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مقدمة
أسباب أهمية المدن 

للصحة العالمية

 هيكتور لوبيز سانتيالنا
رئيس مدينة ليون

 "المدن الصحية تسهم
في إيجاد بلدان صحية."
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تقتضي معالجة األمراض غير السارية 
واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق 
العمل بشكل وثيق فيما بين القادة على 

الصعيد الوطني وعلى مستوى المدن.

ُتمثل المدن مراكز مفعمة بالحيوية لإلبداع والقوة، وللتعلم والثقافة. فالمدن 
نظم إيكولوجية تدعم النمو والتغيير، ويقطن المدن في الوقت الراهن أكثر 

من نصف سكان العالم – من المتوقع أن تبلغ هذه النسبة نحو الثلثين 
بحلول عام 2050 )1(.

وقد حددت منظمة الصحة العالمية )المنظمة( التوسع الحضري بوصفه 
أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها الصحة العمومية في القرن الحادي 
والعشرين )2(. وعادًة ما ُتناقش هذه المسألة من منظور سلبي يتضمن 

الفاشيات المعدية، وأنماط الحياة غير الصحية، والتهديدات البيئية. بيد أن 
المدن تتيح فرصًا عظيمة لتحسين الصحة العمومية من خالل السياسات 

واإلجراءات المعززة للصحة )4،3(.

وتضطلع الوزارات الوطنية عمومًا بالمسؤولية عن تعزيز الصحة والعافية 
في البلدان، بينما يمثل قادة المدن الحلفاء الرئيسيين في تحقيق أهداف 
الصحة العمومية على الصعيد الوطني في صفوف قطاعات عريضة 

من السكان. ولدى قادة المدن ما يلزم من وسائل وفرص والتزامات 
لحماية صحة مواطني مدنهم وعافيتهم عن طريق تحديد األولويات، 

وتوحيد أصحاب المصلحة حول أهداف مشتركة، وضمان المساءلة عن 
الحصائل.

وليست االلتزامات التي يقطعها قادة المدن مهمة بالنسبة لصحة المدن 
ن  نما لها أهمية أيضًا بالنسبة إلى الصحة العالمية ككل. واإ فحسب، واإ

الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة ُيلزم العالم بوضوح "بجعل المدن 
شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة" كأماكن للعيش )5(. 
وكذلك تسهم المدن إسهامًا كبيرًا في تحقيق الهدف 3 من تلك األهداف، 
أال وهو "ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع 
األعمار" )6(. فالمدن بمثابة مواقع التنفيذ الرئيسية للسياسات والبرامج 

الصحية الوطنية – من غير المحتمل تحقيق الغايات العالمية دون دعم 
من المدن.

ويوجه هذا التقرير الدعوة إلى قادة المدن كي يجابهوا التحدي ويبرهنوا 
للعالم كيف يمكن للعمل على الصعيد المحلي أن يساعد في حل مشاكل 

الصحة العالمية.  

 حديقة عمومية في مدينة تيانجين، الصين. 
مرجع الصورة: يانغ أيجون/ البنك الدولي.
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 األمراض غير السارية والسالمة على الطرق 
في سياق أهداف التنمية المستدامة

يمكن للمدن أن تعمل على دعم االلتزام العالمي بضمان حصول الجميع، والسيما  الفقراء 
نهاء جميع أشكال سوء  والفئات الضعيفة، على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغّذي، واإ

التغذية، بما في ذلك فرط الوزن والسمنة.

تتمثل الغايتان الرئيسيتان في خفض عدد الوفيات الناجمة عن األمراض غير المعدية بمقدار 
الثلث بحلول عام 2030 )الغاية 3-4(، وخفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور 

إلى النصف بحلول عام 2020 )الغاية 3-6(. ويمكن للمدن أن تساعد البلدان على 
تحقيق تخفيضات هامة في معدل الوفيات بفضل تنفيذ سياسات فعالة وتطبيقها.

يمكن للمدن أن تشجع على تحسين التخطيط الحضري بإعطاء األولوية لزيادة الوصول 
إلى نظم النقل العام المأمونة، وتحسين االستفادة من مساحات خضراء أو أماكن عامة، 

وتحسين نوعية الهواء. وستدعم هذه اإلجراءات معًا الجهود الرامية إلى خفض عدد الوفيات 
الناجمة عن حوادث المرور وتحسين نوعية الهواء وتعزيز النشاط البدني.
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الصحة العمومية 
 في المدن:

حجم التحدي

تواجه المدن العديد والعديد من تحديات الصحة العمومية: خدمات 
اإلصحاح، وتلوث الهواء، والعنف في المناطق الحضرية، والسالمة 
تاحة األغذية واألماكن الصحية. وينصب تركيز هذا  على الطرق، واإ

التقرير على قضيتين من أبرز القضايا التي تواجه الصحة في المناطق 
الحضرية، أال وهما: األمراض غير السارية واإلصابات الناجمة عن 

حوادث الطرق.

وتودي األمراض غير السارية، والتي تشمل السرطان والسكري وأمراض 
 القلب واألوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، بحياة
 41 مليون شخص في العالم سنويًا، وتشّكل 71% من مجموع

الوفيات )7(. ويتزايد االعتراف بهذه األمراض بوصفها حاالت مرضية 
تتأثر اإلصابة بها بمحددات اجتماعية واقتصادية وبيئية، وغالبًا ما 

تكون مدفوعة بجوانب التوسع الحضري )9،8(. وتتضمن عوامل الخطر 
الرئيسية تعاطي التبغ، والنظم الغذائية غير الصحية، والخمول البدني، 
وتعاطي الكحول على نحو ضار. وفي عام 2018، ُأقِّر أيضًا بقضية 
تلوث الهواء باعتبارها أحد عوامل خطر األمراض غير السارية )10(. 

وبشكل تراكمي، تشير التوقعات إلى أن التكلفة االقتصادية المنتظرة 
لألمراض غير السارية في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة 

الدخل وتلك المرتفعة الدخل ستصل إلى ما يربو على 30 تريليون دوالر 
أمريكي بحلول عام 2030 )11(.

وفي الوقت ذاته، فإن حوادث الطرق تودي بحياة 1.35 مليون شخص 
آخرين سنويًا، وُتعتبر السبب الرئيسي للوفاة في صفوف من تتراوح 

أعمارهم بين 5 أعوام و29 عامًا )12(. كما تشّكل حوادث الطرق عبئًا 
اقتصاديًا ثقياًل؛ إذ تكلف معظم البلدان ما متوسطه 3% من الناتج 

المحلي اإلجمالي، وقد ترتفع هذه النسبة أحيانًا في البلدان المنخفضة 
الدخل وتلك المتوسطة الدخل )13(.

ومن الممكن تالفي هذه األعباء الصحية واالقتصادية من خالل العمل 
على مستوى المدن. وتؤثر البيئة الحضرية في عوامل خطر األمراض 

غير السارية واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق. فإذا وقع االختيار 
على السياسات والبرامج المناسبة، صار بوسع السلطات المحلية تهيئة 

بيئة مدن تدعم تحسين الحصائل الصحية )6(.

ويستلزم نجاح العمل بشأن األمراض غير السارية واإلصابات الناجمة 
عن حوادث الطرق وجود تعاون بين قطاعات متعددة في مجال 

السياسات عبر مجموعة من القطاعات تشمل الصحة والنقل واإلسكان 
والتعليم. وتتبوأ المدن موقعًا يؤهلها تمامًا لتعزيز هذا النوع من التعاون، 

وهو ما ُيشار إليه في بعض األحيان بتعبير "نهج إدماج الصحة في 
جميع السياسات" )15،14(. ويوضح اإلطار 1 أدناه كيف دعمت 
المنظمة هذه القضايا على مدى تاريخها من خالل شبكات المدن 

الصحية التابعة للمنظمة.  

80% من جميع الوفيات ناجمة عن األمراض 
غير السارية واإلصابات.
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برنامج المدن الصحية 
لمنظمة الصحة العالمية

يرجع تاريخ أول برنامج للمدن الصحية للمنظمة إلى عام 1986. واليوم، توجد لدى كل إقليم من األقاليم الستة 
التابعة للمنظمة شبكة مخصصة ُتسمى شبكة المدن الصحية تساعد على بناء زخم قوي من أجل الصحة 

العمومية على مستوى المدن، وتعالج قضايا من قبيل محددات الصحة؛ واإلنصاف؛ وتصريف الشؤون القائم 
على المشاركة؛ والتعاون بين القطاعات.

وباإلضافة إلى شبكات المدن الصحية وما لها من أهمية، أنشأت المنظمة منذ ذلك الحين شبكات ومبادرات 
أخرى كثيرة كي تقدم الدعم التقني المحدد المواضيع الذي تطلبه المدن ُبغية مساعدتها على تحقيق أهدافها في 

مجال الصحة العمومية.

وكذلك يسهم العمل على مستوى المدن إسهامًا كبيرًا في برنامج العمل العام الثالث عشر لمنظمة الصحة 
العالمية، 2019-2023 )16(. وفي إطار برنامج العمل العام، يرد ذكر واضح لرؤساء المدن والقادة 

المحليين بوصفهم أطرافًا فاعلًة رئيسيًة في تحقيق هدف المنظمة الرامي إلى مساعدة مليار شخص على التمتع 
بصحة أوفر، ويشمل ذلك وقايتهم من األمراض غير السارية.

الشكل 1: احتماالت الوفاة بسبب األمراض غير السارية الرئيسية األربعة بين سن 30 عامًا و70 عامًا، تقديرات قابلة للمقارنة، عام 2016.

المصدر: المرصد الصحي العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية

14
15-18
19-21
22-24
25

 غير متاح
ال ينطبق
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قوة المدن

تقتضي معالجة األمراض غير السارية واإلصابات 
الناجمة عن حوادث الطرق العمل بشكل وثيق فيما 

بين القادة على الصعيد الوطني وعلى مستوى المدن. 
وفي حين تتمتع كل مدينة بنقاط قوة يمكن أن تدعم 
عمل المدينة األخرى وأن تسهم في تحسين النتائج 

المرجوة بوجه عام، تمتاز المدن بنقاط قوة خاصة تتمثل 
فيما يتعلق بالجوانب التالية:

المشاركة المجتمعية. 
قادة المدن أقرب إلى الناس الذين يخدمونهم، مما يزيد من العمل الذي 

يطلبه الجمهور منهم ومن المساءلة الواقعة على عاتقهم. ويضع هذا قادة 
المدن في موقف قوي يمّكنهم من استيعاب احتياجات سكان مدنهم، ومن 

إشراك المجتمعات المحلية في تصميم الخدمات وتقديمها. 

الشراكات المحلية.  
غالبًا ما تقيم سلطات البلديات شراكات متينة مع أصحاب المصلحة على 

الصعيد المحلي مثل جماعات المجتمع المحلي أو المنظمات المحلية، 
والذين ينخرط الكثير منهم بالفعل في تقديم خدمات الخطوط األمامية، 

ومن ثم فبوسعهم دعم فعالية العمل المتعدد القطاعات. 

