليب   وتبني  املحلّية  املوارد 
وصناديق تنمية املجتمع / الرفاهية االجتامعية، وغريها من آليات اسرتداد التكلفة لضامن الوصول إىل مستوى 
من االعتامد عىل الذات واالكتفاء الذايت. ومن الرّضوري إدراج الربنامج عىل جداول األعامل الوطنية، وأن 
يتم دعمه من خالل دفعات األموال املنتظمة من الدولة أو البلدية. كام جيب أن يتم استكشاف املصادر البديلة 

للدعم املايل أثناء تنفيذ الربنامج. 
ويعتمد  املجتمعي.  التمويل  قوة  تعّزز  مع  اخلارجي  التمويل  عن  تدرجييا  االستقالل  نيل  أكثر  العميل  من 
املتربعني، وفرض رسوم عىل املستخدمني،  التخطيط احلذر، وعىل ضامنات والتزامات  جتميع األموال عىل 
العام واخلاص. يمكن  واستكشاف مصادر بديلة للتمويل، وتنويع اخلدمات، والتعاقد مع كل من القطاع 
اهلدر، وتكرار  بالشفافية، وجتّنب  يتسم  الذي  التنفيذ  والفعال لألموال من خالل  الكفؤ  االستخدام  ضامن 
اجلهود، والنفقات التشغيلية املتكررة. وتنشأ مصادر متويل الربنامج عن مزيج من املوارد الداخلية واخلارجية. 
استمرارية   ضامن  يمنع  قد  الذي  األمر  املفرط،  اخلارجي  التمويل  لتفادي  رضورية  عملية  املوارد  حشد  إن 

الربنامج يف النهاية من خالل تقييد توليد املوارد املحلّية.

تبادل املعلومات والتجارب
األخرى  املناطق  مع  مشاركتها  أيضًا  يتوجب  بل  الربنامج،  وجتارب  معلومات  توثيق  يتم  أن  يكفي  ال 
أكرب  قدرًا  ويضمن  اآلخرين  جتارب  من  للتعّلم  فرصة  هذا  ويقدم  اآلخرين.  املنتفعني  املصلحة  وأصحاب 
من االرجتاع. ويف إطار املدن الصّحية، متثل عملية بناء الشبكات أداة ممتازة للتعّلم من النجاحات وحاالت 
الفشل، ولتفادي مضاعفة اجلهود. وخالل هذه العملية، تكون هناك أفكار ابتكارية وجديدة، يمكن أن يتم 
تبنيها من قبل اآلخرين. كام تقدم  هذه العملية أيضا منتدى فّعاال للتأييد، من أجل التأثري عىل صناع القرار 

وأصحاب املصلحة املنتفعني .
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الرصد، والتقييم، واالرجتاع
املنتفعني واملجتمع، كام  املصلحة  الصّحية بشكل مستمر من قبل أصحاب  املدينة  أنشطة  تقّدم  جيب رصد  
إن التبليغ الدوري لألنشطة الفردية يفيد يف تسجيل التقّدم وحتديد مواطن الضعف التي تستلزم إجراءات 
مسامهاته،  حيث  من  الربنامج  وتقييم  الدورية  للمراجعة  آلية  وضع  جيب  هذا،  إىل  وباإلضافة  تصحيحية. 
وعملياته، ونتائجه. وجيب مراجعة تقارير التقّدم والتقييم يف االجتامعات لتسهيل تعديل االسرتاتيجيات، 
الربنامج  استمرارية   العمل. وعتمد ضامن  وإعادة تصميم خطة  االرجتاع،  بناء عىل  املالئم  اإلجراء  واخّتاذ 
بصورة مطلقة عىل مدى كون القيادة راغبة يف مراجعة الربنامج بشكل نقدي، ويف اخّتاذ إجراءات مالئمة بناء 
عىل االرجتاع. إن الرصد ، والتقييم، واالرجتاع مكّونات رضورية للربنامج، وإذا اتبعت إجراءات الربنامج 

عىل نحو صحيح، ستبقى أنشطة الربنامج فّعالة ومضمونة االستمرارية.
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بناء شبكات املدن الصحية 
األهداف التعليمية 

هتدف هذه الوحدة إىل:
•توضيح مفهوم شبكات املدن الصحية، وجماهلا، ووظائفها ؛ 	

أصحاب  ومسؤوليات  األعضاء  اختيار  ومعايري  وأهدافها،  الصّحية،  للمدن  شبكة  بناء  عملية  •وصف  	
املصلحة املنتفعني ذوي الصلة .

النتائج املتوّقعة
عند هناية الوحدة، سيكون لديك :

•إدراك ملفهوم شبكات املدن الصحية ، ووظائفها ؛ 	
•معرفة بعملية بناء شبكة للمدن الصحية . 	

بناء شبكات املدن الصحية 
وقد  واألفكار.  والتجارب،  املعلومات،  يف  املشاركة  ويتطّلب  مستمرة،  عملية  الصّحية  املدن  برنامج  يمّثل 
أفرز بناء شبكات املدينة الصّحية آلية ثمينة لتعزيز االلتزام واالبتكار كام أنه يمثل مصدرًا للخربات القيمة، 
الكفوء  االستخدام  ضامن  يف  البالغة  أمهيته  الصّحية  املدن  شبكات  بناء  وأثبت  املستمر.  والتعّلم  وللرشعية 
الوطني. ولذلك فمن  املستوى  أو عىل  املدينة  املختلفني، سواء عىل مستوى  الرشكاء  املتوافرة من  للبيانات 
واملحلية.  الوطنية  الصّحية  املدن  بشبكة  ُيربط  الذي  للمعلومات  نظام  بتأسيس  البلدان  تقوم مجيع  أن  املهم 
وجيب أن تكون الشبكات الوطنية والشبكات املوضوعية عىل املستويني الدويل والوطني نشطة بام فيه الكفاية 
لتبّني أساليب ابتكارية، ولتطّوير أوجه التعاون التي تتخطى احلدود التقليدية، سواء كانت سياسية، أو مهنية، 
الوحدة  يمّثل  الربنامج  مناطق عمل  الصّحية يف كل من  املدينة  إن مكتب مرشوع  أو قطاعية.  إقليمية،   أو 

األساسية للشبكة، وجيب أن جيّهز بصورة جيدة وأن يدار من قبل طاقم مدّرب.

