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أساسية نقاط 

السارية. 	 غري  األمراض  ألوبئة  محركاً  عامالً  الحرضي  التوسع  يشكل 

واستدامتها. 	 املدن  صمود  السارية  غري  األمراض  تهدد 

السارية وأن  	 األمراض غري  الوقاية من  توفر  أن  لها  البلدي واملحيل ميكن  املستوى  هناك مبادرات ذات مردودية عىل 

ذاته. الوقت  يف  أوسع  اجتامعية  فوائد  تحقق 

السارية. 	 غري  باألمراض  املتعلقة  لالستجابات  محورياً  ناً  مكوِّ الوقاية  تكون  أن  يجب 

يتحمل القامئون بأمر التخطيط الحرضي مسؤولية أساسية يف مجابهة األمراض غري السارية وآثارها االجتامعية االقتصادية. 	

إحداث  	 أجل  من  معاً  للعمل  املدين  واملجتمع  الخاص،  والقطاع  للحكومة،  الفرصة  السارية  غري  األمراض  مجابهة  تتيح 

املدن. يف  السكانية  الرشائح  لكل  للحياة  ومعززة  لألرواح  منقذة  فروق 
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1. يشكل التوسع الحرضي عامالً محركاً ألوبئة األمراض غري 

السارية

ميكن ألمناط االستهالك، والعيش، والعمل التي يعتمدها سكان املناطق 	 
الحرضية أن تؤجج زيادة يف األمراض غري السارية يف املدن. وتتسبب 
هذه األمراض بالفعل بنسبة 70 يف املائة تقريباً من الوفيات العاملية 
كل سنة،1 علامً بأن التوسع الحرضي الرسيع والعشوايئ يندرج ضمن 
البيئة الحرضية من فرص النشاط  العوامل الرئيسية لذلك. وتحد 
البدين وتوفر سوقاً أسرية للصناعة لرتويج تعاطي التبغ، واستخدام 
الكحول عىل نحو ضار، واألغذية واملرشوبات غري الصحية.2 كام أن 
نوعية الهواء تشكل مشكلة ضخمة يف البيئات الحرضية، حيث شهد 
عام 2012 وفاة أكرث من 8 ماليني نسمة بسبب أمراض غري سارية 
ناجمة عن تلوث الهواء،3 ومع ذلك فإن واحدة بالكاد من كل عرش 

مدن يف العامل تحقق األهداف املعتمدة ملكافحة التلوث.4 

2. تهدد األمراض غري السارية صمود املدن واستدامتها

ال تلحق األمراض غري السارية األذى فحسب بالصحة البرشية؛ إذ أن 	 
لها أيضاً تبعات اقتصادية جسيمة. ويف ظل سيناريو ’العمل كاملعتاد’ 
فإن الخسائر االقتصادية التجميعية للبلدان املنخفضة واملتوسطة 
الدخل الناجمة عن األمراض غري السارية األربعة الرئيسية ستتجاوز 
حسب التقديرات 7 تريليونات دوالر أمرييك بني عامي 2011 و2025، 
وهو ما يعادل نسبة تقرب من 4 يف املائة من الناتج السنوي لهذه 
البلدان عام 5،2010 ومبا أن الغالبية والنسبة املتصاعدة برسعة من 
سكان العامل تعيش حالياً يف املناطق الحرضية،6 فإن املدن وأعاملها 
الثقل األعظم من األعباء الصحية واالقتصادية  التجارية ستتحمل 

التي تفرضها األمراض غري السارية. 

تؤدي رعاية املصابني باألمراض غري السارية إىل تحويل املوارد عن 	 
املتصاعد لألمراض غري  العبء  األخرى. ويرهق  البلدية  األولويات 
السارية، وال سيام يف صفوف الشباب ومتوسطي األعامر، ميزانيات 
الرعاية الصحية. ويف حال استمرار هذه االتجاهات فإن املدن ستجد 
أن من الصعب عليها أكرث فأكرث متويل الخدمات الكافية من الرعاية 
الصحية والدعم االجتامعي للمصابني باألمراض غري السارية، وذلك 

 Global Burden of Disease 2013 Mortality and Causes of Death Collaborators  1
 (2015). “Global, regional, and national age–sex specific all-cause and cause-specific

 mortality for 240 causes of death, 1990–2013: a systematic analysis for the Global
 “.Burden of Disease Study 2013 

.Lancet, 385: 117–71
.246-WHO (2010). “Urbanization and health.” Bull World Health Organ, 88:245  2

منظمة الصحة العاملية (2016). »عزو 12.6 مليون حالة وفاة كل سنة إىل البيئة غري الصحية   3
حسب التقديرات«.