السالسة. 
في الغالب يتسنى لوكاالت المدينة أن تعمل بشكل أسرع من الهيئات 
الوطنية. وعلى عكس وزارات الصحة الوطنية، يغلب أن تكون لقادة 

المدن والية على قطاعات حكومية متعددة. وحيث يتوافر لهؤالء القادة 
قدر أكبر من الحرية في ربط البرامج الصحية بغيرها من البرامج أو 

السياسات، فبمقدورهم التأثير في إحداث التغيير الشامل لعدة قطاعات 
على نحو أيسر مقارنًة بالحكومات الوطنية.
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األصول العامة. 
تتوافر لسلطات البلديات البنية التحتية الالزمة من قبيل األماكن والمباني 
العامة وغيرها من األصول العامة، وتستطيع هذه السلطات استغالل تلك 

األصول بما يكفل دعمها للصحة. فعلى سبيل المثال، يمكن استغالل 
األماكن المؤقتة أو الدائمة لتعزيز السلوكيات الصحية، مثل المناطق 

الخالية من حركة المرور، والحارات اآلمنة لركوب الدراجات، واألسواق 
المراعية للبيئة، والحدائق، وأماكن الترفيه. ومن الممكن أيضًا استغالل 

تنظيمات تحديد المناطق المحلية في التكليف باستخدامات معينة للملكية 
الخاصة أو منح حوافز لهذه االستخدامات أو حظرها، وذلك بغرض منع 

األنشطة غير الصحية. 

القيادة. 
نفاذ القوانين والتنظيمات التي تعزز المبادرات  يتسنى لقادة المدن تطبيق واإ
الوطنية. وقد تكون لديهم القدرة على تطوير السياسات بما يتجاوز القدر 
الممكن باستخدام التشريعات الوطنية، أو على اختبار التدخالت الجديدة 

لتحديد كيفية توسيع نطاقها. وبوسع قادة المدن أيضًا تحديد األولويات 
ووضع رؤية أو استراتيجية لتوحيد مختلف وكاالت المدينة حول أهداف 
مشتركة، وبوسعهم التأثير في مخصصات الميزانية من أجل دعم عملية 

التنفيذ.

االبتكار. 
تستطيع المدن تهيئة بيئات مواتية الختبار األفكار والُنُهج الجديدة، 

وتستطيع أيضًا تولي زمام القيادة في تجريب مثل هذه االبتكارات لصالح 
السلطات الوطنية. ومن الممكن أن يؤدي هذا أحيانًا إلى اعتماد برامج 
تحمل لواءها المدن والتوسع في تلك البرامج عند التطبيق العملي على 

الصعيدين اإلقليمي أو الوطني.

التعّلم من األقران. 
يتيح السعي الحثيث لتحقيق األهداف المشتركة مع المدن األخرى فرصًا 
أمام الدبلوماسية بين المدن. ويمكن للعالقات والشبكات الرسمية أو غير 

الرسمية القائمة بين المدن، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، أن 
توفر الدعم الالزم لتبادل التعّلم والمشاركة، وتتيح المنافسة الصحية، 

وتعطي دفعًة للتميز والقيادة على مستوى العالم. 

 أطفال يركبون دراجة الدفع بالقدم )سكوتر(. 
.Shutterstock :مرجع الصورة

ويتمثل الهدف من هذا التقرير في مساعدة كل قادة 
المدن على تحديد تدخل واحد على األقل من هذه 

المجاالت يمكن أن يعود بالنفع على مدنهم.
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الغرض من هذا 
التقرير

يتناول هذا التقرير بعض المجاالت المحددة التي تستطيع 
سلطات المدن اتخاذ إجراءات فيها للوقاية من األمراض 

غير السارية ولتحسين السالمة على الطرق. ويركز 
ل ُينظر  التقرير على مجموعة من 10 مجاالت َتدخُّ

إليها باعتبارها منطلقات نحو إثبات إمكانية االضطالع 
بالعمل. 

ويوجد بالفعل الكثير من الموارد الجيدة لتنفيذ تدخالت على مستوى المدن 
بشأن األمراض غير السارية واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق. 

ويحدد هذا التقرير مجموعة تمثيلية منتقاة من تلك الموارد لمساعدة 
سلطات المدن على الوصول إلى األدوات واإلرشادات التقنية الموجودة 

التي يمكن أن تدعم عملها. بيد أن َثمَّة اختالفًا كبيرًا عند التطبيق العملي 
في كيفية تنفيذ السياسات المعنية. وسوف تتأثر اإلجراءات المتخذة 

بعوامل متعددة تتصل باالستقاللية السياسية أو التشريعية أو المالية، 
وباالتجاهات االجتماعية الديمغرافية، وبالتفضيالت االجتماعية الثقافية، 
كما أن المشاريع ال تتطور دومًا على نسق مستمر ومنتظم )17(. ومن 

َثمَّ يتناول التقرير العناصر التي يمكنها التأثير في نجاح التدخل باالستناد 
إلى األفكار المتعمقة المأخوذة من الخبرات الواقعية في 19 مدينة من 
بينها 15 مدينة في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل.

ُحددت عشرة تدخالت باعتبارها عّينات لما يمكن 
للمدن أن تفعله من أجل التصدي لألمراض غير 

السارية ومشاكل السالمة على الطرق.
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الناجمة عن حوادث الطرق على مستوى المدن، والدرس الثاني هو أن 
م هذا التحليل لمساعدة  هناك اختالفًا كبيرًا في كيفية تحقيق ذلك. وُصمِّ

سلطات البلديات على االستفادة من الدروس المستخلصة من المدن 
األخرى واستخدامها لتوفير المعلومات التي تسترشد بها اإلجراءات التي 

تتخذها تلك السلطات في المستقبل.

مجاالت  بشأن  المدن  لقادة  القرار  سيكون  المطاف،  نهاية  وفي 
ويتمثل  وعافيتهم.  مواطنيهم  صحة  لتحسين  أهمية  األكثر  العمل 
تحديد  على  المدن  قادة  كل  مساعدة  في  التقرير  هذا  من  الهدف 
بالنفع  يعود  أن  يمكن  المجاالت  هذه  من  األقل  على  واحد  تدخل 
واألدوات  المطلوبة  بالدفعة  القادة  هؤالء  تزويد  وفي  مدنهم،  على 

للعمل.   الالزمة 

ولوجهات النظر التي تتيحها هذه الخبرات أهمية خاصة إذ إنها تجسد 
االتجاهات الحالية المتعلقة بمعدالت الوفيات الحادثة بسبب األمراض 
غير السارية وبسبب اإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق، والمتعلقة 
بالديمغرافيا الحضرية. وحوالي 85% من الوفيات المبكرة بين البالغين 

بسبب األمراض غير السارية )في صفوف من تتراوح أعمارهم بين 
30 عامًا و70 عامًا( تحدث في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان 

المتوسطة الدخل )7(، كما تقع بتلك البلدان 93% من حوادث الطرق 
)18(. وفي نفس الوقت، فإن سبعة من أكبر 10 مدن في العالم توجد في 

بلدان ليست مصنفة باعتبارها مرتفعة الدخل )19(.

وبوجه عام، يجسد هذا التقرير درسين مهمين. الدرس األول هو أن ثمة 
العديد من الفرص السانحة لمعالجة األمراض غير السارية واإلصابات 

 شخص يتجول في مدينة فورتاليزا على متن دراجة. 
.Vital Strategies مرجع الصورة: مدينة فورتاليزا/ مؤسسة
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التدخالت العشرة
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ثة  التخلص من االنبعاثات الُمَلوِّ
وضمان توفير الطاقة النظيفة 

والهواء النقي.

تصميم المدن على نحو يعزز التنقل 
الحضري المستدام، بما في ذلك النقل 

النشط )المشي أو ركوب الدراجات على 
سبيل المثال( والترفيه، والبنية التحتية 

القوية للنقل بالمناطق الحضرية، 
وقوانين السالمة على الطرق الصارمة.

18

وفي هذه المجاالت توجد الكثير من اإلجراءات التي يمكن أن تتخذها المدن لحماية صحة 
الناس وتحسينها. فيمكن أن تطبق المدن سياسات جديدة وتنفذها وترصدها أو تحّدث السياسات 
القديمة، أو أن تستحدث خدمات جديدة أو تحّسن الخدمات الموجودة بالفعل، أو أن تعيد تصميم 

األماكن العامة وتضيف إليها لتعزيز السلوكيات واألوساط الصحية. كما تستطيع المدن أن 
تحفز العمل الذي يضطلع به القطاع الخاص من خالل التكليف بأنشطة تعزز الصحة بشكل 

مباشر أو غير مباشر، أو منح حوافز لتلك األنشطة، أو السماح بها، أو توجيهها، أو إزالة 
العوائق التي تعترض سبيلها )21(.

وتتوافر لدى المنظمة الكثير من الموارد الالزمة للتعامل مع قضية األمراض غير السارية 
وقضية السالمة على الطرق، وهذه الموارد مصممة كي ُتستخدم على المستوى الوطني، ويشتمل 
عدد من هذه الموارد على اإلرشادات أو األدوات التي من الممكن أن تساعد المدن على معالجة 

هاتين القضيتين. وُيسّلم بإرشادات المنظمة على أنها تركز على المجاالت الُمَسنَّدة بالبيِّنات 
والعالية األثر، مع النظر في مردوديتها حيثما أمكن. 

1

جعل جميع البيئات خالية من 
التدخين، عالوًة على حظر 

جميع أشكال اإلعالن عن التبغ 
والترويج له ورعايته.

4

2

المجاالت ذات األولوية
في المؤتمر العالمي التاسع لتعزيز الصحة المعقود بشنغهاي في عام 2016، قطع منتدى رؤساء المدن الصحية، 

والذي يضم أكثر من 100 من رؤساء المدن في أنحاء العالم، التزامًا بتعزيز عدٍد من المجاالت ذات الصلة باألمراض 
غير السارية والسالمة على الطرق )20(، وتضمنت هذه المجاالت ما يلي:

تنفيذ سياسات بشأن الغذاء 
المستدام والمأمون تخفض 

مدخول السكر والملح، وتحد من 
تعاطي الكحول على نحو ضار.

3
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الشراكة من أجل مدن صحية مبادرة مشتركة بين منظمة الصحة العالمية ومؤسسة بلومبرغ الخيرية والجهة 
الشريكة المنفذة مؤسسة "Vital Strategies". ُأقيمت الشراكة في عام 2017 بهدف مساعدة المدن حول 

العالم على معالجة األمراض غير السارية واإلصابات باستخدام سياسات وتدخالت مسترشدة بالبيِّنات. وبنهاية 
عام 2018 بلغت المدن المشاركة أكثر من 50 مدينة من ست قارات. وتمثل الشراكة أكبر شبكة مخصصة 

للتعامل مع األمراض غير السارية واإلصابات في العالم.

يتأتى هذا المفهوم جزئيًا من خبرات سفير المنظمة العالمي المعني باألمراض غير السارية واإلصابات مايكل 
ّبان تقلده منصب رئيس مدينة نيويورك في الفترة 2002-2013، عملت المدينة على الحد من  ر. بلومبرغ. واإ
عوامل الخطر المختلفة لألمراض غير السارية واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق. وتضمنت السياسات 

المعنية حظر التدخين في أماكن العمل بما في ذلك جميع الحانات والمطاعم، فضاًل عن األماكن العامة مثل 
الحدائق؛ ووضع غايات بشأن محتوى الملح في أغذية معينة؛ وتكليف الكثير من المطاعم بوضع وسوم توضح 
محتوى السعرات الحرارية في قوائم الطعام. وقد ارتفع متوسط العمر المتوقع في مدينة نيويورك بنحو 3 سنوات 

خالل شغله لذلك المنصب.

 الشراكة من أجل
مدن صحية

الشروع في العمل
يحدد هذا التقرير 10 تدخالت يمكن للمدن تنفيذها تركز على 

الهواء،  البدني، ونوعية  الغذائية، والنشاط  التبغ، والسياسات  مكافحة 
والسالمة على الطرق، عالوًة على ترصد األمراض غير السارية، 

البيانات المتعلقة بعوامل الخطر. وثمة  وذلك بهدف دعم عملية جمع 
طرق أخرى عديدة لتحسين الصحة في المدن، ولكن وقع االختيار 

باعتبارها منطلقًا  التدخالت  الصغيرة من  الفرعية  المجموعة  على هذه 
المنظمة بشأن  المتوافرة حاليًا لدى  الخبرات والَبيِّنات  إلى  يستند 

مجاالت التدخل هذه.