نطاق ووظائف شبكات املدن الصّحية 
يتفاوت جمال أنشطة شبكة املدن الصّحية من بلد إىل بلد. وجيب أن تتشارك املدن الصّحية الداخلة يف هذه 
الصحية،  املدن  مرتسامت  حول  املعلومات  مثل  برباجمها،  املتعلقة  املعلومات  من  واسع  طيف  يف  الشبكات 
تنمية  ومبادرات  القطاعات،  بني  التعاون  عىل  املرتكزة  االسرتاتيجية  واالجّتاهات  الصحية،  املدينة  وخطط 
املجتمع والربامج  املخصصة ملخاطبة االحتياجات ذات األولوية وتعزيز أنامط احلياة الصّحية، والبيئة املأمونة 
والصحة اجليدة. ويعطي هذا دورا مهام لبناء شبكات املدن الصحية إذ أن حفظ وحتسني الصحة العمومية  
ومواجهة التحديات التي تنطوي عليها تلك الفرتة من التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية غري 

املسبوقة، وعادة ما تساعد شبكات املدن الصّحية يف الوظائف التالية:
•تأسيس مراكز االستعالمات ومواقع االلكرتونية واخلاصة باملدينة عىل شبكات اإلنرتنت ؛ 	

•تأسيس قواعد البيانات وآليات تبادل املعلومات؛ 	
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احلرضية،  بالصحة  املعنية  األخرى  الدولية  والربامج  اإلقليمية  املدن  بشبكات  االرتباط  وتبّني  •تأسيس  	
وقضايا التنمية والبيئة؛

•بناء التحالفات، والرشاكات املضمونة االستمرار، والتعاون واالحتفاظ  باتصاالت متبادلة؛ 	
لتعبئة  اخلارجية  الدعم  ووكاالت  املتربعني  مع  العمل  عالقات  و  املنتظمة  االتصاالت  وتعزيز  •بدء  	

املوارد؛
•بناء قواعد بيانات املامرسة اجليدة لبناء شبكات املدن الصحية الوطنية؛ 	

•إصدار وثائق إرشادية حول املدن الصّحية؛ 	
•تقديم الدورات التدريبية للمدن الصّحية والشبكات الوطنية للمدن الصّحية؛ 	

•تقوية أنظمة االتصال واملواقع االلكرتونية  اخلاصة بكّل من شبكات املدن الصّحية الوطنية؛ 	
•بناء الرشاكات وتبادل املرشوعات بني املدن؛ 	

•زيادة التعاون والتوأمة بني املدن ضمن الشبكات الوطنية. 	
إّن الوظائف الرئيسية الثالث لشبكة املدن الصّحية هي تقنية، واسرتاتيجية، وسياسية. وتتلقى هذه الوظائف 

الدعم من خالل تبادل املعلومات،  وعمليات الرصد، والتقييم، والتدريب.

إعداد شبكة املدن الصّحية
هيدف تأسيس شبكات املدن الصّحية إجياد منتدى للمشاركة يف املعلومات من خالل ربط مرشوعات املدن 
الصّحية املختلفة من داخل وخارج البالد، مما يمكن املجتمعات من التشارك يف املعلومات واالستفادة من 
جتارب بعضها البعض لتعزيز وحفظ الصحة، وحتسني نوعية حياة سكان املناطق احلرضية بطريقة مستمرة. 

وتتمثل األغراض املحّددة لشبكات املدن الصّحية فيام ييل:
•مشاركة املعلومات والتجارب بني األعضاء؛ 	

•حتسني التعاون بني الشبكات الوطنية وأعضائها؛ 	
•حتسني  االتصال بني الشبكات الوطنية وبني املدن؛ 	

•املساعدة يف حتسني جودة املدن الصّحية؛ 	
•حتسني  جودة شبكات املدن الصّحية الوطنية؛ 	

•تطوير وتقديم األدوات الالزمة ألنشطة املدن الصّحية؛ 	
•العمل بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية للتأثري عىل السياسات الوطنية ذات الصلة ؛ 	

•تيسري بناء الرشاكات مع املنظامت واهليئات الدولية األخرى؛ 	
•تقوية مبادرات املدن الصّحية؛ 	

•تطوير التعاون مع اجلامعات ومراكز التعّلم. 	

العضوية يف شبكة املدن الصّحية
معايري  استيفاء  عىل  تشجيعها  جيب  كام  الوطنية،  الصّحية  املدن  شبكة  يف  الصّحية  املدن  مجيع  تضمني  جيب 
العضوية. يف البداية، من املمكن أن تكون العضوية مؤّقتة. وجيب دعم جماالت عمل الربنامج بشكل فاعل 
الدنيا لالنضامم إىل الشبكة الوطنية. كام جيب أن يمتلك األعضاء سباًل للوصول إىل  من أجل تلبية املعايري 
املوارد وأن تكون لدهيم رشاكات متطورة من أجل الصحة. وأن يتمكنوا من إظهار قيامهم بتبادل املعلومات، 

ومشاركة التجارب والدعم املتبادل، وقاموا بإعداد اسرتاتيجيات جديدة لنرش املنتجات واألفكار.
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من املمكن أن تصبح املدن الصّحية أعضاء يف شبكة املدن الصّحية من خالل:
•تقديم طلب رسمي واملوافقة عىل األهداف والرشوط املرجعية للشبكة؛ 	

•االلتزام بأغراض املدينة الصّحية من خالل إعالن سيايس موّقع؛ 	
•وجود أدلة عىل تضمن الربنامج أنشطة قابلة للتطبيق؛ 	

•دفع رسوم العضوية ؛ 	
•تقديم صفحة معلومات وتقديم الوثائق املطلوبة؛ 	
•توقيع اتفاقية رسمية إلنجاز مسؤوليات الشبكة؛ 	

•االلتزام بالالئحة الداخلية، و/ أو دستور الشبكة الوطنية؛ 	
•إظهار أهّنم نشطون يف األنشطة التشاركية، وحيرضون اجتامعات الشبكة الوطنية وحيافظون عىل التواصل  	

مع األعضاء والرشكاء اآلخرين؛
•مواصلة تقديم املعلومات األساسية وحتديث تلك املعلومات بانتظام؛ 	

احلاالت،  دراسات  ونرش  وسنوية،  دورية  تقارير  وإصدار  والتقييم،  للرصد  منهجية  عمليات  •إجراء  	
وإصدار املنشورات والوثائق أخرى؛

•تيسري الزيارات اإليضاحية والربامج التدريبية؛ 	
•العمل كحلقة وصل بني شبكة املدن الصّحية الوطنية والسلطات واملجتمعات يف املدينة؛ 	

•إنشاء مركز لتجميع املعلومات وتصنيفها ونرشها؛ 	
مع  اخلطة  ومشاركة  تقّدمها  ومراجع  اجلديدة،  والفرص  االحتياجات  أساس  عىل  عمل  خطة  •إعداد  	

اآلخرين.