[http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/
deaths-attributable-to-unhealthy-environments/en/]

 “.WHO (2014). “Air quality deteriorating in many of the world’s cities  4
 /http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-quality/en  

 WHO, WEF (2011). “From burden to “best buys”: reducing the economic impact of  5
 “.NCDs in LMICs

http://www.who.int/nmh/publications/best_buys_summary.pdf?ua=1  
كانت نسبة تزيد عن نصف سكان العامل تعيش يف املدن عام 2010، ومن املنتظر أن تصل هذه   6

النسبة إىل 60 يف املائة عام 2030 و70 يف املائة عام 2025.

يف غمرة االكتظاظ، ومرافق اإلصحاح غري الكافية، والعنف والجرمية، 
والتحديات املتداخلة األخرى. ويساعد التخطيط الحرضي املراعي 
لألمراض غري السارية عىل تفادي هذا السيناريو مع توفري فوائد غري 

مبارشة للتنمية املستدامة عىل نطاق أوسع.

عىل  والرفاهية  الصحة  بشأن   3 املستدامة  التنمية  هدف  يشتمل 

ومكافحتها.  السارية  غري  األمراض  من  بالوقاية  تتعلق  غايات 

وسيكفل إنجاز هذه الغايات الدفع قدماً بهدف التنمية املستدامة 

للجميع،  شاملة  البرشية  واملستوطنات  املدن  جعل  بشأن   11

 ، مثالً ذلك،  وسيساعد  ومستدامة.  الصمود،  عىل  وقادرة  وآمنة، 

ونشاطا. أمناً  أكرث  حياة  أمناط  وإرساء  الهواء  نظافة  تحسني  عىل 

يجب  ولماذا  السارية  غ�ي  االأمراض  ما هي 
معاً؟ تعمل  أن  الحكومية  القطاعات  عىل 

هناك أربعة أمراض غري سارية رئيسية هي: األمراض القلبية الوعائية 

والرسطانات،  الدماغية)،  والسكتات  القلب  مرض  تتضمن  (التي 

املزمن. التنفيس  واملرض  السكري،  ومرض 

غري  األمراض  بسبب  سنة  كل  نحبهم  شخص  مليون   38 ويقيض 

السارية، مبا يف ذلك 16 مليون شخص ميوتون بصورة مبكرة (قبل 

الوفيات  املائة من  80 يف  تزيد عن  نسبة  السبعني). وتحدث  سن 

املنخفضة  البلدان  يف  السارية  غري  األمراض  عن  الناجمة  املبكرة 

واملتوسطة الدخل. وترجع معظم الوفيات املبكرة إىل أربعة عوامل 

عىل  الكحول  وتعاطي  التبغ،  تعاطي  هي  رئيسية  سلوكية  خطر 

الصحي. غري  الغذايئ  والنظام  البدين،  والخمول  ضار،  نحو 

هذه  السلوكية  الخطر  عوامل  إىل  السكان  تعرض  مدى  ويتحدد 

والعمل،  التجارة،  قطاعات  يف  املعتمدة  السياسات  بفعل  عموماً 

والرضائب، والتخطيط الحرضي، والتعليم، والقطاعات األخرى »غري 

واإلعاقات  املبكرة  الوفيات  أن  ذلك  ويعني  بالصحة«.  املتعلقة 

الناجمة عن األمراض غري السارية ميكن تفاديها إىل حد بعيد عرب 

القطاعات. امتداد  عىل  السياسات  بتامسك  النهوض 

املتأتية  والبيئية  واالقتصادية،  االجتامعية،  الفوائد  إىل  وبالنظر 

تحديد  املمكن  من  فإن  السارية  غري  األمراض  بأمر  العناية  من 

اسرتاتيجيات ونُهج تحقق مكاسب مشرتكة لكل القطاعات املنخرطة.
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3. هناك مبادرات ذات مردودية عىل املستوى البلدي 