وتستند التدخالت المعنية كذلك إلى سياسات عالية المردودية. وقد ُاختير 
كثير منها من أفضل خيارات المنظمة بشأن مكافحة األمراض غير 

السارية – هي مجموعة من السياسات األساسية المتوقع أن تحقق أعظم 
األثر بشأن الحد من االعتالالت واإلعاقات والوفيات المبكرة الناجمة 

عن األمراض غير السارية )22(. وقد تبين أن أفضل الخيارات تنطوي 

على فوائد اقتصادية كبيرة للبلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة 
الُدنيا من الدخل المتوسط، حيث تشير التقديرات إلى تحقيق مكاسب تبلغ 
نحو 350 مليار دوالر أمريكي بحلول عام 2030 )23(. وقد استخدمت 
المدن بالفعل كل التدخالت تقريبًا في إطار مبادرة الشراكة من أجل مدن 

صحية )24(.

وُتبيِّن التدخالت العشرة كيفية تنفيذ أنشطة معينة بفعالية على مستوى 
المدن. وبعض التدخالت تدعم الحصائل الصحية المتعددة. فمن الممكن 

على سبيل المثال أن يكون لتعزيز النقل النشط، مثل المشي وركوب 
الدراجات، آثار إيجابية على نوعية الهواء في منطقة ما، وقد يسهم أيضًا 

في الحد من حركة المرور في منطقة معينة. وهذا على سبيل المثال 
ال الحصر بالطبع. فهناك أيضًا الكثير من األمثلة األخرى للتدخالت 

والُنُهج الممكنة يمكن االطالع عليها في موارد المنظمة األخرى الواردة 
في نهاية كل موضوع.  
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عشر طرق
 رصد عوامل خطر األمراض غير السارية

إجراء مسح سكاني لعوامل الخطر السلوكية لألمراض غير 
السارية، مثل تعاطي التبغ، واستهالك الكحول، والعادات الغذائية، 

والنشاط البدني.

 تهيئة مدينة خالية من التدخين
حماية الناس من دخان التبغ غير المباشر من خالل وضع 

نفاذ تشريعات تجعل جميع األماكن العامة المغلقة خالية  وتمرير واإ
من التدخين بنسبة %100.

 حظر اإلعالن عن التبغ
تطبيق حظر شامل على جميع أشكال اإلعالن عن التبغ والترويج 

له ورعايته سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

 الحد من استهالك المشروبات المحالة بالسكر
وضع سياسات وتنفيذها للحد من استهالك المشروبات المحالة 
بالسكر، من قبيل فرض ضرائب على إنتاج هذه المشروبات أو 

بيعها.

 الحد من استهالك الملح
تنفيذ المكونات الرئيسية للحزمة التقنية SHAKE الصادرة 

عن المنظمة للحد من استهالك الملح )34(.

20
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عشر طرق
 تهيئة شوارع يمكن العيش فيها والمشي وركوب الدراجات

تحسين شبكات المشاة والدراجات والبنية التحتية عبر المدينة 
لضمان إتاحة الخدمات على نحو مأمون ومنصف، وللنهوض 

بمعدالت المشي وركوب الدراجات بغرض الترفيه والنقل.

 هواء أنقى
الحد من تلوث الهواء المحيط عبر تنفيذ تدخالت في القطاعات 

ثة مثل النقل والمخلفات الصلبة والصناعة، وتعزيز نقاء  الُمَلوِّ
الهواء في األماكن المغلقة عبر إتاحة أنواع الوقود والتقنيات 

النظيفة المستخدمة في الطهي والتدفئة واإلضاءة.

 الحد من القيادة تحت تأثير الكحول
زيادة معدالت إنفاذ قوانين مكافحة القيادة تحت تأثير الكحول.

 إدارة السرعة
وضع حدود أقل للسرعة وتعزيز إنفاذ حدود السرعة الحالية. 

 زيادة معدالت استخدام أحزمة األمان وارتداء الخوذات
زيادة معدالت إنفاذ استخدام أحزمة األمان وارتداء خوذات 

الدراجات النارية.

21 الفرع 2
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نفاذ تشريعات تجعل  حماية الناس من دخان التبغ غير المباشر من خالل وضع وتمرير واإ
جميع األماكن العامة المغلقة خالية من التدخين بنسبة %100.

أسباب أهمية األمر: إن األماكن العامة الخالية من التدخين تحمي صحة المدخنين فضاًل عن غير 
المدخنين، وتشجع على اإلقالع عن التدخين؛ حيث ال تتيح سوى أماكن محدودة لمن يرغبون في 

تعاطي التبغ )27(. وهي تساعد أيضًا على تغيير السياق االجتماعي للتدخين، على نحو تزيد معه 
احتماالت الحد من تعاطي الناس للتبغ )27(. 

نفاذ سياسات حظر التدخين في جميع األماكن العامة، بما في  ما يمكن أن تفعله المدينة: وضع واإ
ذلك أماكن العمل ومنها المطاعم والحانات.

 تهيئة مدينة خالية
من التدخين

2

مكافحة التبغ

لمعالجة األمراض غير السارية واإلصابات 
الناجمة عن حوادث الطرق في المدن

22

إجراء مسح سكاني لعوامل الخطر السلوكية لألمراض غير السارية، مثل تعاطي التبغ، 
واستهالك الكحول، والعادات الغذائية، والنشاط البدني.

أسباب أهمية األمر: إن تحسين فهم الوضع الحالي لعوامل الخطر هذه يمكن أن يحدد السلوكيات 
التي ُتَمس الحاجة إلى تغييرها من أجل تحسين الصحة بوجه عام. ويساعد رصد عوامل الخطر أيضًا 
على تصميم التدخالت المحتمل أن تحقق أثرًا أكبر – على سبيل المثال، المسوح األكثر تعمقًا القادرة 

على تقييم وضع عوامل الخطر بدقة على مستوى المجموعات السكانية الفرعية ومستوى األحياء 
يمكنها المساعدة على تحديد مناطق وفئات معينة هي األشد احتياجًا )25(. 

ما يمكن أن تفعله المدينة: إجراء مسح شامل لعوامل خطر األمراض غير السارية كل 3-5 سنوات، 
مع تصنيف البيانات إلى فئات من قبيل السن، ونوع الجنس، والوضع االجتماعي االقتصادي، 

والعرق، والحي.

ترصد األمراض غير السارية

يمكن االطالع على مثال في: النهج التدريجي الذي تتبعه المنظمة إزاء الترصد )26(

رصد عوامل خطر األمراض 
غير السارية

1
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وضع سياسات وتنفيذها للحد من استهالك المشروبات المحالة بالسكر، من قبيل فرض 
ضرائب على إنتاج هذه المشروبات أو بيعها.

أسباب أهمية األمر: إن استهالك المشروبات المحالة بالسكر سبب رئيسي لإلصابة بالسمنة وأحد 
العوامل المسهمة في اإلصابة بالسكري )32(. وتتضمن هذه المشروبات عصائر ومشروبات الفاكهة، 

ومشروبات تعزيز الطاقة والمشروبات الرياضية، والشاي الُمّحلى، ومشروبات الحليب المنكهة. 

ما يمكن أن تفعله المدينة: ثبت تحقيق الفائدة بفضل التدخالت الرامية إلى الحد من بيع هذه 
المنتجات واإلعالن عنها. وقد يكون بمقدور المدن فعل ذلك عن طريق الحد من بيع المشروبات 
المحالة بالسكر في جميع األماكن العامة الخاضعة لرقابة سلطات المدينة. وقد تكون قادرًة أيضًا 

على استخدام األدوات المعززة للتخطيط مثل القيود المفروضة على إصدار التراخيص، وقوانين تحديد 
المناطق، وبرامج الحوافز التي تعزز بيع أغذية أفضل صحيًا.

وفي حالة وجود ضريبة على المستوى الوطني، ينبغي أن تعمل المدن على تعزيز هذه الضريبة وتطبيقها. وقد تبين أن زيادة 
الضرائب المفروضة على تلك المشروبات تحد من استهالكها، والسيما في صفوف المواطنين األقل دخاًل )33(. وقد تكون 

بعض المدن قادرة على التأثير بشكل غير مباشر في الضرائب المفروضة على المشروبات المحالة بالسكر.

ومن األمور المهمة أيضًا إذكاء وعي الجمهور باألضرار الصحية الناجمة عن المشروبات المحالة بالسكر، وينبغي إشراك 
المجتمعات المحلية في تحديد معالم الحمالت المعنية وتقديمها.

 الحد من استهالك المشروبات
المحالة بالسكر

4

تطبيق حظر شامل على جميع أشكال اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته سواء بشكل 
مباشر أو غير مباشر.

أسباب أهمية األمر: إن منع التعرض لتسويق التبغ يحول دون تعاطي منتجات التبغ، والسيما لدى 
الشباب )28(. 

ن قيدت قوانين البلد العمل على الصعيد المحلي في هذا المجال،  ما يمكن أن تفعله المدينة: حتى واإ
نفاذ هذا التقييد، وذلك بوسائل منها قوانين تحديد  فلدى المدن خيارات كثيرة لتقييد تسويق التبغ واإ

المناطق على المستوى المحلي والقيود المفروضة في أماكن البيع. وقد تبين على سبيل المثال أن 
حظر بيع التبغ بالقرب من المدارس يحد من معدالت التدخين في صفوف الطالب )29(.

 حظر اإلعالن
عن التبغ

3

غذاء صحي للجميع

تنفيذ المكونات الرئيسية للحزمة التقنية SHAKE الصادرة عن المنظمة للحد من استهالك الملح )34(.

أسباب أهمية األمر: إن اإلفراط في مدخول الملح سبب رئيسي في ارتفاع ضغط الدم، وهو العامل 
المسهم األكبر في اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية والسكتات الدماغية )35(. 

ما يمكن أن تفعله المدينة: تستطيع المدن العمل على تعزيز بيئات أوفر صحة عن طريق اإللزام 
بوضع وسوم مدون عليها محتوى الملح في المطاعم، وتحسين إتاحة األغذية المنخفضة الملح، 
وتثقيف الناس بشأن أهمية الحد من تناول الملح. وتستطيع المدن في بعض الحاالت العمل مع 

شركات تصنيع األغذية والموردين والمطاعم وباعة األغذية بالشوارع من أجل تغيير تركيبة المنتجات 
المعنية بحيث تحتوي على مقدار أقل من الملح.

 الحد من استهالك
الملح

5

23 الفرع 2

 يمكن االطالع على أفكار أخرى للعمل في: دليل المنظمة بشأن جعل المدن خالية من التدخين )30(
المبادئ التوجيهية التفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن حظر اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته )مادة 13( )31(

 يمكن االطالع على أفكار أخرى للعمل في: قاعدة بيانات المنظمة العالمية بشأن تنفيذ اإلجراءات التي تتعلق بالغذاء )36(،
وقاعدة بيانات )NOURISHING( المعنية بالسياسات التي تعزز النظم الغذائية الصحية وتحد من السمنة )37(
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يمكن االطالع على أفكار أخرى للعمل في: خطة العمل العالمية للمنظمة بشأن النشاط البدني للفترة 2030-2018 )38(

ثة مثل النقل  الحد من تلوث الهواء المحيط عبر تنفيذ تدخالت في القطاعات الُمَلوِّ
والمخلفات الصلبة والصناعة، وتعزيز نقاء الهواء في األماكن المغلقة عبر إتاحة أنواع 

الوقود والتقنيات النظيفة المستخدمة في الطهي والتدفئة واإلضاءة.