األدوار واملسؤوليات
إن بناء شبكة املدن الصّحية واملحافظة عليها، يتضّمن ثالثة أطراف رئيسية: مكتب مرشوع املدينة الصّحية، 
واملكتب الوطني لربنامج املدن الصّحية، ومكاتب البلدان واملكاتب اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية. وجيب 
إىل  االنضامم  معايري  بتلبية  االلتزام  مع   ، للعضوية  طلبًا  ويقّدم  العملية  باستهالل  املرشوع  مكتب  يقوم  أن 
الشبكة. ويقوم املكتب الوطني لربنامج املدن الصّحية بتأسيس شبكة وطنية للمدن الصّحية ومن ثم يأخذ 
زمام القيادة ويقدم الدعم االسرتاتيجي؛ كام يقوم باالتصال مبارشة بمناطق عمل الربنامج ويسّجل عضوية 
الشبكات اإلقليمية والدولية. وباإلضافة إىل ذلك، يساعد هذا املكتب منظمة الصحة العاملية وييرس عملها 
من خالل تزويده للمساعدة التقنية واستكشاف وبناء الرشاكات مع أصحاب املصلحة املنتفعني ذوي الصلة، 
وكذلك تعبئة املوارد. وباإلضافة إىل جهود التأييد،  يقوم املكتب أيضا بمشاركة  املعلومات والتجارب عىل 

املستويني الوطني والدويل.
املستوى  عىل  التغيري  عن  واملدافع  والوسيط  وامليرس،  واملساعد،  القائد،  بدور  العاملية  الصحة  منظمة  تقوم 
املساعدة  العاملية  فّعالة، تقدم منظمة الصحة  الصّحية  املدن  الوطني، واإلقليمي، والدويل. وجلعل شبكات 
املدن  شبكات  تطوير  إىل  باإلضافة  الوطنية،  الصّحية  املدن  شبكة  وإىل  املنفردة،  الربنامج  مناطق  إىل  التقنية 
إقامة عالقات  الدويل، ويف  التعاون  الرشاكات، وتعزيز  بناء  أيضًا يف  والدولية. وتساعد  اإلقليمية  الصّحية 
يف  األعضاء  الدول  ودعم  التقّدم  برصد  تقوم  كام  األخرى؛  الوطنية  والسلطات  الدولية  املنظامت  مع 
استخدام املنتديات إلنجاز هدف الربنامج األسايس لوضع الصحة يف مركز العملية الكلية للتنمية املضمونة 

االستمرار.
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اإلرشاف والرصد املسندين بالبينات 
األهداف التعليمية 

هتدف هذه الوحدة إىل:
•تقديم فهم آلليات اإلرشاف والرصد يف الربنامج؛ 	

•توضيح أدوات وعملية اإلرشاف والرصد يف الربنامج. 	

النتائج املتوّقعة
عند هناية هذه الوحدة، سيكون لديك:

•إملام باألساس املنطقي ومفهوم اإلرشاف والرصد ؛ 	
املنهجيات  تستخدم  التي  الصّحية  املدن  برنامج  عمل  مناطق  يف  اإلرشايف  النظام  تأسيس  عىل  •القدرة  	

واألدوات القياسية.

اإلرشاف والرصد  املسندين بالبينات 
يتضّمن اإلرشاف والرصد  مالحظة ومقارنة العمل عىل املستوى التشغييل باملعايري املحّددة مسبقًا واألهداف 
واملشكالت،  للتقّدم،  املنتظم  التقييم  لتيسري  مدجمة  آلية  تتضمن  أن  وجيب  مستدامة،  عملية  وهي  املعلنة. 
واإلجراءات. وباعتبارها عملية مستمرة  فإن اإلرشاف والرصد  يتضّمنا التجميع املنّظم للبيانات من أجل 
تنّفذ هذه  أن  التقّدم. وجيب  الرئيسيني بمالحظات حول مدى  املنتفعني  تزويد اإلدارة وأصحاب املصلحة 
العملية من خالل تفويض السلطة واملسؤوليات، ووضع األمثلة ، والتعرف عىل األدوار املتغرية، وااللتزام 
عىل  يرتكز  والقطاعات  األبعاد  متعّدد  أسلوب  يتطّلب  الصّحية  املدن  برنامج  أن  وباعتبار  املجتمع.  بتنمية 
املجتمعات،  وخصوصا  املهتمني،  الرشكاء  مجيع  والرصد   اإلرشاف  عملية  تتضّمن  أن  فيجب  املجتمع، 
والقطاع احلكومي والوكاالت الراعية. وجيب رصد أنشطة الربنامج بصورة مبارشة من قبل املجتمع نفسه 
من خالل عملية مدعومة بواسطة فرق متعددة القطاعات، كام جيب أن ترشف الوزارة املعنية عىل األنشطة 

اإلمجالية للربنامج.

املنهجية 
ليست هناك منهجية حمددة لإلرشاف والرصد . وعىل أية حال، فمن املهم الرتكيز عىل إنجاز أغراض الربنامج. 
وباعتبار أن اإلرشاف والرصد  عملية تنفذ عىل املستوى املركزي، وعىل مستوى املدينة وذلك املحيّل، فمن 
املمكن أن تعّدل املنهجيات املستخدمة يف العملية وتكّيف وفقا للظروف املحلّية. ومن املهم إدراك أن عملية 
الواردة من  املعلومات  الشخصية وحدها، ولكن عىل  املالحظة  تستند عىل  أن ال  والرصد  جيب  اإلرشاف 

مصادر  موثوقة.
تتضّمن الطرق الرئيسية املستخدمة يف اإلرشاف والرصد املسندين بالبينات:

•زيارات ميدانية من قبل السلطات والرشكاء؛ 	
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•مقابالت ومناقشات جمموعات الدراسة ؛ 	
•االستبيانات وقوائم التدقيق اإلرشافية ؛ 	

•حتليل البيانات والسجالت املتوافرة؛ 	
•التفتيش عىل األداء والتدقيق املايل؛ 	

•إجراء مسوحات منتظمة عىل مؤرشات معّينة. 	