واملحيل ميكن لها أن توفر الوقاية من األمراض غري 

السارية وأن تحقق فوائد اجتامعية أوسع يف الوقت 

ذاته

ينبغي النظر بقوة يف اتخاذ ما ييل:

إنشاء بيئات خالية من دخان التبغ بحكم القانون يف كل أماكن 	 
العمل املغلقة، واألماكن العامة، والنقل العام؛

تحذير الناس من أخطار التبغ ودخان التبغ عرب التحذيرات الصحية 	 
والحمالت اإلعالمية الفعالة؛

حظر كل أشكال اإلعالن عن التبغ، والرتويج له، ورعايته؛	 

القيام، حيثام أمكن، بالحد من القدرة عىل تحمل تكاليف منتجات 	 
التبغ من خالل زيادة رسوم بيع التبغ؛

تنظيم اإلتاحة التجارية والعامة للكحول؛	 

تقييد أو حظر اإلعالن عن الكحول والرتويج له؛	 

القيام، حيثام أمكن، باستخدام السياسات السعرية مثل زيادات 	 
رسوم بيع املرشوبات الكحولية؛

العمل بشفافية مع القطاع الخاص لخفض محتوى امللح والسكر 	 
يف األغذية املصنَّعة وشن حمالت توعية عامة بشأن الحاجة إىل 

تقليل الدهون، والسكر، وامللح يف النظام الغذايئ؛

تنفيذ برامج للتوعية العامة بشأن النظام الغذايئ والنشاط البدين.7	 

وتتيح املدن ذات التخطيط الجيد فرصاً فريدة للتأثري بشكل إيجايب عىل 
صحة الناس. ويؤدي تشجيع الشوارع الصديقة للمشاة وللفئات العمرية، 
وتهدئة حركة السري، وتوفري املساحات الخرضاء املأمونة، وزيادة مسارات 
الدراجات الهوائية، وتوسيع استخدام وسائل النقل العام (وذلك مثالً عرب النقل 
الرسيع بالحافالت) إىل تصاعد النشاط البدين مع خفض وفيات حوادث السري 
والتلوث البيئي يف الوقت نفسه. ويشجع ضامن سالمة الناس، والسيام النساء، 
وشعورهم باألمان عند السري عرب املدن أو اللعب فيها عىل إدراج النشاط 
البدين ضمن األنشطة اليومية. ويؤدي النقل العام إىل تخفيف االزدحام، 
ويقلل من التلوث، ويشجع عىل النشاط البدين ألن الناس مضطرون إىل 

السري من محطات الحافالت أو القطارات إىل وجهتهم النهائية.8

خيارات  يف  التحديد  وجه  عىل  الحرضي  التخطيط  ينظر  أن  وينبغي 
السياسات التالية:

إن خيارات السياسات هذه مستقاة من خطة العمل العاملية الخاصة بالوقاية من األمراض غري   7
السارية ومكافحتها للفرتة 2013-2020 ملنظمة الصحة العاملية. ويتوافر املزيد من خيارات 

السياسات يف امللحق 3 من الخطة املذكورة
[http://apps.who.int/iris/bitstream/106659789241506236/1/94384/_eng.pdf?ua=1]

 Global report on urban health: equitable, healthier” .(2016) WHO and UNHabitat  8
 “.cities for sustainable development

http://www.who.int/kobe_centre/measuring/urban-global-report/ugr_full_report.  
pdf?ua=1

تنفيذ تدابري تحديد املناطق ولوائح استخدام األرايض التي تقيد 	 
املدارس ويف  بالقرب من  بالصحة  الضارة  املنتجات  بيع وتسويق 

املناطق األخرى التي يتجمع فيها األطفال؛

زيادة اإلتاحة والقدرة عىل الحصول عىل األغذية الصحية، والسيام 	 
املزارعني،  أسواق  من خالل  دخالً،  األدىن  املحلية  املجتمعات  يف 
وتخصيص رقع زراعية لألفراد ألنشطة البستنة، وتيسري الوصول إىل 
عات التجارية والبقاليات، وتوفري الحوافز للباعة املتجولني/ املجمَّ