أسباب أهمية األمر: إن تلوث الهواء المحيط من المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها الصحة، علمًا 
بأن حوالي 91% من سكان العالم يعيشون في أماكن تتجاوز بها مستويات تلوث الهواء الحدود 

المعتمدة لدى المنظمة )39(. وتلوث الهواء في األماكن المغلقة، والناتج في معظمه عن استخدام وقود 
ر بنحو 3.8  الكتلة األحيائية في األماكن المغلقة ألغراض الطهي والتدفئة واإلضاءة، مسؤول عما ُيَقدَّ

مليون حالة وفاة سنويًا )40(. 

ما يمكن أن تفعله المدينة: تلوث الهواء المنزلي مشكلة يمكن التصدي لها عن طريق استعمال أنواع 
وقود وتقنيات نظيفة في الطهي والتدفئة واإلضاءة. وتتضمن العناصر األخرى في هذا الصدد تحسين 
دارة الطاقة  ذكاء الوعي بشأن تغيير العادات الثقافية المتعلقة بالطهي واإ تصميم المنازل ونظم التهوية واإ

في المنازل.

تلوث الهواء المنزلي مشكلة يمكن التصدي لها من خالل سياسات تدعم التصميم الحضري 
المتراص، ونظم النقل المستدامة، واإلسكان المالئم، وتحسين إدارة نفايات البلديات. وكذلك فمن 

المستخدمة. الوقود والتقنيات  أنواع  المهمة جدًا تغيير  األمور 

تلوث الهواء

يمكن االطالع على أفكار أخرى للعمل في: الحلول الواردة في حملة المنظمة "تنفس الحياة 2030" )41(

تحسين شبكات المشاة والدراجات والبنية التحتية عبر المدينة لضمان إتاحة الخدمات على 
نحو مأمون ومنصف، وللنهوض بمعدالت المشي وركوب الدراجات بغرض الترفيه والنقل.

أسباب أهمية األمر: إن لم تكن شوارع المدينة مأمونة، قلت احتماالت مشاركة الناس في النشاط 
البدني، سواء من خالل النقل النشط أو على سبيل الترويح. 

ما يمكن أن تفعله المدينة: المدن المصممة باالستعانة بمبادئ االستخدام المتراص أو المختلط 
لألراضي توفر أحياء شديدة الترابط تنهض بمعدالت المشي وركوب الدراجات. ومن الممكن أن 

يؤدي هذا إلى انخفاض معدالت استخدام وسائل النقل ذات المحركات في الرحالت القصيرة، 
والحد من االزدحام وتلوث الهواء، وزيادة تماسك المجتمعات المحلية. وتشجع أماكن عبور 

المنظر وتوفير المظالت على زيادة معدالت المشي، وتشجع  المنسقة  المأمونة والمماشي  المشاة 
حارات الدراجات المالئمة المفصولة عن حركة مرور المركبات على استخدام الدراجات. أما 

تجهيزات نهاية الرحلة، مثل أماكن تخزين الدراجات، فتشجع المزيد من الناس أيضًا على ركوب 
الدراجات.

 تهيئة شوارع يمكن العيش
 فيها والمشي وركوب

الدراجات

6

النشاط البدني

هواء أنقى

7
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زيادة معدالت إنفاذ قوانين مكافحة القيادة تحت تأثير الكحول.

أسباب أهمية األمر: إن القيادة تحت تأثير الكحول من األسباب الرئيسية لحوادث الطرق. وفي حين 
اعتمد المزيد من البلدان قوانين لمكافحة القيادة تحت تأثير الكحول تتواءم مع أفضل الممارسات، 

فمازال إنفاذ تلك القوانين يشّكل تحديًا. ومن الممكن أيضًا أن يساعد تشجيع الناس على تجنب القيادة 
تحت تأثير الكحول على الحد بوجه عام من اإلفراط في استهالك الكحول، والذي ُيعد عاماًل مسهمًا 

في اإلصابة بأمراض غير سارية مثل السرطان وأمراض القلب واألوعية الدموية )42(. 

ما يمكن أن تفعله المدينة: من التدابير التي حققت نجاحًا في الحد من عدد الوفيات واإلصابات 
الناجمة عن حوادث الطرق خفض حدود تركيز الكحول في الدم إلى 0.05 غرام/ ديسيلليتر 

)0.02 غرام/ ديسيلليتر للسائقين الشباب أو الجدد(، وتعزيز إنفاذ العقوبات وتغليظها بشأن القيادة 
المشوشة، بما في ذلك وقف امتيازات القيادة. ومن استراتيجيات الوقاية التي ثبتت جدواها أيضًا تقييد 
إتاحة الكحول عن طريق الحد من بيعه واإلعالن عنه. ومن الممكن للحمالت اإلعالمية التي ُتَسلِّط 
الضوء على أخطار القيادة تحت تأثير الكحول أن تدعم الجهود المبذولة بشأن السالمة على الطرق.

السالمة على الطرق

الفرع 2

زيادة معدالت إنفاذ استخدام أحزمة األمان وارتداء خوذات الدراجات النارية.

أسباب أهمية األمر: من الثابت أن أحزمة األمان وخوذات الدراجات النارية تساعد على الوقاية من 
اإلصابات والوفيات عند وقوع حوادث الطرق. ويحد ارتداء أحزمة األمان من خطر اإلصابات المميتة 
بنسبة 50%. ومن الممكن أن تحد خوذات الدراجات النارية من خطر الوفاة بنسبة 40% ومن خطر 

اإلصابات الوخيمة بنسبة %70 )12(. 

نفاذ القوانين المتعلقة باستخدام أحزمة األمان  ما يمكن أن تفعله المدينة: إن التشريعات الجيدة واإ
وارتداء خوذات الدراجات النارية من األمور التي يمكن أن تنقذ األرواح. وكما هو الحال مع القوانين 

األخرى المعنية بالسالمة على الطرق، فإن تحسين القدرة على إنفاذ القوانين واستثمار الموارد في 
جهود اإلنفاذ من األمور التي تساعد على زيادة فعالية تلك القوانين. وباإلضافة إلى ذلك، فإن العمل 

مع مصنعي الخوذات لضمان توافر خوذات عالية الجودة باألسواق بأسعار ميسورة يساعد أيضًا 
على ضمان توسيع نطاق استخدام هذه األدوات المنقذة لألرواح. وباالقتران مع الجهود في مجال 

التشريعات واإلنفاذ، تساعد الحمالت اإلعالمية على توعية الجمهور بأهمية استخدام أحزمة األمان 
وارتداء خوذات الدراجات النارية في كل رحلة.

وضع حدود أقل للسرعة وتعزيز إنفاذ حدود السرعة الحالية.

أسباب أهمية األمر: إن السرعة أحد العوامل الرئيسية المسهمة في خطر الوفاة واإلصابات عند وقوع 
حوادث الطرق، حيث تسفر عن نحو ثلث الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في البلدان المرتفعة 
الدخل وعن نحو نصف تلك الوفيات في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل. ومن 

الممكن أن يحد خفض السرعة بنسبة 5% من الحوادث المميتة بنحو %30 )43(. 

ما يمكن أن تفعله المدينة: ينبغي وضع حدود السرعة حسب وظيفة كل طريق. فُيوصى في المناطق 
الحضرية بحد أقصى للسرعة قدره 50 كم/ ساعة في الشوارع غير الرئيسية، وذلك للحد من عدد 
حوادث الطرق ووخامتها. وعند اختالط حركة مرور المركبات ذات المحركات مع المشاة وراكبي 

الدراجات، ينبغي أال يزيد حد السرعة عن 30 كم/ ساعة للحد بشكل أكبر من خطر وقوع اإلصابات 
الوخيمة أو الوفاة )43(. وباإلضافة إلى إنفاذ حدود السرعة، تتضمن الُنُهج األخرى إلدارة السرعة 

بناء الطرق أو تعديلها بحيث تحتوي على خصائص تهدئ من حركة المرور مثل مطبات تخفيض 
السرعة؛ واستخدام نظم آلية للتحكم في السرعة بهدف الحد من السرعة؛ والدعوة إلى أن يركب مصنعو 

ذكاء الوعي  المركبات تقنيات مدمجة في مركباتهم من قبيل المساعد الذكي للتحكم في السرعة؛ واإ
بشأن أخطار السرعة عن طريق الحمالت اإلعالمية. إدارة السرعة

9

يمكن االطالع على أفكار أخرى للعمل في: الحزمة التقنية للمنظمة "إنقاذ األرواح" بشأن السالمة على الطرق )44(

زيادة معدالت استخدام أحزمة 
األمان وارتداء الخوذات

10

 الحد من القيادة تحت
تأثير الكحول

8
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التطبيق العملي

يتناول هذا الفرع بالوصف التدخالت التي تستهدف مجموعة القضايا التي وقع اختيارنا عليها 
)مكافحة التبغ، والسياسات الغذائية، والنشاط البدني، ونوعية الهواء، والسالمة على الطرق، 

وترصد األمراض غير السارية( في 19 مدينة.

د عدد من الدوافع التي تؤثر في وضع البرامج وتقديمها وتقييمها. وتخضع هذه  وقد ُحدِّ
العوامل للتحليل من أجل فهم كيفية إسهام كل عامل منها في نجاح البرنامج المعني عن 

طريق التصدي لمجال عمل رئيسي أو تحٍد مشترك. وتنقسم هذه العوامل إلى قسمين: الدوافع 
الداخلية والدوافع الخارجية. وتتمثل الدوافع الداخلية في الجوانب التي يمكن أن يديرها مباشرًة 

على المستوى الداخلي فريق العمل التابع للبلدية الذي يتولى إدارة البرنامج، كالتخطيط أو 
الرصد على سبيل المثال. أما الدوافع الخارجية فهي عوامل خارجية بالنسبة لفريق المشروع 

ولكنها تؤثر مع ذلك في البرنامج ويجب النظر فيها، ومن بينها المشاركة المجتمعية 
والشراكات.

لى جانب تلك الدوافع، ترد نبذة عن التحديات المشتركة التي قد تقوض نجاح البرنامج،  واإ
فضاًل عن أفكار بشأن كيفية التخفيف من أثر بعض هذه التحديات.