األغراض الرئيسية
ال جيب أن تنّفذ عمليات اإلرشاف والرصد املسندين بالبينات بدون أغراض، ونتائج، وتأثريات ملموسة. 
ويف احلقيقة، جيب أن تكون هذه العملية مستندة عىل األغراض من أجل تقديم النتائج امللموسة والتوصيات 

العملية التي تؤّدي إىل القيام باألفعال املالئمة لتحسني األوضاع.
قد تتضّمن األغراض املحددة ما ييل:
•التحري املنهجي للوضع القائم؛ 	

•تقييم مدى إنجاز أغراض وأهداف الربنامج؛ 	
•حتديد مواطن الضعف، وأسباهبا املحتملة، وسبل تصحيح األوضاع؛ 	

•اإلقرار بمواطن القوة واإلنجازات اهلاّمة، مع الرتكيز عىل تكرار النجاحات، يف نفس املنطقة ويف املناطق  	
األخرى؛

•حتليل السياسات واالسرتاتيجيات خالل ختطيط، وتنفيذ، وإدارة الربنامج لضامن احلصول عىل االرجتاع  	
املناسب من أجل تفادى الفشل؛

هذه  زيادة  خالهلا  من  يمكن  التي  الطرق  واستكشاف  املحتملة،  الصحية  التأثريات  عىل  •التعرف  	
التأثريات؛

•إبقاء الربنامج عىل الطريق الصحيح فيام يتوافق مع األهداف، والعمليات، واإلجراءات املوضوعة ؛ 	
•املحافظة عىل الشفافية يف اجلوانب املالية وفيام يتعلق بإدارة املرشوع؛ 	

•تطوير توصيات لتحسني األوضاع بصورة أفضل، ومنح األولوية لألعامل املقرتحة؛ 	
•اخّتاذ القرارات لتعزيز قيمة التوصيات، وتبّني اإلجراءات املالئمة ضمن عملية للتقييم املستمر. 	

اإلرشاف عىل الربنامج ورصده 
عىل  املحافظة  يمكن  ال  واملوازنة.  للضبط  نظام  بدون  بفاعلية  يعمل  أن  مؤسسة  أو  برنامج  ألي  يمكن  ال 
شفافيةتنفيذ الربنامج سوى من خالل آلية واضحة لإلرشاف والرصد . ويف هذا السياق، يكتسب إرشاك 
عنرصين  واإلرشاف  الرصد   يمثل  كام  الربنامج،  ومصداقية  كفاءة  تعزيز  يف  قصوى  أمهية  املحلّية  اهلياكل 
املعامل،  واضحة  مؤرشات  عىل  مرتكزين  والرصد   اإلرشاف  يكون  أن  وجيب  الربنامج.  تقوية  يف  رئيسيني 
وعىل قائمة تفقد تغّطي املسامهات واجلهود الالزمة إلنجاز األهداف املطلوبة، وعملية جتسيد اخلطط وتطبيق 

املعايري.
جيب بذل كافة اجلهود لضامن كون املجتمع عىل اخلّط األمامي لعملية التنفيذ واإلدارة، وألن يقوم فريق متعدد 
القطاعات بتقديم املساعدة التقنية كل يف جمال ختصصه. وكذلك فإن الشفافية املالية متثل عنرصا رئيسيا لنجاح 
الربنامج. ويف هذا السياق، جيب أن يشّجع املجتمع عىل أن خيّطط ويتفق عىل أكثر الطرق فاعلية للتغّلب عىل 
املشكالت طويلة األمد. من املمكن أن تنفذ هذه العملية من خالل املشاركة الفعالة للمجتمع، واحلوار مع 
والتي  املرتكزة عىل االحتياجات،  املستنرية، واألفعال االجتامعية  القرارات  املكتنفة، واختاذ  مجيع األطراف 
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الرصد   احلكومية يف عملية  السلطات  يتم إرشاك  مامل  هذا  إنجاز كل  يمكن  املحيّل.وال  املستوى  تتخذ عىل 
واإلرشاف بشكل فاعل، وضامن أن تنفذ توصيات املرشفني عىل النحو الصحيح. سيمّكن هذا وزارة الصحة 
ومنظمة الصحة العاملية من التعرف عىل أّية مشكالت رئيسية، ويساعد يف تطوير املداخالت  املالئمة جلعل 
إدارة الربنامج عملية تتسم بالسالسة. وجيب أيضا أن يكون أعضاء اإلدارات واملجتمعات املحلية عىل دراية 
باألدوات اإلرشافية ومدركني للتوّقعات، إذ أن هذا سيشّجعهم عىل تنظيم إجراءات تنفيذ الربنامج وإدارته 

بصورة أكثر فاعلية وشفافية.

أداة اإلرشاف والرصد  املسندين بالبينات 
تنفيذ  تقييم  واملصممة لالستخدام يف  بالبينات،  املسندين  والرصد   قّيمة لإلرشاف  أداة   )5( اجلدول  يمّثل 
أنشطة املدينة الصّحية وفقًا للقواعد والتعليامت املوضوعة. من املمكن استخدام قائمة التدقيق من قبل مجيع 
املرشفني والرشكاء الزائرين ملناطق برنامج، وهي تتسم بكوهنا شاملة وقادرة عىل التصدي ملواطن الضعف 

والقوة يف الربنامج، ومن ثم اقرتاح األعامل املالئمة لتحسني الربنامج.

اجلدول 5. استبيان اإلرشاف والرصد  املسندين بالبينات

تاريخ الزيارة:املنطقة :
القائم بالزيارة:املنطقة الصحية :

التوقيع:املقاطعة: 

الوضع األسئلة 
مالحظاتالنعمتنظيم املدينة الصحية والرشاكة فيها

هل هياكل املدينة الصّحية عىل املستوى الوطني 
)جمموعات الدعم / املجموعة الرئيسية، ونقطة 

االرتباط الوطنية( مشّكلة، ومدّربة وشغالة ؟ 

راجع السجالت املتعلقة 
بإخطاراهتا، وجداول التدريب 

وأداء العمل.
هل هياكل املدينة الصّحية عىل املستوى املحيّل 
)منّسق املدينة الصّحية، جملس املدينة الصّحية 
واللجنة التنسيقّية للمدينة الصّحية( مشّكلة، 

ومدّربة وشغالة ؟

راجع السجالت املتعلقة 
بإخطاراهتا، وجداول التدريب 

وأداء العمل.