بائعي األغذية بالتجزئة لبيع الخيارات األصح/االنتقال إىل املجتمعات 
املحلية الحرضية التي تعاين من نقص الخدمات؛9

تشجيع استخدام أساليب التنقل النشيطة من خالل تحديد مناطق 	 
والخدمات،  الدكاكني،  تكون  أن  تكفل  مختلط  استخدام  ذات 

والوظائف قريبة من املنازل؛

الرتكيز عىل األشكال املأمونة، وذات التكلفة املعقولة، والفعالة من 	 
النشاط  تشجع   (1) التي  والخدمات  التحتية،  والبنى  املواصالت، 
البدين مثل السري أو ركوب الدراجات؛ (2) توفر الوصول الرسيع إىل 
الخدمات الصحية؛ (3) تراعي احتياجات كل شخص من ذوي اإلعاقة؛

الرتكيز عىل األشكال األنظف من وسائل النقل العام التي تحد من 	 
تلوث الهواء ومن األمراض غري السارية املرتبطة بالجهاز التنفيس؛

ميكن أن تشمل البيئة الغذائية إتاحة األغذية والوصول إليها وكذلك اإلعالن عن األغذية وتسويقها.   9
عات التجارية أو املحالت  وتُصنف بعض األحياء عىل أنها »صحارى غذائية« ألنها محرومة من املجمَّ

األخرى لبيع األغذية بالتجزئة التي توفر األغذية املغذية وبأسعار معقولة. وغالباً ما يفتقر سكان 
هذه األحياء، الذين يكونون عادة من ذوي الدخل املنخفض، إىل خدمات النقل ويُضطرون إىل 

االعتامد عىل مخازن األحياء الصغرية التي ال توفر األغذية األصح، أو أنها تعرُضها يف حال توافرها 
بأسعار أعىل. كام أن منافذ األغذية الرسيعة غري الصحية تنحو إىل الرتكز يف املناطق األكرث فقرا.

للعمل نداء 

الحكومات  التزمت  املستدامة  للتنمية   2030 عام  خطة  عرب 

الوطنية  االستجابات  بدعم  الصحة،  وزارات  مجرد  ال  بأكملها، 

السارية. غري  لألمراض 

وتعترب السلطات البلدية، والحكومات املحلية، والوزارات املسؤولة 

املتعلقة  االستجابات  يف  أساسية  عنارص  الحرضي  التخطيط  عن 

السارية. غري  باألمراض 

ما  إذا  النيكوتني  عىل  إلدمانهم  لألطفال  اللوم  توجيه  ميكن  »هل 

ميكن  وهل  مدارسهم؟  بوابات  عند  تُباع  املنفردة  السجائر  كانت 

الوزن حينام  زائدو  أطفالهم  اآلباء واألمهات ألن  إىل  اللوم  توجيه 

الجرمية  تتوافر مساحات خرضاء يف املدن وعندما يكون معدل  ال 

تناول  إن  املنزل؟  خارج  اللعب  املأمون  من  يكون  ال  بحيث  عالياً 

يُطلق  فيام  يعيشون  الذين  الناس  من  للماليني  الصحية  األغذية 

عليه اسم »صحارى األغذية الحرضية« هو ببساطة خيار غري متاح« 

2015 تشان،  مارغريت  العاملية  الصحة  ملنظمة  العامة  املديرة   –
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تيسري الوصول إىل املرافق االستجاممية، واملساحات الخرضاء املأمونة، 	 
وأرصفة املشاة حسنة الصيانة. 

ناً محورياً لالستجابات  4. يجب أن تكون الوقاية مكوِّ

املتعلقة باألمراض غري السارية  

يعترب االستثامر يف تيسري الوصول إىل خدمات الكشف، والتشخيص، والعالج 
يف وقت مبكر عنرصاً حاسام. ويف الوقت ذاته  فليس مبقدور أي مدينة أو 
بلد اإلفالت من وباء األمراض غري السارية. فتكاليف رعاية املصابني بهذه 

األمراض هو جسيم للغاية بالفعل.10 

 Maher, D, Ford, N, and Unwin, N (2012). “Priorities for developing countries :انظر  10
 in the global response to non-communicable diseases.” Globalization and Health,