تجارب 19 مدينة 
في العالم
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أمثلة لمدن منخرطة في تدخالت رامية إلى 
التصدي لألمراض غير السارية ومشاكل 

السالمة على الطرق

 باالنغا
الفلبين

 بنوم بنه
كمبوديا

 هوي أن
فييت نام

 بيجين
الصين

 بانكوك
تايلند

 بوغوتا
كولومبيا

 نيويورك
الواليات المتحدة 

األمريكية

 بنغالور
الهند

 بوغور
إندونيسيا

 كيب تاون
جنوب أفريقيا

 مومباي
الهند

 لندن
المملكة المتحدة

 هاورا
الهند

 إندور
الهند

 مدينة الكويت
الكويت

 فيينا
النمسا

 أكرا
غانا

 كوتونو
بنن

 فورتاليزا
البرازيل
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وصف التدخلفئة الدخلالمدينة
جهود منسقة لتحسين السالمة على الطرق ونوعية الهواءالشريحة الُدنيا من الدخل المتوسطأكرا، غانا

نهج على صعيد المدينة لتهيئة مدينة خالية من التدخين وحظر اإلعالن عن التبغالشريحة الُدنيا من الدخل المتوسطباالنغا، الفلبين

جهود للحد من السرعة وتحسين تدابير السالمة المروريةالشريحة الُعليا من الدخل المتوسطبانكوك، تايلند

استخدام تكنولوجيا الهاتف المحمول إلنفاذ مناطق خالية من التدخينالشريحة الُعليا من الدخل المتوسطبيجين، الصين

استخدام "أيام الدراجات" والمشاركة المجتمعية لزيادة معدالت المشي وركوب الدراجات في المدينةالدخل المنخفضبنغالور، الهند

نهج المدينة إزاء حظر اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايتهالشريحة الُدنيا من الدخل المتوسطبوغور، إندونيسيا

جمع البيانات بشأن السالمة على الطرقالشريحة الُعليا من الدخل المتوسطبوغوتا، كولومبيا

أنشطة على صعيد المدينة للحد من استهالك المشروبات المحالة بالسكرالشريحة الُعليا من الدخل المتوسطكيب تاون، جنوب أفريقيا

استخدام أداة ترصد عالمية لجمع البيانات على مستوى المدينة بشأن عوامل خطر األمراض غير الساريةالدخل المنخفضكوتونو، بنن

حمالت وبيانات لتحسين خيارات النقل النشطالشريحة الُعليا من الدخل المتوسطفورتاليزا، البرازيل

تطوير النقل النشط واألماكن العامة المفتوحةالشريحة الُدنيا من الدخل المتوسطهوي أن، فييت نام

بيئات خالية من التدخين: عملية التحول رسميًا إلى "مدينة خالية من التدخين"الشريحة الُدنيا من الدخل المتوسطهاورا، الهند

استخدام البيانات المتعلقة بعوامل خطر األمراض غير السارية وبالبيئة لتوجيه التنمية الحضريةالشريحة الُدنيا من الدخل المتوسطإندور، الهند

تغيير تركيبة الوجبات الخفيفة الرائجة لخفض محتوى الملحالدخل المرتفعمدينة الكويت، الكويت

التعاون مع شبكة خارجية لبناء القدرات في مجال السالمة على الطرقالشريحة الُدنيا من الدخل المتوسطمومباي، الهند

تحسين المعرفة باألغذية الصحية وتقديمها لألطفال في أماكن تعليم األطفال ورعايتهم في مرحلة الطفولة المبكرةالدخل المرتفعلندن، المملكة المتحدة

دراسة مقارنة عن تهيئة شوارع يمكن للمسنين العيش فيها والمشي وركوب الدراجاتالدخل المرتفعنيويورك، الواليات المتحدة األمريكية

الحد من استهالك المشروبات المحالة بالسكر من خالل حمالت التوعية العامة والمشاركة المجتمعيةالشريحة الُدنيا من الدخل المتوسطبنوم بنه، كمبوديا

استراتيجيات شاملة للتشجيع على المشي ألغراض االنتقال أو الترويحالدخل المرتفعفيينا، النمسا

 تصنيف
الدخل

 مجاالت
التدخل

 المنطقة
الجغرافية

دخل مرتفع
دخل متوسط من الشريحة العليا
دخل متوسط من الشريحة الدنيا

دخل منخفض

المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا
المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ

منظمة الصحة للبلدان األمريكية
المكتب اإلقليمي ألوروبا

المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط
المكتب اإلقليمي ألفريقيا

النشاط البدني
مكافحة التبغ
تلوث الهواء

السالمة على الطرق
ترّصد األمراض غير السارية

األغذية الصحية

29 الفرع 3
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 تلميذة تتناول وجبة خفيفة صحية في كالي، كولومبيا 
.Vital Strategies مرجع الصورة: مدينة كالي/ مؤسسة



31 الفرع 3

 الدوافع الداخلية 
لمعالجة األمراض غير السارية واإلصابات 

الناجمة عن حوادث الطرق في المدن
الدوافع الداخلية هي عوامل يمكن إدارتها مباشرًة على 
المستوى الداخلي في إطار العمليات الخاصة ببرنامج 

المدينة. وفيما يلي األمثلة التي يتناولها هذا التقرير بالنظر 
في هذا الشأن:

1-1

3-1

2-1

4-1

التخطيط 
االستراتيجي

تصريف الشؤون بين 
القطاعات

 اإلتاحة
المنصفة

 الرصد
والتقييم
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إن لكل مدينة أولوياتها وقضاياها االجتماعية وهياكل تصريف شؤونها 
التي تنظر فيها عند تحديد خيارات العمل. وتتضمن االعتبارات الرئيسية 
لوضع الرؤية االستراتيجية وخطة التنفيذ تحديد االحتياجات والتحديات، 

لى أي مدى  وفهم الفئات السكانية أو المناطق الجغرافية المتأثرة، واإ
تستطيع المدينة العمل على نحو مستقل. وينبغي أن يشرك التخطيط 

االستراتيجي أصحاب المصلحة من شتى الخلفيات وأن يضمن وجود فهم 
جماعي بينهم لما يعملون صوب تحقيقه وكيفية تحقيقه، والسيما عندما 

تكون التدخالت الموجهة شاملة لعدة قطاعات )45(.

ولتقييم أوضاع السياسات الحالية أهمية في تحديد كيف يمكن أن يتواءم 
البرنامج الجديد مع األولويات أو التشريعات أو القدرات الحالية وأن 

يستكملها. ومن الممكن أن يشمل هذا بحث فرص استغالل السياسات 
الوطنية كقوة دافعة للبرامج المحلية. وينبغي النظر بإمعان في المجاالت 
المحتمل تحقيق نجاح فيها، حيث إن النتائج الجيدة المتأتية من سياسة 
ما يمكنها أن تيسر اعتماد سياسات أخرى. وتمثل سهولة التنفيذ واألثر 

المحتمل عوامل مهمة عند اختيار البرنامج. وُتعد القدرة على إثبات إحراز 
تقدم مرحلي على األقل في غضون إطار زمني قصير نسبيًا أمرًا مهمًا 

لدعم القبول السياسي والقبول العام لقيمة التدخل أو للتقدم المحرز بالنسبة 
إلى سائر أصحاب المصلحة.  

 الدوافع
الداخلية

1-1

 التخطيط
االستراتيجي
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استكمال األنشطة الوطنية أو 
المحلية الحالية

كيب تاون بجنوب أفريقيا 
في عام 2018، نفذت مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا حملة منسقة 
لتحسين األكل الصحي والحد من استهالك السكريات، وصادف تنفيذ 
الحملة تطبيق ضريبة وطنية جديدة على المشروبات المحالة بالسكر. 
وقد دخل رسم تعزيز الصحة، أو ضريبة المشروبات المحالة بالسكر، 

حيز النفاذ في 1 نيسان/ أبريل 2018، وكانت حكومة جنوب أفريقيا قد 
أقرت هذه الضريبة في كانون األول/ ديسمبر 2017. وقد مهد االهتمام 
اإلعالمي الذي َولَّدته تلك الضريبة تمهيدًا جيدًا إلجراء الحملة الخاصة 

بالمدينة ذاتها، وُنفِّذت الحملة في تموز/ يوليو 2018 وأكدت بالمثل على 
المخاطر الصحية المحتملة للمشروبات المحالة بالسكر. 

النظر في الثغرات التي تتخلل 
التشريعات الحالية

بانكوك بتايلند 
في عام 2017، رسمت الوكاالت المحلية في مدينة بانكوك بتايلند 

مخططًا بالقوانين والتنظيمات الحالية المعنية بالسالمة على الطرق من 
أجل فهم الثغرات التي تتخلل التشريعات، واستعرضت البيانات الخاصة 
بعوامل الخطر المتعلقة بالسالمة على الطرق من أجل تحديد مجاالت 
العمل ذات األولوية بالنسبة إلى المدينة. واستخدمت الوكاالت المحلية 

تلك المعلومات في اختيار الحد من السرعة كأحد مجاالت التركيز، مما 
أدى إلى اعتماد عدة تدابير جديدة مثل شراء نظام مراقبة جديد بالكاميرات 

لتعزيز السالمة على الطرق غطى مجموعة منتقاة من الطرق عالية 
السرعة.

وينبغي النظر أيضًا في الكيفية التي يمكن بها أن يستخدم التدخل 
شراك  المختار قنوات متعددة )مثل السياسات، وحمالت التوعية، واإ

المستهدفة،  السكانية  الفئات  إلى  المحليين( من أجل الوصول  الشركاء 
القنوات بحيث يعزز بعضها بعضًا وتيسر  وفي كيفية تنسيق تلك 

البرامج. ويشمل  بين  المستخلصة  المتعمقة والدروس  تبادل األفكار 
المستهدفة  والجماهير  الرئيسيين  المصلحة  أصحاب  تحديد  هذا 

شراكهم من البداية.   واإ
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 عربات التوك توك تدعم حملة الصحة العمومية في مدينة بنوم بنه.

.Vital Strategies مرجع الصورة: مدينة بنوم بنه/ مؤسسة

 ُملصق لحملة التوعية العمومية في
 مدينة بنوم بنه بشأن مخاطر المشروبات
 المحالة بالسكر على الصحة.
.Vital Strategies مرجع الصورة: مدينة بنوم بنه/ مؤسسة

ويمكن أيضًا أن يساعد توضيح المقاصد الرئيسية للبرنامج على ضمان 
تركيز األنشطة المعنية على تحقيق األهداف المنشودة.

التخطيط الشامل للجميع
بنوم بنه بكمبوديا  

في عام 2018، استهدفت سلطات البلديات في مدينة بنوم بنه بكمبوديا 
الحد من استهالك المشروبات المحالة بالسكر في المدينة. واتبعت 

السلطات نهج تخطيط منسقًا لتنظيم عملها حيث قامت على التوازي 
ذكاء وعي الجمهور، والعمل مع الشركاء  بالنظر في سياسات جديدة، واإ

المحليين. وسمح هذا الوضع لسطات البلديات باالستفادة من أوجه 
الكفاءة فيما بين مسارات العمل الثالثة، ومن أمثلة ذلك اختبار رسائل 

التواصل مع جماعات أصحاب المصلحة المحليين التي توافر لديها فهم 
للجماهير المستهدفة. وسمح أيضًا بوجود أوجه تآزر فيما بين حمالت 
إعالم الجمهور القصيرة المدى ووضع السياسات على المدى األطول. 
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تحديد الغايات
هوي أن بفييت نام

عند النظر في كيفية حماية األماكن العامة المخصصة للترفيه والنشاط 
البدني مع ضمان إتاحة تلك األماكن على نحو منصف في مدينة 

هوي أن بفييت نام، وضعت المدينة الخطة الرئيسية بشأن األماكن 
العامة للفترة 2015-2020 )انظر الشكل 2(. وحددت الخطة عددًا من 
األنشطة الالزمة لضمان تمّكن المدينة من المحافظة على وجود أماكن 

عامة كافية على الرغم من التوسع الحضري، وضمان أن تلبي تلك 
األماكن احتياجات المجتمع المحلي.

مت المناطق حسب نوع األماكن – مثل الحدائق الصغيرة، أو  وُقسِّ
حدائق المدينة الكبيرة، أو مراكز الترفيه – مع وضع غايات بشأن كيفية 
إيجاد عدد كبير من كل نوع بحلول عام 2020 )انظر الشكل 3(. كما 

صنفت الخطة قضايا عملية من قبيل تكلفة إعداد موقع جديد وحجم 
أراضي المدينة الالزمة لذلك الموقع. وتكتسي هذه العناصر أهمية بالنسبة 

لمخططي المناطق الحضرية، كما أنها تقوم أيضًا مقام آلية المساءلة 
التي تتمكن المجتمعات المحلية بفضلها من رؤية مدى استجابة الحكومة 

المحلية الحتياجاتها من األماكن العامة.