هل قامت مجيع القطاعات التنموية الرئيسية 
بتسمية ممثليها لعضوية جمالس أو جلان املدينة 

الصّحية وهل يساهم هؤالء يف أدوارهم 
القطاعية؟ 

)القطاعات الرئيسية هي: الصحة، والتعليم، 
والزراعة، والضامن االجتامعي، واحلكومة 

املحلّية، والصحة العمومية(

تبليغات مراقبة يف سجالت 
املجتمع .
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الوضع األسئلة 
مالحظاتالنعمتنظيم املدينة الصحية والرشاكة فيها

هل يشارك أعضاء املجتمع يف تقييم االحتياجات، 
وتنفيذ وإدارة الربامج ؟ 

كيف؟ تأكد من تقديم املجتمع 
ألدلة عىل هذا.

هل تم تنظيم أّي برامج تنشيطية ملمثيل املجتمع 
خالل الشهور الستة األخرية؟ 

إذا كانت اإلجابة بنعم، اذكر 
التواريخ.

هل أعضاء القطاعات املختلفة قادرون عىل تقديم 
املساعدة التقنية ملرشوعات املدينة الصّحية؟ هل 

ممثلو املجتمع راضون عن هذا ؟ 

ناقش األمر مع املجتمع وتفحص 
مسامهات األعضاء القطاعيني. ما 

تواتر زياراهتم ملواقع املرشوع؟
هل تم تأسيس جلان فرعّية أو جلان عمل للتعامل 
مع قطاعات / قضايا حمددة مثل الصحة، والبيئة، 
والتعليم، والضامن االجتامعي، إلخ؟ هل يتكامل 

عملهم مع عمل  جملس املدينة الصّحية ؟

ما مدى فعالية توجيههم 
ودعمهم؟ 

ما نوع اللجان املشّكلة؟ من هم 
أعضائها؟ ما تواتر اجتامعاهتم؟ ما 

مستوى أداء عملهم؟ 
هل هناك عالقات عاملة مستمرة بني جمموعات 
الشاب والنساء، وعاّمل الصحة وقادة املجتمع؟

كيف يعملون؟
قم بتوضيح العملية

هل تم التخطيط لعقد اجتامع ملجلس املدينة 
الصّحية خالل الشهور الثالثة القادمة، وهل أبلغ 

األعضاء بذلك؟

تفحص الدعوات املوجهة 
لألعضاء

هل هناك خطة مرسومة للجنة التنسيقية، والتي 
تشري إىل األنشطة املتوقعة خالل الشهور الثالثة 

القادمة ؟

افحص اخلطط املوثقة للشهور 
الثالثة القادمة. )من املسؤول عن 

ماذا؟ متى؟ (
هل هناك أّي منظامت غري حكومية أخرى أو 

رشكاء مكتنفني يف تنفيذ برنامج املدينة الصّحية؟
من ؟ / كيف ستكون مسامهتها؟

املداخالت  التنموية
هل تم إعداد املرتسم الصحي للمدينة بصورة 

تتوافق مع معايري الربنامج، وهل هو متوافر 
بسهولة؟ 

افحص الوثيقة وتأّكد من توافرها 
يف منطقة الربنامج.

ما هي عملية التخطيط؟ أي االحتياجات حتظى 
باألولوية؟ هل مجيع أصحاب املصلحة املنتفعني 

مكتنفني يف العملية؟ 

حتّقق من خالل االجتامع 
بأصحاب املصلحة املنتفعني 

ومراجعة الوثائق
هل هناك قائمة بجميع املرشوعات االجتامعية 

واملدرة للدخل املطّبقة يف منطقة مرشوع برنامج 
املدن الصّحية ؟

تفحص القائمة واخرت بعض 
مواقع املرشوع بشكل عشوائي، 

ومن ثم قم بزيارهتا.
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الوضع األسئلة 
مالحظاتالنعمتنظيم املدينة الصحية والرشاكة فيها

هل املراكز املهنية النسوية وتلك املخصصة لتعليم 
النساء القراءة والكتابة شغالة يف منطقة الربنامج؟

قم بزيارة بعض املراكز. 
تأكد من رضاء املتدربات ومن أن 
التدريب مستند عىل احتياجاهتن .

هل تم اختاذ أي إجراء من قبل فرق املدينة الصّحية 
لتقوية الوضع الصحي، والتغذوي وذلك املتعلق 

بالصحة البيئية؟ )ارجع إىل السجالت. (

ناقش األمر مع املجتمع والفرق 
املتعددة القطاعات وراقب بعض 

املداخالت  املخّطط إلجرائها
هل يمكن للمجتمع أن يصل بسهولة إىل خدمات 

الرعاية الصحية األولية مثل: مراقبة النمو، 
الربنامج املوّسع للتمنيع، الرعاية  ما قبل الوالدة، 

والوالدة املأمونة، وخدمات تنظيم األرسة، 
وتقديم النصائح التغذوية، واإلجراءات الوقائية 

ضد األمراض السارية وغري السارية ؟ 

بمساعدة عاّمل الصحة، قم 
باحتساب بعض املؤرشات 

الصحية ، مثل تغطية الربنامج 
املوّسع للتمنيع  لألطفال دون سنة 

واحدة من العمر، والنسبة املئوية 
احلوامل الاليت يتلقني خدمات 

الرعاية  ما قبل الوالدة، والنسبة 
املئوية لألطفال دون سن الثالثة 
الذين يتم قياس وزهنم بانتظام، 

إلخ.
هل تم بناء عالقات عملية بني فريق املدينة 

الصحية وبني هياكل برنامج املدينة الصّحية؟
مراقبة دقائق أّي اجتامعات أو 

مفصل أنشطة دعم صحة.
هناك أّية مداّخالت للتنمية االقتصادية أو 

مرشوعات مدرة للدخل لألفراد والتعاونيات؟
تفحص قائمة املرشوعات 

واملستفيدين منها
هل يتم توثيق الوضع املايل للصندوق املتجدد 

وصندوق تنمية املجتمع بانتظام؟
عن طريق استعراض السجالت 
املالية سيتضح لك حجم املبالغ 