.8: 14
 WHO, WEF (2011). “From burden to “best buys”: reducing the economic impact  11

 “.of NCDs in LMICs
http://www.who.int/nmh/publications/best_buys_summary.pdf?ua=1  

االستثمار11 عائد  حقائق 

الحقيقة 1: العواقب االقتصادية للأمراض غ�ي السارية فادحة

يف ظل سيناريو ’العمل كاملعتاد’ فإن الخسائر االقتصادية  	
الناجمة  الدخل  واملتوسطة  املنخفضة  للبلدان  التجميعية 
عن األمراض غري السارية األربعة الرئيسية ستتجاوز حسب 
 2011 عامي  بني  أمرييك  دوالر  تريليونات   7 التقديرات 
املائة من  4 يف  يعادل نسبة تقرب من  و2025، وهو ما 

.2010 عام  البلدان  لهذه  السنوي  الناتج 
غ�ي  االأمراض  من  الوقاية  نطاق  توسيع  تكاليف   :2 الحقيقة 

عبئها. مع  بالمقارنة  جداً  منخفضة  ومكافحتها  السارية 

تقدر تكاليف اإلجراءات السكانية للحد من تعاطي التبغ  	
الغذايئ  النظام  وكذلك  ضار،  نحو  عىل  الكحول  وتعاطي 
غري الصحي، والخمول البدين، بنحو ملياري دوالر أمرييك 
أي  الدخل،  واملتوسطة  املنخفضة  الدول  لجميع  سنوياً 

الواحد؛ للشخص  أمرييك  دوالر   0.40 أقل من 
الخاصة  	 السارية  غري  األمراض  تدخالت  تكلفة  تصل 

مليار   11.4 إىل  املردودية  حيث  من  واألفضل  باألفراد 
واملتوسطة  املنخفضة  البلدان  لكل  سنوياً  أمرييك  دوالر 
دوالر   1 من  أقل  بني  يرتاوح  سنوي  (استثامر  الدخل 
الدخل إىل  البلدان املنخفضة  الواحد يف  أمرييك للشخص 
الرشيحة  بلدان  يف  الواحد  للشخص  أمريكية  دوالرات   3

املتوسط). الدخل  من  العليا 
الوقاية  نطاق  توسيع  من  ي 

المتأ�ت العائد   :3 الحقيقة 
هائل. والعلج 

 من الزاوية االقتصادية فإن العوائد ستصل إىل العديد من  	
اإلضايف. وعىل سبيل  الناتج  الدوالرات من  املليارات من 
املثال فإن الحد من معدالت الوفيات الناجمة عن مرض 
يف   10 بنسبة  الدماغية  والسكتات  االحتشايئ  القلب 
البلدان  يف  االقتصادية  الخسائر  إىل خفض  سيؤدي  املائة 
مليار   25 بنحو  يقدر  مببلغ  الدخل  واملتوسطة  املنخفضة 
دوالر أمرييك سنوياً، وهو ما يزيد مبعدل ثالثة أضعاف عن 
االستثامر الالزم لإلجراءات الالزمة لتحقيق هذه املنافع؛

عىل  	 ستكون  االستثامر  عوائد  فإن  الصحية  الزاوية  من 
املبكرة. الوفيات  من  املاليني  من  العديد  تجنب  شكل 



5. يتحمل القامئون بأمر التخطيط الحرضي مسؤولية 

أساسية يف مجابهة األمراض غري السارية وآثارها 

االجتامعية االقتصادية

يندرج أثر التوسع الحرضي عىل صحة السكان، واإلنصاف الصحي، والبيئة 
وتشيع ظواهر  والبلدية.  الوطنية  للسلطات  األساسية  الشواغل  عداد  يف 
عدم املساواة يف العلل والوفيات املبكرة الناجمة عن األمراض غري السارية 
يف املدن. وعىل سبيل املثال فإن سكان األحياء الفقرية الحرضية يتعرضون 
بشدة لعوامل الخطر املتعلقة باألمراض غري السارية إىل جانب ما يواجهون 
من صعوبات يف الوصول إىل الخدمات الصحية األساسية.12 وميكن لألمراض 
غري السارية أن تدفع األفراد واألرس إىل هاوية الفقر، وأن تزيد من أشكال 

عدم املساواة، وأن تفاقم أوجه الضعف. 