الشكل 2: أمثلة للغايات الواردة في الخطة الرئيسية بشأن األماكن العامة للفترة 2015-2020 لمدينة هوي أن

ما هي الغايات المراد بلوغها بحلول عام 2020؟

 األماكن العامة الحاليةغايات عام 2020الفئات
)2015(

 المرافق الجديدة
)حتى عام 2020(

عدد األماكن 
 العامة

)المواقع(

 المساحة
)بالمتر المربع(

متوسط األمتار 
 المربعة

)لكل شخص(

عدد األماكن 
 العامة

)المواقع(

 المساحة
)بالمتر المربع(

عدد األماكن 
 العامة الجديدة
)المواقع( 

 المساحة
)بالمتر المربع(

-1 األماكن العامة على مستوى األحياء

705 4671الحدائق الصغيرة/ المصغرة
1.64

1924 6222747 083

045 2111525 2567565 9090الدور االجتماعية

-2 األماكن العامة على مستوى الكوميونات/ التقسيمات

122 2710االستراحات/ أماكن الترفيه
1.53

74 963205 159

900 758426 65812113 16140المراكز الرياضية والثقافية

-3 األماكن العامة على مستوى المدينة ككل

690 74813543 4386.04752 20596الحديقة الرئيسية بالمدينة

جميع فئات األماكن العامة بمدينة هوي أن

199909 1799.21120261 30279647 877
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الشكل 3: رسم يوضح مختلف أنواع األماكن العامة في مدينة هوي آن

 3

What are the targets to 2020? 
 

 

Categories 
2020 target Existing PS 

(2015) 
New development 

(to 2020) 

 

# of PS  
(sites) 

Area 
(square 
meters) 

Standard 
square 
meters 

per 
person) 

# of PS  
(sites) 

Area 
(Square 
meters) 

# of new PS 
(site) 

Area 
(Square 
meters) 

#1. Public spaces at neigbourhood level  

Mini park/parkette 46 71,705 
1.64  

19 24,622 27 47,083 

Community house  90 90,256 75 65,211 15 25,045 

#2. Public spaces at commune/ward level  

Rest stop / 
recreation  27 10,122 

1.53 
7 4,963 20 5,159 

Sport and cultural 
center 16 140,658  12 113,758  4 26,900 

#3. Public spaces at city-wide level  

City park 20 596,438 6.04 7 52.748 13 543,690 

All categories of public spaces of Hoian city 

 199 909,179 9.21 120 261,302 79 647,877 

HealthBridge مرجع الصورة: الفريق المعني باألماكن العامة لمدينة هوي آن/ مؤسسة
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إن اإلنصاف )تكافؤ فرص حصول الجميع على الخدمات الجيدة( جانب 
أساسي في أي برنامج صحي حضري )46(. وينبغي على المدن تهيئة 

بيئات تدعم أنماط الحياة الصحية للجميع. بيد أنه قد يكون هناك اختالف 
كبير داخل المدينة الواحدة من حيث من تتوافر لهم القدرة على الوصول 

إلى الخدمات أو األماكن التي يتمثل الغرض منها في تحسين الصحة. فإذا 
كانت الحدائق المحلية متركزة في منطقة واحدة من المدينة، فقد يحد ذلك 
ذا  من الفوائد الصحية المتحققة للقاطنين على مسافة بعيدة عنها )47(. واإ

اقتصرت فرص التمتع بالصحة على المناطق األكثر ثراء في المدينة، فقد 
يسفر ذلك عن مشكلة خطيرة من حيث اإلنصاف، والسيما عند االفتقار 
إلى خيارات النقل العام )أو تدني جودتها(. ولن يصل برنامج واحد يالئم 

الجميع إلى الناس كافًة على قدم المساواة، وسينتهي األمر بفئات معينة إلى 
اإلقصاء من الفوائد الصحية للبرنامج.

 الدوافع
الداخلية

2-1

 اإلتاحة
المنصفة
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التصميم لصالح المستخدم 
النهائي 

كيب تاون بجنوب أفريقيا 
على التوازي مع الجهود الجاري بذلها على المستوى الوطني للحد من 
استهالك المشروبات المحالة بالسكر، أطلقت مدينة كيب تاون بجنوب 

أفريقيا حملة إعالمية على صعيد المدينة لتعزيز وعي الجمهور بالعالقة 
بين هذه المشروبات واإلصابة بالسمنة والسكري. وقد نظمت سلطات 
المدينة قبل تصميم الحملة مسحًا أساسيًا لمواقف المجتمع المحلي، 
وتوصل المسح إلى أن تصور الجمهور للمشروبات المحالة بالسكر 

تصور جيد ألنها "تمنح الطاقة". ونتيجًة لذلك، تأسست رسائل الحملة 
حول تصحيح هذا االعتقاد الخاطئ لضمان تجاوب الحملة مع معارف 

الجماهير المستهدفة )انظر الشكل 3(.

ملصق الحملة الرامية إلى تعزيز وعي الجمهور بالمخاطر الصحية للمشروبات المحالة بالسكر في كيب تاون، جنوب أفريقيا. وتمثل أحد المكونات 
الرئيسية للحملة في عرض حاالت فعلية ألفراد من المجتمع المحلي تضرروا من مدخول السكريات والمخاطر الصحية المرتبطة به.
strategies vital مرجع الصورة: مدينة كيب تاون/ مؤسسة

ومن ثم ينبغي لسلطات البلديات عندما تصمم البرامج أن تنظر في جانب 
اإلنصاف في عملها. ويشتمل هذا على تقدير من ستصل إليهم التدخالت 
على األرجح، وما إذا كانوا يمثلون الفئة المستهدفة ذات األولوية، وكيف 
قد ُتقَصى فئات أخرى دون قصد. وللتخفيف من أثر اإلقصاء ولموازنة 

أي انعدام مساواة في اإلتاحة أو في الفوائد، ينبغي لسلطات البلديات أن 
تبحث إضافة بعض األنشطة أو تكييفها بحيث تضمن أن تتمكن الفئات 

المحتمل تهميشها أو الفئات الضعيفة من االستفادة على قدم المساواة 
من أي سياسة أو خدمة جديدة )48(. فعلى سبيل المثال، تكفل اإلتاحة 
المنصفة لوسائل النقل العام إمكانية أن يحصل على الفوائد التي يحققها 

نظام النقل بالمدينة من ُتمس حاجتهم إلى تلك الفوائد، مثل من يتعذر 
عليهم تحمل تكلفة وسائل النقل الخاصة.

وبغض النظر عن الوصول المادي، فمن األهمية بمكان أن يكون محتوى 
البرنامج ميسرًا من حيث كيفية التواصل بشأنه، وذلك من أجل تحقيق 
التغير اإليجابي في السلوك. ومن الممكن أن يساعد التحديد الواضح 

الحتياجات الجماهير المستهدفة وتفضيالتهم على تكييف المحتوى بحيث 
يلبي احتياجات الفئة المعنية أو معتقداتها أو تفضيالتها، بمعنى أن تزيد 

احتماالت تحقيقه ألثر إيجابي على السلوك.
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 كبار السن يمارسون الرياضة في إحدى حدائق نيودلهي، الهند. 
مرجع الصورة: منظمة الصحة العالمية/ المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا/ راجان كومار.

ومن األهمية بمكان أيضًا أن ننظر في كيفية تأثير البرنامج الجديد 
على اإلتاحة المنصفة من حيث السن. فتراكم مزايا معينة أو عيوب 

معينة يصادفها الناس على مدى حياتهم أمر يؤثر في الحصائل 
الصحية الطويلة المدى )49(. وينبغي على المدن أن تعمل من أجل 

إيجاد برامج تركز دعمها على فئات عمرية ضعيفة محددة، مثل 
األطفال أو المسنين.  

تصميم خدمات جديدة 
خصيصًا لدعم المستخدمين 

الضعفاء
مدينة نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية   

يرتفع تعرض المسنين لخطر اإلصابة والوفاة نظرًا لبطء سرعتهم في 
المشي أو محدودية حركتهم بسبب السن. وقد يالقي المشاة المسنون 

صعوبًة أكبر في عبور الشوارع، ويرتفع تعرضهم لخطر اإلصابة والوفاة 
بسبب حوادث التصادم. 

وسعيًا للتركيز على احتياجات هذه الفئة من المستخدمين، وضعت مدينة 
نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية مبادرات مختلفة لجعل الطرق أكثر 

أمانًا بالنسبة للمسنين. ومن خالل "مبادرة الشوارع اآلمنة لكبار السن"، 
ُأنجز عبر المدينة 182 مشروعًا لتحسين الشوارع في 41 منطقة تركيز 

على المشاة المسنين، بما في ذلك مشاريع إلطالة المدة الزمنية لعبور 
المشاة وتركيب جزر مرورية للمشاة. وأسفر هذا العمل عن انخفاض 

بنسبة 16% في الوفيات بين المشاة المسنين منذ بداية المبادرة في 
عام 2008، من متوسط قدره 65 حالة وفاة بين كبار السن سنويًا في 
الفترة ما بين عام 1999 وعام 2007 إلى متوسط قدره 54 حالة وفاة 

في الفترة ما بين عام 2008 وعام 2016.
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إن التعاون من األمور البالغة األهمية، ولكن ينبغي أن تخضع وكالة واحدة 
فقط للمساءلة في نهاية المطاف عن ضمان تحقيق السياسات أو البرامج 

الجديدة لألهداف الصحية المتوخاة منها. وألن المدن تمثل حيزًا مشتركًا بين 
القطاعات المتعددة وتتالقى فيها الكثير من عوامل الخطر الصحية، فمن 
الممكن أن تلعب مكاتب رؤساء المدن دورًا قّيمًا في دعم تكوين التحالفات 

المتعددة القطاعات. ومن الممكن أن يساعد التنسيق مع اإلدارات الحكومية 
األخرى على تعزيز العمل الجاري وتوفير أوجه الكفاءة الالزمة في تنفيذ 

دارتها. وينبغي تحديد الفرص السانحة لوجود أوجه  األنشطة المعنية واإ
دراجها في نطاق العمل. الكفاءة عبر البرامج واإ

ويمكن للقطاعات األخرى السير على نفس المنوال إلدماج العناصر 
المعززة للصحة في عملها. فعلى سبيل المثال، تعمل مبادرة المدن العالمية 

التصميم مع الممارسين في المدن من أجل تهيئة مدن مأمونة ومستدامة 
وصحية من خالل تحسين تصميم الشوارع، بما في ذلك الُسُبل الالزمة 

لجعل الناس أكثر نشاطًا )50(.  

 الدوافع
الداخلية

3-1

 تصريف الشؤون
بين القطاعات
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لندن بالمملكة المتحدة  
اشتركت سلطة لندن الكبرى والسلطات المحلية في مدينة 

لندن بالمملكة المتحدة في تصميم إطار لتقييم المنح من أجل برنامج 
"التمتع بالصحة في سنوات العمر األولى في لندن" الذي يستهدف تعزيز 
الصحة والعافية والنماء، بما في ذلك األكل الصحي لألطفال دون سن 
الخامسة في أماكن تعليم األطفال ورعايتهم في مرحلة الطفولة المبكرة. 

ويوضح هذا البرنامج لألحياء واألماكن المحلية إلى أي مدى تحقق 
غايات البرنامج من حيث الصحة والعافية والنماء – عدد األطفال الذين 
يحصلون على غذاء أفضل صحيًا – باإلضافة إلى األهداف التعليمية. 