التي تم تلقيها السنة األخرية؟ 
واملبالغ التي تم إنفاقها، وكم 

يتبقى يف امليزانية؟
هل يتم تبليغ املجتمع بانتظام بوضع الصندوق 

املتجدد، وصندوق تنمية املجتمع وبالوضع املايل 
للمقرّصين؟

متى / كيف؟ هل هناك أّي دليل 
عىل مشاركة هذه املعلومات؟ 

هل هناك آلية لتبليغ مجيع أعضاء 
املجتمع بالوضع املايل للربنامج؟

تفحص القائمة ومدى توافرها هل هناك قائمة باملقرّصين؟
لدى ممثيل املجتمع .
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الوضع األسئلة 
مالحظاتالنعمتنظيم املدينة الصحية والرشاكة فيها

فّتش عىل بعض اإلجراءات التي ما اإلجراءات التي اختذت بحق املقرّصين؟
اختذها املجتمع وفرق املدينة 

الصّحية .
هل يمكن احتساهبا عن طريق ما النسبة املئوية السرتداد  القروض؟

استعراض التقارير املالية؟
هل تم توسيع نطاق الربنامج إىل أّي مناطق أخرى 

خالل السنة األخرية؟
أين؟ حدد اسم املكان والتغطية 

السكانية.
هل جرت أّي استثامرات جديدة يف املرشوعات 

االجتامعية خالل السنة األخرية؟
حدد أسامء املرشوعات اجلديدة 

وعدد املستفيدين.
هل جرت أّي استثامرات جديدة يف مرشوعات 

مدرة للدخل خالل السنة األخرية؟
حدد أسامء املرشوعات اجلديدة 

وعدد املستفيدين.
هل تم متويل أّية أنشطة تنموية من خالل صندوق 

تنمية املجتمع؟
أّي أنشطة ؟ / كيف؟

كيف؟ هل تتوفر تقرير أو أّي دليل هل يشارك ممثلو املجتمع يف استعادة  القروض؟
عىل ذلك؟

تفحص الوثائق لرتى املوقع هل تم إعداد خطة تنموية للعام املقبل؟
املقرتح لتنفيذ اخلطة ، والتعرف 

عىل املخرجات واالستجابة التي 
تم احلصول عليها من السلطات 

ذات العالقة؟
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تقييم التأثريات الصحية 
األهداف التعليمية 

هتدف هذه الوحدة إىل:
•توضيح مفهوم تقييم التأثريات الصحية يف الربنامج؛ 	

•توضيح منهجيات، ومراحل، وحمتويات تقييم التأثريات الصحية. 	

النتائج املتوّقعة
عند هناية الوحدة، سيكون لديك :

•توّجه حول مفهوم تقييم التأثريات الصحية، واحلاجة إليه؛ 	
•املهارات والقدرة الالزمة إلجراء تقييم التأثريات الصحية باستخدام املنهجيات واألدوات القياسية. 	

تقييم التأثريات الصحية 
من املمكن أن يوصف تقييم التأثريات الصحية بتوليفة من اإلجراءات، والطرق، واألدوات التي يمكن من 
تلك  السكان، وتوزيع  املحتملة عىل صحة  تأثرياته  أو مرشوع من حيث  برنامج،  أو  تقييم سياسة،  خالهلا 
التأثريات ضمن السكان. ويف برنامج املدينة الصّحية، متثل عملية تقييم التغريات يف املؤرشات الصحية أو 
املنفذة يف  السياسات واألنشطة  والناجتة عن   ، السكان  بعينها عىل صحة  إجراء )إجراءات(  تأثريات  تقدير 

منطقة برنامج املدينة الصّحية. 
يقّرر نتائج التقييم املسند بالبينات جمموعة من التوصيات التي تيرس عملية اخّتاذ القرارات وتقدم إطارًا عمليًا 
ومرنًا ملعاجلة املشكالت. وبعبارة أخرى، إن تقييم التأثريات الصحية أسلوب عميل للحكم عىل التأثريات 
الصحية املحتملة لسياسة أو برنامج أو مرشوع ما عىل السكان، وخصوصًا عىل املجموعات الرسيعة التأثر 
أو تلك املحرومة. وتوّجه التوصيات أيضًا صناع القرار وأصحاب املصلحة املنتفعني إىل: سياسات التغيري، 
واسرتاتيجيات وخطط تعديل البيئة الطبيعية؛ وتعديل أنامط احلياة ؛ وتقوية حتكم الناس يف حياهتم اخلاصة 
وتعزيز متكينهم؛ وحتسني  الوصول إىل اخلدمات احلكومية؛ وحتسني  العالقات بني السكان املحلّيني والقطاع 

العام.
باختصار، هيّدف تقييم التأثريات الصحية للتعرف عىل التأثريات الصحية املحتملة )سواء اإلجيابية منها أو 
السلبية( كنتيجة لسياسات وأنشطة الربنامج، ومن ثم اقرتاح توصيات لتحسني القرارات املتعلقة بالسياسات 
العاّمة، ومراجعة اإلجراءات / املبادرات / املداخالت  من أجل حتسني التأثريات اإلجيابية وتقليل تأثريات 
القرار  لصّناع  الصحية  التأثريات  تقييم  نتائج  ُتظهر  للخدمة.  املتلقني  السكان  وعافية  صحة  عىل  السلبية 

معلومات حول طيف من املهام ذات الصلة، مثل:
•إعداد  وحتليل السياسات؛ 	

•وضع وختطيط االسرتاتيجية؛ 	
•إعداد أي  برنامج أو مرشوع؛ 	
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•تفويض أو تقديم اخلدمات؛ 	
•ختصيص املوارد واالستثامر الرأساميل؛ 	
•تنمية وختطيط املجتمع ، بام يف ذلك : 	

مشاركة املجتمع / إرشاك مستعميل اخلدمات ؛ - 
إعداد أو تقييم عروض التمويل ؛ - 

وضع األساليب  واملبادرات املضمونة االستمرارية . - 

منهجية تقييم التأثريات الصحية 
من  العملية.  الرتكيز عىل  املهم  أّنه من  برغم  الصحية،  التأثريات  لتقييم  بعينها  واحدة  منهجية  هناك  ليست 
املمكن أن تعّدل طرق تقييم التأثريات الصحية وتكّيف حسب الظروف الفردية. وفيام ييل أمثلة عىل طرق 

جتميع األدلة والبيانات:
•املقابالت؛ 	

•املناقشات مع جمموعات الدراسة؛ 	
•التفتيش عىل حتقق العدالة؛ 	

•االستطالعات / االستبيانات؛ 	
•التحليل الثانوي للبيانات املوجودة؛ 	

•تقييم االحتياجات الصحية ؛ 	
•مرتسامت املجتمع ؛ 	

•رأي اخلرباء؛ 	
•مراجعة الوثائق، والسجالت واملصادر األخرى. 	