بالسياسات  التحكم  عىل  بالقدرة  املحلية  الحكومات  تتمتع  ما  وغالباً 
والترشيعات املتعلقة باملسائل األساسية التي تؤثر عىل األمراض غري السارية. 
وعىل هذه الحكومات أن متارس هذه القدرة إلنقاذ األرواح، وإطالة األعامر، 
وتحسني أمناط الحياة. وإن عليها أن تساعد عىل أن يكون الخيار الصحي 

هو الخيار السهل.

 Haregu, TN, et al. (2015). “Co-occurrence of behavioural risk factors :انظر مثاًل  12
 of common non-communicable diseases among urban slum dwellers in Nairobi,

 .Kenya.” Glob Health Action, 8: 10.3402/gha.v8.28697

6. االستعداد لالنطالق

عىل السلطات البلدية، والحكومات املحلية، والوزارات املسؤولة عن التخطيط 
الحرضي بادئ ذي بدء أن تقوم مبا ييل:

تشجيع مدينتها/مدنها عىل االنضامم إىل شبكة املدن الصحية؛13	 

إنشاء لجنة توجيهية متعددة االختصاصات أو مجلس تنسيق تقوم 	 
فيه قطاعات التخطيط الحرضي، و/أو اإلسكان، و/أو اإلصحاح، و/

والقطاعات  الصحة  قطاع  قواها مع  بضم  النقل  و/أو  البيئة،  أو 
وعوامل خطرها  السارية  غري  باألمراض  االهتامم  إلدراج  األخرى 

ضمن التخطيط الحرضي؛

فيام 	  املصالح  تضارب  ظاهرة  من  للحد  الالزمة  الخطوات  اتخاذ 
يتعلق باملسؤولني املنتخبني/املوظفني الحكوميني والصناعات الكربى 
للتبغ، واألغذية، والكحول؛ إذ تسعى هذه الرشكات يف الغالب إىل 
التأثري عىل الحكومات بطرح حجج متحيزة وزائفة ملنع اتخاذ تدابري 

بشأن األمراض غري السارية.

هناك آالف من املدن يف مختلف أرجاء العامل املنضمة إىل شبكة املدن الصحية. وتختلف   13
اسرتاتيجيات التنفيذ من مدينة إىل أخرى إال أنها تتبع جميعاً الفكرة األساسية املتمثلة يف إرشاك 

العديد من أفراد املجتمعات املحلية ومختلف الجهات صاحبة املصلحة وكذلك ضامن التزامات من 
املسؤولني البلديني لتحقيق الكفاءة والتعبئة عىل نطاق واسع. وال يعتمد أن تكون املدينة صحية 

عىل البنية التحتية الصحية الحالية، بل عىل التزام بتحسني بيئة املدينة واستعداد لتشكيل الصالت 
السياسية، واالقتصادية، واالجتامعية الرضورية.

5

عن  الناجمة  تالفيها  ميكن  التي  واملعاناة  املبكرة  الوفيات  تشكل 

والعرشين.  الحادي  القرن  بالء  السارية  غري  األمراض 

والقطاع  للحكومة،  الفرصة  السارية  غري  األمراض  مجابهة  وتتيح 

الخاص، واملجتمع املدين للعمل معاً بدرجة مل يسبق لها مثيل من 

الرشائح  لكل  للحياة  ومعززة  لألرواح  منقذة  فروق  إحداث  أجل 

الحقيقية  قيمتها  لتظهر  للمدن  فرصة  وهي  املدن.  يف  السكانية 

التأثري. تعظيم  يف  الحرضية  املزايا  وتستغل 

واملساندة  السليمة،  واالستثامرات  الصائبة،  السياسات  وعرب 

األمراض  مد  دحر  باملستطاع  فإن  الرشكاء  كل  من  الصحيحة 

السارية. غري 



 SDSN and the Global Taskforce of Local and Regional Governments for Post-2015  14
 Development Agenda towards Habitat III. “A Declaration of Cities’ Commitment

to the 2030 Sustainable Development Agenda.” https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSdTcEjf_mPt2w5ItN4hEJI_XlVTnAWX1fwS-8hDPlqNh4zdKQ/

viewform
تضطلع أمانة االتفاقية اإلطارية بقيادة جهود تنسيق تنفيذ الغاية 3-أ تحت توجيه مؤمتر األطراف.   15

وستناقش الدورة السابعة ملؤمتر األطراف (7-12 ترشين الثاين/نوفمرب 2016) مسألة تنفيذ هذه 
الغاية يف ظل التعاون الدويل.