وُصمِّمت أداة التقييم تحديدًا لتعكس المعايير الوطنية التي ُتَقيِّم على 
أساسها المدارس في إنكلترا: إطار التفتيش المشترك الصادر عن مكتب 
معايير التعليم وخدمات األطفال والمهارات. وهكذا أصبح إطار برنامج 
"التمتع بالصحة في سنوات العمر األولى في لندن" ذا صلة بكٍل من 

الخدمات التعليمية والخدمات الصحية، حيث يتيح كفاءة في التقييم تمّكن 
من قياس التقدم الُمحرز صوب تحقيق الغايات الخاصة بكال القطاعين 

باستخدام أداة تقييم مشتركة.

البيانات:  إيجاد 
الصحي  األكل 

تمثل قاعدة البيانات العالمية للمنظمة عن تنفيذ اإلجراءات التي 
تتعلق بالغذاء )36( منصة تفاعلية لتبادل المعلومات الموحدة بشأن 

السياسات واإلجراءات والبرامج المعنية بالتغذية. وتتناول هذه القاعدة 
ن كانت تعود بالفائدة على المدن  السياسات على المستوى الوطني، واإ
من حيث االطالع على المعلومات الخاصة بسياقها الوطني. وجمعت 

هذه القاعدة معلومات عن 2255 سياسة في 201 بلد، حتى أيار/ 
مايو 2019.

 رئيس البلدية صادق خان أثناء إطالق برنامج من أجل تمتع األطفال بالصحة في سنوات الطفولة المبكرة في لندن في عام 2018.
مرجع الصورة: سلطة لندن الكبرى.

 إيجاد روابط
بموضوعات أخرى
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التماس أوجه الكفاءة في 
مقاصد البرامج

بالبرازيل فورتاليزا 
يتسنى بفضل التصميم الحضري مساعدة المدن في تعزيز السالمة على 
الطرق وزيادة معدالت النقل النشط من قبيل المشي أو ركوب الدراجات. 
وفي مدينة فورتاليزا بالبرازيل، نفذت سلطات البلديات عددًا من البرامج 

لتحسين السالمة على الطرق وبالتالي زيادة معدالت استخدام المشاة 
وراكبي الدراجات لمسارات النقل النشط. وتضمنت األنشطة المعنية 

تدخالت مؤقتة مثل مشروع Cidade 2000 )أو مدينة 2000(، والذي 
جرى فيه إصالح حيز الطرق غير المستغل بالشكل الكافي بتحويله 
إلى أماكن عامة لصالح المجتمع المحلي، حيث ُأصِلح ما يزيد عن 
1200 متر مربع من أماكن وقوف السيارات غير المستغلة بالشكل 

الكافي لتأخذ شكل ساحات عامة جديدة يستطيع السكان المحليون فيها 
المشي والجلوس وقضاء األوقات مع بعضهم البعض. واسُتحِدثت ثالثة 
ممرات مشاة جديدة لمنح أولوية واضحة للمشاة. وُنفِّذ الحد من السرعة 

في مناطق معينة قريبة من األماكن العامة الجديدة. وأسفرت هذه التدابير 
مجتمعًة عن تعزيز مأمونية سرعة المركبات وفي الوقت ذاته عن تحسين 

استمتاع المجتمع المحلي بحيز الشوارع والتشجيع على ممارسة قدر 
أكبر من األنشطة في الهواء الطلق. وتال ذلك توسيع نطاق هذا المشروع 

الوحيد من نوعه من أجل تحقيق أثر أكبر عبر استحداث برنامج على 
صعيد المدينة تحت اسم Cidade da Gente )مدينة الناس(، والذي 

سمح بنشر هذا النموذج في أجزاء أخرى من المدينة.

 طلب الحصول على
 دعم من إدارة أخرى

تتمتع بميزة نسبية
هاورا بغرب البنغال في الهند 

في عام 2010 أطلقت مدينة هاورا بغرب البنغال في الهند حملة 
بعنوان "هاورا خالية من التدخين" تمثل الهدف منها في جعل المدينة 
بأكملها خالية من دخان التبغ. وكانت قوات الشرطة بالمدينة، وليس 

السلطات الصحية المحلية، هي الوكالة األساسية التي تولت إنفاذ 
قوانين مكافحة التدخين الجديدة. وأدى الدعم المقدم من جهات إنفاذ 

القانون المحلية إلى تعزيز جهود اإلنفاذ األولية، ويرجع ذلك في جزء 
منه إلى أن مشاركة تلك الجهات كانت تعني توقيع العقوبة على من 
ينتهك قوانين مكافحة التدخين بسبب فعله المخالف للقانون. واعُتِبر 

ذلك عاماًل رئيسيًا في توسيع نطاق االمتثال للقانون، وأسفر عن 
انخفاض كبير في معدالت اإلبالغ عن التدخين في األماكن العامة. 
ولم يقتصر النهج المتبع على إنزال العقوبة فحسب. وحملت مراكز 
الشرطة نفسها لواء القانون الجديد بأن أصبحت خالية من التدخين، 

حيث استغلت سلوك العاملين بها لتضرب مثااًل إيجابيًا.
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إن للرصد والتقييم أهمية بالغة في بيان المدينة ألثر العمل الذي تضطلع 
به. وُيَمكِّن نظام الرصد والتقييم الجيد التصميم الحكومة المحلية من رصد 
األنشطة، وتقدير استخدام الموارد، وتقييم األثر المتحقق من هذه األنشطة 

ومدى تحقيق األهداف )أو عدم تحقيقها( )51(. ويرسي هذا النظام أيضًا آلية 
للتعليق على األداء تكفل مواصلة التحسين، بما في ذلك القدرة على تكييف 

تنفيذ البرنامج باالستناد إلى النتائج المتحققة واحتياجات السكان المتغيرة. 
وللرصد والتقييم أهمية خاصة في بيان فعالية السياسات المعنية بمكافحة 

األمراض غير السارية واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق، وذلك عن 
طريق اإلضافة إلى قاعدة البيِّنات العالمية وتقديم اإلرشادات إلى الغير.

ويختلف الرصد والتقييم بالمدن في بعض الجوانب عن الرصد والتقييم على 
المستوى الوطني. ولكن ينبغي أن تستهدف المدن إحداث التوافق مع أي 

مؤشرات مقررة على المستوى الوطني، حيث إن توحيد المؤشرات على 

 الدوافع
الداخلية
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 الرصد
والتقييم
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الصعيدين المحلي والوطني يساعد على تسهيل إمكانية مقارنة البيانات 
بين المدن في مختلف األقاليم أو البلدان، ويكفل أن تستفيد المؤشرات 

على مستوى المدن من البيِّنات الموجودة على الصعيد الوطني أو 
اإلقليمي أو العالمي. كما ينبغي أيضًا مواءمة المؤشرات مع التوصيات 
العالمية الحالية، من قبيل قائمة المنظمة المرجعية العالمية التي تضم 

100 من المؤشرات الصحية األساسية )52(. ففي مدينة بوغوتا بكولومبيا 
على سبيل المثال، ُيستنبط مؤشر الوفيات بشأن السالمة على الطرق وفقًا 
للمنهجية التي توصي بها المنظمة بشأن أعداد الوفيات أو اإلصابات لكل 

000 100 نسمة )53(.

بيد أن البيانات المتعلقة بالمؤشرات الصحية على المستوى الوطني 
ال ُتجمع عمومًا بشكل متسق على مستوى المدن. وقد يكون من الممكن 

تحديد عينات تمثيلية على مستوى المدن بناًء على البيانات الموجودة 
على المستوى الوطني، ولكن هذه العملية تواجهها تحديات منهجية تتعلق 

بالتمثيل الديمغرافي النسبي ومدى الدقة. وتتضمن مصادر البيانات 
المشتركة على مستوى المدن على األرجح البيانات اإلدارية والمؤسسية 

المأخوذة من بنوك البيانات الحكومية. وقد تشتمل هذه الموارد أيضًا على 
مسوح سكانية، ودراسات ترصد، ودراسات تقييم لمشاريع محددة، ونظم 

التبليغ السريري، ودفاتر التسجيل المدني.

وفي بعض المناطق، توجد بالفعل نسخ على مستوى المدن من آليات 
جمع البيانات الوطنية. والبيانات المتعلقة بتنفيذ سياسات مكافحة التدخين 
في أكثر مدن العالم اكتظاظًا بالسكان ُتنشر في تقرير يصدر كل سنتين 

تحت عنوان تقرير المنظمة عن وباء التبغ العالمي )54(. ومتى توافر 
تعريف واضح للحصائل، تسنى للمدن استخدام هذا المقياس في رصد 

التقدم الُمحرز.  

استخدام مؤشر عالمي 
معترف به لتحديد األهداف

هاورا بغرب البنغال في الهند  
استخدمت مدينة هاورا بغرب البنغال في الهند التعريف الموضوع لعبارة 
"خالية من التدخين" – والذي يشير إلى خلو 92% من األماكن العامة 
على األقل من التدخين – باعتباره غاية االنخفاض المنشود على مدار 
حملة مدتها 7 سنوات للحد من تعاطي التبغ في الفترة 2017-2010. 

وفي عام 2017، أُعلنت المدينة رسميًا خالية من التدخين في اليوم 
العالمي لوقف التدخين )31 أيار/ مايو(، حيث استخدمت المدينة مسحًا 

لتقييم االمتثال لبيان انعدام التدخين الفاعل في أكثر من 92% من 
األماكن العامة بالمدينة

 أطفال يتعلمون كيفية إعداد طبق صحي في كالي، كولومبيا. 
.Vital Strategies مرجع الصورة: مدينة كالي/ مؤسسة
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 ما الذي يجعل الرصد
والتقييم بالمدن مختلفًا؟

التركيز المحلي.
ينبغي أن يقتصر رصد التغيرات في السياسات على السياسات 

التي تقودها المدن نفسها، في مقابل السياسات التي تحركها 
عناصر على الصعيد الوطني. بيد أن المدن قد ترغب أيضًا في 
رصد جوانب أخرى من أوضاع السياسات تؤثر على المدن، أو 

ترغب في تقييم أثر السياسات الوطنية التي تؤثر على سكان 
المدن.

سلطة اإلنفاذ.
تتمتع حكومات المدن التي تتولى إدارة منطقة ديمغرافية أصغر 

حجمًا بوضع أفضل مقارنًة بالحكومات الوطنية ُيَمكِّنها من إنفاذ 
السياسات على نحو أوفى وأشمل. وعند استخدام المسوح المتعلقة 
باالمتثال والبيانات اإلدارية المأخوذة من وكاالت اإلنفاذ، تستطيع 

المدن تتبع الثغرات وتعزيز اإلنفاذ وتقييم أثر الجهود المبذولة 
للحد من األمراض غير السارية واإلصابات الناجمة عن حوادث 

الطرق.  

الحدود والواليات القضائية.  
تتسم حدود المدن بالتعقيد وال تتطابق بالضرورة مع حدود 

الواليات القضائية المحددة رسميًا. ويجب أن ُينظر في العالقة 
القائمة بين المدينة وأطرافها، كي تتحقق الفعالية المنشودة في 

اإلجراءات المتخذة في نطاق المدينة. ويتعين أن يضع أي إطار 
للرصد والتقييم هذه الحقائق في الحسبان عن طريق التحديد 

الواضح للفئات السكانية المستهدفة، فضاًل عن األثر المحتمل 
لإلجراءات المتخذة فيما يجاوز تلك الفئات – مثل األثر الواقع 
على السكان الذين يعتمدون على موارد المدينة وبنيتها التحتية 

ولكنهم ال يعيشون داخل حدودها اإلدارية.