الفرتة الزمنية
املامرسة،  اعتامدًا عىل مقياس واعتداد  الصحية  التأثريات  تقييم  الالزم إلجراء  الوقت  يتباين  أن  املمكن  من 

وعىل املوارد املتوافرة ألولئك الذين ينّفذون التقييم.

مراحل تقييم التأثريات الصحية 
فيام ييل وصف للمراحل املختلفة املكتنفة يف إجراء تقييم التأثريات الصحية :

املرحلة األوىل: التحري 
يمثل التحري املرحلة املنهجية األوىل يف تقرير ما إن كان جيب إجراء تقييم للتأثريات الصحية وما إن كان 
تقييم التأثريات الصحية يستحق أن جُيرى. يتم إجراء مراجعة رسيعة للتأثريات الصحية املحتملة، مع األخذ 
بعني االعتبار حجم وأمهية املقرتح، ومدى توافر املوارد الالزمة إلجراء التقييم. وهناك طريقة جيدة للتحري، 

وهي استخدام قائمة تدقيق تتضّمن األسئلة التالية:
•هل يؤّثر تقييم التأثريات الصحية عىل واحد أو أكثر من حمددات الصحة ؟ 	

•أي املجموعات السكانية الفرعية ستتأّثر باملقرتح؟ 	
•ما النطاق اجلغرايف والسكاين للمقرتح؟ 	

•هل هناك ما يلزم من الوقت، واملال، واخلربة إلجراء تقييم التأثريات الصحية ؟ 	
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من املمكن إجراء التحري من قبل: )1( شخص خارجي مستقل، مل يشارك يف تصميم سياسات الربنامج أو 
يف تنفيذ مبادراته، أو )2( أولئك املشاركون يف تصميم املقرتح كجزء من عملية التخطيط.

املرحلة الثانية: حتديد النطاق
يعني حتديد النطاق وضع حدود تقييم التأثريات الصحية مثل النطاق اجلغرايف، واملجموعات السكانية الذين 
التأثريات خالهلا. عادة ما يتم وضع حدود تقييم  تتم دراسة صحة أفرادها، والفرتة الزمنية التي يتم توّقع 

التأثريات الصحية ببساطة باالتفاق بني أصحاب املصلحة املنتفعني املعنيني.
تتضمن املهام الرئيسية للمرحلة الثانية ما ييل:

•رسم حدود تقييم التأثريات الصحية؛ 	
•االّتفاق عىل الطريقة التي ستتم هبا إدارة التقييم؛ 	

•حتديد مسؤولية اخّتاذ القرارات؛  	
•االّتفاق عىل كيفية رصد وتقييم عملية تقييم التأثريات الصحية وحمصلتها عىل الصحة. 	

املرحلة الثالثة: التقييم
التقييم هو التعرف عىل جمال من األدلة عىل التأثريات املحتملة عىل الصحة. بعبارة أخرى، ختتص هذه املرحلة 
بالتعرف عىل التأثريات أو التعرف عىل النتائج الصحية املحتملة من أجل تنوير التوصيات املتعلقة بتحسني 

النتائج الصحية. جيب اعتامد طريقة منهجية للتعرف عىل التأثريات الصحية املحتملة.
إن املهام الرئيسية املكتنفة يف املرحلة الثالثة تتضمن ما ييل:

•حتليل السياسة، أو الربنامج، أو املرشوع؛ 	
•رسم مرتسم املجموعة السكان املتأّثرة؛ 	

•التعرف عىل، ووصف، التأثريات الصحية املحتملة ؛ 	
•تبليغ التأثريات من أجل عرض التوصيات عىل اإلدارة. 	

•من املمكن أن تتضّمن املعلومات اإلضافية حول التأثريات ما ييل: 	
•حتديد عدد األشخاص الذين سيتأّثرون بكّل أثر؛ 	

•استكشاف السبل التي حتدث املؤثرات من خالهلا؛ 	
•حتديد القيمة التي خيلعها الناس عىل كل أثر؛ 	

•حتديد أولوية التأثريات رسميا، مقابل بعضها البعض أو مقابل العوامل األخرى. 	

املرحلة الرابعة: صياغة التوصيات 
التوصيات  وضع  يف  يتمثل  غرضه  لكن  فحسب،  أكاديمي  كتمرين  الصحية  التأثريات  تقييم  إجراء  يتم  ال 
لزيادة الفوائد الصحّية ملقرتح ما، وكذلك لتقليل األذى. وعادة ما يتفق أصحاب املصلحة املنتفعني املكتنفني 
يف تقييم التأثريات الصحية عىل التوصيات املالئمة كجزء من العمل. وجيب أن تكون التوصيات مرتكزة عىل 
أفضل األدلة املتوافرة، فيام تستند املناقشة عىل اإلمجاع، وتقرير، وحتديد أولويات توصيات حمددة تعرض عىل 

صناع القرار.

املرحلة اخلامسة: اخّتاذ القرارات
تتضّمن هذه املرحلة عقد اجتامعات مع صّناع القرار للمساعدة يف تعزيز قيمة التوصيات املسندة بالبينات 
وتشجيع تبنيها أو تعديلها خالل عملية ختطيط وتنفيذ الربنامج. وجيب إرشاك صّناع القرار وتوعيتهم بشكل 
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للربنامج عىل تشجيع  التنسيقّية  اللجنة  أن تعمل  الصحية. كام جيب  التأثريات  تقييم  بالعملية وبنتائج  كاف 
صّناع القرار عىل اّتباع التوصيات وتنفيذ التغيريات املحتملة يف االسرتاتيجيات والسياسات، والتي يمكن 

تنفيذها لتقليل التأثريات الضاّرة وتكبري املكاسب الصحية.