 “.WHO (2011). “Making Cities Smoke-free  16
 http://apps.who.int/iris/bitstream/106659789241502832/1/44773/_eng.pdf
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البلدية  والحكومات  البلديات  لرؤساء  له  سابق  ال  قيادي  دور 

للتنمية   2030 التزامهم بخطة عام  2015 وأعلنوا  أثناء قمة األمم املتحدة للتنمية املستدامة يف أيلول/سبتمرب  40 بلداً  البلديات من  اجتمع رؤساء 

املائة  الصامدة  واملدن  املناخ،  بتغري  املعني  البلديات  لرؤساء  العاملي  املجلس  البلديات  رؤساء  يقودها  التي  األخرى  املبادرات  وتشمل  املستدامة. 

قيادتها  يف  غالباً  الخريية  املؤسسات  تشارك  التي  األخرى  املبادرات  من  وطائفة  باملناخ،  املعني  األربعني  املدن  قيادة  وفريق  روكفلر،  ملؤسسة 

الخاص.14  القطاع  ورشكاء  املدين  املجتمع  مبساندة  وتحظى 

نجحت  وقد  3-أ.15  الغاية  عرب   2030 عام  خطة  يف  محددة  بصورة  املدرجة  التبغ،  مكافحة  مسألة  يف  تجىل  ما  أكرث  البلدي  القيادي  الدور  وتجىل 

بيجني، ومكسيكو، ونيويورك، وساوبالو.  التبغ، مبا يف ذلك مدن كربى مثل  أن تصبح خالية من دخان  العامل يف  أرجاء  املدن يف مختلف  املئات من 

دخان  من  خالياً  بأكمله  البلد  يغدو  ليك  محفزاً  التبغ  لدخان  التعرض  من  السكان  لحامية  املدن  مستوى  عىل  الدؤوب  العمل  يكون  أن  وميكن 

والقيادة.16  املنارصة  ميدان  يبذلونه من جهود يف  ملا  املدن  زعامء  بدور  واسع  نطاق  اإلقرار عىل  مع  التبغ، 

محفوظة. الحقوق  جميع   .2016 اإلمنايئ  املتحدة  األمم  وبرنامج  العاملية  الصحة  منظمة   ©

املوجز  هذا  وضع  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  وبرنامج  العاملية  الصحة  منظمة  من  مشرتك  فريق  توىل 
للعمل. وال ميثل  الخيارات  يوفر مجموعة من  الدعوة وهو  اإلعالمي. واملوجز هذا مخصص ألغراض 
عىل  طرحه  يتم  ومل  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  أو  العاملية  الصحة  ملنظمة  رسمياً  موقفاً  املوجز 
تأييد  عىل  تنطوي  أو  والرشكاء  األعضاء  الدول  إىل  اإلحاالت  تشكل  ال  كام  فيهام.  الرئاسية  األجهزة 

املوجز. لهذا  األحوال  بأي حال من 

WHO/NMH/NMA/16.89

معرفته  إىل  الحرضي  التخطيط  عن  املسؤولة  والوزارات  املحلية،  والحكومات  البلدية،  السلطات  تحتاج  الذي  ما  املُعدية):  (غري  السارية  غري  األمراض 
املحلية الحكومات  لقطاع  إعالمي  موجز 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTcEjf_mPt2w5ItN4hEJI_XlVTnAWX1fwS-8hDPlqNh4zdKQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTcEjf_mPt2w5ItN4hEJI_XlVTnAWX1fwS-8hDPlqNh4zdKQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTcEjf_mPt2w5ItN4hEJI_XlVTnAWX1fwS-8hDPlqNh4zdKQ/viewform
http://www.paprika-annecy.com