املرحلة السادسة: الرصد  والتقييم
عندما تنفذ التوصيات، جيب أن يتم رصد  الربنامج وتقييمه كعملية مضمونة االستمرارية لدراسة التأثريات 
والنتائج الصحية. ويعمل الرصد والتقييم املستمرين عىل تقييم نتيجة ومسامهة تبني )أو تعديل( أّية توصيات 

حمددة بخصوص تقييم التأثريات الصحية من حيث تأثريها اإلجيايب عىل الصحة ونوعية احلياة.

العنارص األساسية للتقييم
يتضّمن تقييم التأثريات الصحية التجميع املنهجي للبيانات التي تقيس قيمة برنامج ما أو مداّخالت بعينها، 
وهي تغّطي ثالثة جوانب رئيسية: العملية، والتأثري، والنتيجة. جيب أن يقيس تقييم التأثريات الصحية القيم 
الرئيسية وأفضل األدلة املتوافرة مع مزاولة املبادئ األخالقية يف الوقت نفسه. خالل هذا التمرين، جيب أن يتم 
جتميع وتقييم تشكيلة متنوعة من األدلة، وذلك باستخدام أفضل الطرق املمكنة. ويزود هذا أساسا ملجموعة 
تقييم  يتجاوز  القرار.  املقرتح، والتي يمكن عرضها عىل صّناع  الرباهني حول  املرتكزة عىل  التوصيات  من 
بيئات مساندة حتّفز الرشاكات  التوصيات وصوال إىل إجياد  التأثريات الصحية جمرد فحص األدلة وممارسة 
وأصحاب املصلحة املنتفعني املسامهة واالنخراط يف العملية التنموية. إن العنارص األساسية التالية التي تؤّثر 
عىل صحة وعافية السكان يف املنطقة املستهدفة جيب أن ُتدرس وتقّيم من خالل تقنيات ومنهجيات التقييم 

املناسبة )اجلدول 6(.
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اجلدول 6. شبكة تقييم التأثريات الصحية

التأثريات الصحية/ املحددات الصحية املحتملةاملجاالت/ العوامل الرئيسية
املرتسم الديموغرايف/ 

املجتمعي 
•املجموعات العمرية؛  	

•اجلنس/ اجلندر؛  	
•املجموعات العرقية؛  	

•املجموعات الرسيعة التأثر؛  	
•الوضع التنموي للجنس. 	

•نوعية اهلواء؛ البيئة الطبيعية 	
•نوعية املياه؛  	

•مستوى الضوضاء؛  	
•املناخ؛  	

•الظروف السكنية واملعيشية؛  	
•ظروف العمل/ الصحة والسالمة يف موقع العمل؛  	

•املخاطر العدوائية والسامة؛  	
•تلوث الغذاء؛  	

•سالمة اجلمهور؛  	
•اإلشعاع؛  	

•التدخني السلبي؛  	
•املخاطر واحلوادث املرورية ؛  	

•القضايا البيئية األوسع ) مثل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون(. 	

•القوت/الطعام أنامط احلياة 	
•النشاط البدين؛  	

•التدخني؛ 	
•السلوكيات اجلنسية؛  	

•املهارات احلياتية؛  	
•السلوكيات الصحية )مثل تصحح األسنان( 	

•معاقرة املخدرات )مثل الكحول واملخدرات(. 	
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التأثريات الصحية/ املحددات الصحية املحتملةاملجاالت/ العوامل الرئيسية
•الشبكات أو املنظامت االجتامعية واملجتمعية؛ اخلدمات االجتامعية  	

•الوصول إىل خدمات الطوارئ؛  	
•الوصول إىل اخلدمات الصحية؛  	

•الوصول إىل اخلدمات التعليمية؛  	
•تسهيالت ومرافق االستجامم والرتفيه؛  	

•الوصول إىل اخلدمات األخرى مثل األسواق واملطاعم؛ 	
•وسائل االتصال مثل النقل واالتصاالت السلكية والالسلكية ؛ 	

•اخلدمات املجتمعية املخصصة ملجموعات بعينها )مثل املجموعات  	
الرسيعة التأثر وتلك املنبوذة اجتامعيًا(.

•الكرب والقلق؛العوامل النفسية  	
•اخليارات؛ 	

•املكانة؛ 	
•املسامهة الثقافية والروحية؛ 	

•اجلريمة. 	

•الدخل والفقر؛العوامل االقتصادية 	
•التوظيف؛ 	

•النبذ االجتامعي؛ 	
•الوصول إىل الفرص القابلة للتسويق؛ 	

•التمويل/ املدخرات )الدخل / اإلنفاق الشخيص(. 	
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جًا ابتكارية للصحة والتنمية، يف عدد من  جيري تنفيذ برنامج املدن الصحية، الذي يتبني هُنُ
بلدان إقليم رشق املتوسط، وقد حّقق نجاحًا كبريًا. وهيدف الربنامج إىل البناء عىل ما هو 
متوافر من معارف وخربات من أجل مزيد من التطوير واملواءمة لألنشطة القائمة حتى يمكن 
مواكبة الُنهج اإلنامئية االبتكارية، ولتلبية احتياجات املجتمعات املحلية. وُتَعدُّ مبادرة املدينة 
الصحية، يف جوهرها، التزام من ِقَبل املقيمني يف مدينة ما بتحسني صحتهم من خالل تطوير 
حرضي مضمون االستمرار. وينصّب الرتكيز عىل مناهضة اجلور الكائن يف النظام الصحي 
ملدينة ما، وتوفري بيئة صحية للجميع. وإن وضع الصحة عىل جدول األعامل اخلاص بالتنمية 
يعني إرشاك مجيع األطراف الفاعلة، بدءًا من أصحاب املصلحة الرفيعي املستوى حتى جلان 

األحياء، يف حوار من أجل إحداث التغيري.
وإن اهلدف من هذا الدليل هو توجيه وإرشاد املدربني الرئيسيني يف كل بلد، وتقديم التدريب 
عىل املستوى الوطني واملستوى املحيل، ملنسقي املدن الصحية، وأعضاء اللجان، والرشكاء 
املواقع  يف  األساسيني  والفاعلني  املصلحة،  وأصحاب  الالحكومية،  واملنظامت  املحليني، 

الصحية، عىل الُسُبل واإلجراءات العملية لضامن التنفيذ الفّعال للربنامج.

ملزيد من املعلومات ُيرَجى االتصال بوحدة املبادرات املجتمعية:

منظمة الصحة العاملية
املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط

شارع عبد الرزاق السنهوري
ص. ب. )11371( القاهرة، مرص
www.emro.who.int/cbi