5
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الموقع الجغرافي التفصيلي. 
من نقاط القوة النسبية التي تتمتع بها المدن قدرتها على حسم 
المسائل المتعلقة بالبيانات على مستويات دقيقة من التفصيل 
الجغرافي أو من حيث الفئات السكانية الفرعية الرئيسية محل 
االهتمام. وقد يقتضي تنوع السكان في المدن جمع البيانات 

على مستوى األحياء. فعلى سبيل المثال، يمكن للمدن أن توجه 
التدخالت المعنية بالسالمة على الطرق من خالل نظم رصد 

منقحة تحدد مواقع األحداث – األماكن التي ترتفع بها معدالت 
وقوع الحوادث واإلصابات والوفيات عن غيرها. 

مصادر البيانات. 
إن بعض مصادر البيانات المشتركة بالنسبة لنظم الرصد والتقييم 
الوطنية قد تكون باهظة التكاليف على نحو يعيق تنفيذ حكومات 
المدن لها، ومن أمثلتها مسوح األسر المعيشية السكانية. وبالتالي 

فمن الممكن أن تنظر نظم الرصد والتقييم بالمدن في مجموعة 
أوسع من مصادر البيانات لقياس المؤشرات الرئيسية. وعند عدم 
توافر البيانات المحلية، يمكن استخدام أساليب إحصائية لتقدير 
المقاييس المحلية باستخدام المعلومات المتاحة على الصعيدين 
الوطني أو اإلقليمي. ولكن ينبغي أن تستثمر المدن في جمع 

البيانات على المستوى المحلي إلى أقصى حٍد ممكن، ألن 
البيانات المحلية الفعلية أكثر دقًة من التقديرات اإلحصائية كما 

أنها أوضح صدًى لدى أصحاب المصلحة.

تصريف شؤون الرصد والتقييم. 
تعاني معظم المدن حاليًا من محدودية القدرات اإلدارية الداخلية 

على إجراء الرصد والتقييم بشأن األمراض غير السارية. ومن 
األهمية بمكان، عندما تضع المدن نظم الرصد والتقييم، أن تبني 
نظمًا تتسم بطابع عملي وواقعي على المدى القصير والمتوسط 
والطويل، وأن يتسنى للمدينة نفسها أن تديرها بصورة مستدامة.
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ويكتسي تحديد البيانات األساسية وجمعها أهمية بالنسبة لقياس الحصائل 
الصحية المجدية للسياسات أو البرامج الجديدة. فدون هذه البيانات 
األساسية، يتعذر تقييم تأثير التدخالت. ويستلزم أيضًا نظام الرصد 

والتقييم وجود القدرات التقنية الالزمة لجمع البيانات وتحليلها، ولرفع تقرير 
إلى إدارة البرنامج وراسمي السياسات بصفة منتظمة.

إندور في الهند  
استخدمت مدينة إندور في الهند نهج المنظمة التدريجي لترصد عوامل 

خطر األمراض غير السارية )STEPS( في الحصول على بيانات دقيقة 
على مستوى السكان بشأن أبرز محددات األمراض غير السارية، والتي 

تشمل تعاطي التبغ، واستهالك الكحول، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم.

وفي كانون الثاني/ يناير 2016، أصبحت إندور واحدة من 100 مدينة 
يشملها برنامج الحكومة الهندية لتنمية المناطق الحضرية وتحديثها، 

دراكًا لضرورة تجسيد الصحة في خطة  والمسمى "مهمة المدن الذكية". واإ
عمل ذلك البرنامج، عقدت المدينة في آذار/ مارس 2018 شراكًة مع 
معهد جون سنو في إطار مشروع "بناء المدن الصحية"، وذلك بهدف 

جمع البيانات األساسية بشأن عوامل خطر األمراض غير السارية.

وسوف تساعد النتائج على تحديد خطة عمل بشأن تعزيز الصحة في 
المدينة، مع إضافة البيانات المعنية إلى لوحة متابعة إلكترونية عامة. 
ويتسنى وضع خطط العمل والتدخالت الموجهة عندما ُتفهم معدالت 

انتشار عوامل الخطر في المدينة.

 تكييف أدوات القياس
 الوطنية بما يناسب

السياق الحضري
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إدماج البيانات ذات الصلة 
من المصادر األخرى

بوغوتا بكولومبيا  
يتوافر لدى مدينة بوغوتا بكولومبيا مركز بيانات قوي بشأن الحوادث 

المتعلقة بالسالمة على الطرق. وُيَحدَّث هذا المركز بصفة مستمرة عبر 
اتفاق مع شرطة النقل العام، والتي تتولى تسجيل موقع كل حادثة جديدة 

من خالل تقرير الشرطة بشأن حوادث الطرق )IPAT(، مع تشفير 
بيانات المركز باستخدام أداة الموقع الجغرافي. وتتضمن أنواع البيانات 
 ،)SIGAT( ومصادرها المواقع الجغرافية المتعلقة بالمعلومات المرورية
 ،)DANE( والبيانات الضخمة المأخوذة من إدارة اإلحصاءات الوطنية

والبيانات المأخوذة من المعهد الوطني للطب الشرعي وعلوم األدلة 
.)INMLCF( الجنائية

وقد استفاد برنامج المدينة بشأن السالمة على الطرق، والذي تبنى 
رؤية "انعدام الحوادث"، استفادًة كبيرًة من بنك البيانات هذا والذي يجمع 
البيانات من مصادر متعددة ُبغية تحديد المجاالت ذات االهتمام لقضية 
السالمة على الطرق. وقد سمحت كل هذه المعلومات عند جمعها معًا 

للمدينة بالحصول على صورة أشمل لمواقع الحوادث واتجاهات معدالت 
الوفيات من أجل المساعدة في توفير المعلومات التي تسترشد بها 

القرارات المعنية بالمجاالت التي تستهدفها المبادرات الجديدة.

البيانات:  إيجاد 
السالمة على الطرق في المدن

شوارع أكثر أمانًا في المدن" هي شبكة عالمية للسالمة على الطرق 
تضم أكثر من 40 مدينة ويديرها المنتدى الدولي للنقل، وهي تجمع 
البيانات المتعلقة بالسالمة على الطرق وتتحقق من صحتها وتحللها 

)55(. وتتضمن المؤشرات المعنية الوفيات واإلصابات الناجمة 
عن حوادث الطرق، وعدد الرحالت المقطوعة، والمسافة المقطوعة 
بالكيلومتر للمركبات وللركاب، وتكوين أسطول المركبات، وتعداد 

السكان المقيمين، وحركة السكان النهارية، ومعدالت ارتداء الخوذات 
واستخدام أحزمة األمان.

 الفتة تشير إلى منطقة خالية من التدخين في الهند. 
مرجع الصورة: منظمة الصحة العالمية/ المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا/ أنوبهاف داس.
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الشكل 4: هذا الشكل مستمد من التقرير عن السالمة على الطرق لعام 2017 الصادر عن أمانة المقاطعة لشؤون التنقل، بوغوتا1

Gráfica 14. ‘Históricos de Víctimas en Bogotá’ page 26. Anuario de Siniestralidad Vial de Bogotá 2017. 
Online report available at: https://www. simur.gov.co/portal-simur/datos-del-sector/documentos/anuario-de-siniestralidad/.

سمحت البيانات المنتظمة لمدينة بوغوتا بإعداد قاعدة بيانات متطورة بشأن الوفيات 
الناجمة عن حوادث الطرق في المدينة تضمنت بيانات مصنفة عن شتى أنماط 

مستخدمي الطرق واالتجاهات التاريخية لكل منهم.

األرقام مأخوذة من تقرير السالمة على الطرق لعام 2017 الصادر عن األمانة 
المحلية للتنقل )52(.

راكبو الدراجات النارية
في المتوسط، 26% من الوفيات خالل 

السنوات الخمس األخيرة.

ارتفعت وفيات راكبي الدراجات النارية من 
18% من مستخدمي الطرق )عام 2013( 

إلى 28% )عام 2017(.

راكبو الدراجات
في المتوسط، 11% من الوفيات خالل 

السنوات الخمس األخيرة.

انخفضت وفيات راكبي الدراجات من %12 
من مستخدمي الطرق )عام 2013( إلى 

11% )عام 2017(.

المشاة
في المتوسط، 51% من الوفيات خالل 

السنوات الخمس األخيرة.

انخفضت وفيات المشاة الناجمة عن حوادث 
الطرق من 54% من مستخدمي الطرق 
)عام 2013( إلى 50% )عام 2017(.

%51%26 %11

52

1



53 الفرع 3

1-22-2
 القيادة

السياسية
 الشراكات
المحلية

3-24-2
 المشاركة

لمجتمعية ا
 شبكات
المدن

 الدوافع الخارجية 
لمعالجة األمراض غير السارية واإلصابات 

الناجمة عن حوادث الطرق في المدن

الدوافع الخارجية هي عوامل تخرج عن تصميم 
التدخالت وتنفيذها، ولكنها تؤثر على عمليات البرنامج 
وحصائله. وفيما يلي المسائل التي يتناولها هذا التقرير 

في هذا الشأن:
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يلعب رؤساء المدن وسائر قادة المدن دورًا مهمًا في إرساء رؤى شاملة 
للصورة الكبيرة، ووضع أهداف شاملة، وتعزيز الدعم المقدم للسياسات 
أو البرامج. وأي مبادرة ال تتضمن اعتمادًا صريحًا من أعلى مستويات 

حكومة المدينة، تقل احتماالت أن تحظى بقبول واسع النطاق أو أن تتسم 
باالستدامة على مدى فترة زمنية طويلة بالقدر الكافي لتحقيق حصائل أو 

آثار ذات جدوى.

 الدوافع
الخارجية

1-2

 القيادة
السياسية
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 ضرورة وضع
القادة لرؤية

مدينة باالنغا بالفلبين 
في عام 2007، كان لدى رئيس مدينة باالنغا بالفلبين، خوزيه إنريك 
س. غارسيا الثالث، رؤية تقضي بأن تضع باالنغا مرتسمًا لها كمدينة 
بها جامعة ومركز ناشئ لألعمال والتكنولوجيا. وكان من أهم الجوانب 
في تحقيق تلك الرؤية هو تهيئة بيئة صحية للطالب واألسر والزوار. 

ورأى رئيس المدينة في التبغ – وما ينتج عنه من ملوثات ودخان 
ومخاطر صحية – تهديدًا لهذه الرؤية. وعلى مدى مدة شغله للمنصب، 
من عام 2007 إلى عام 2016، دعم رئيس المدينة بالتالي المبادرات 

المتعددة الرامية إلى الحد من تعاطي التبغ عبر المدينة. وتضمنت 
اإلجراءات المتخذة حظر تعاطي التبغ في أماكن محددة، وتنظيم حمالت 

توعية عامة كبيرة، وتكوين فرقة عمل لمكافحة التدخين لدعم إنفاذ 
تشريعات مكافحة التبغ.

وغالبًا ما يقتضي األمر وجود قيادة سياسية رفيعة المستوى لتوحيد 
مختلف الوكاالت والمبادرات والجهات المتعاونة في المدينة )والتي يعمل 
الكثير منها بتركيز ضيق(، وذلك بهدف إنجاز أهداف أوسع نطاقًا في 

مجال الصحة العمومية. ويستطيع قادة المدن أيضًا استغالل األدوار التي 
يضطلعون بها باعتبارهم شخصيات عامة في تحقيق تأثير عميق على 
ذكاء وعي الجمهور  وضع برامج العمل، وتعزيز التغطية اإلعالمية، واإ

بالسياسات أو الخدمات الجديدة. 
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غير أن اكتساب األولوية السياسية وصون األولوية السياسية نشاطان 
مختلفان تمام االختالف )انظر الفرع 3-3(. ففي البيئة الديمقراطية التي 
تتغير بها القيادة السياسية بصفة منتظمة، فمن األهمية بمكان أال تصبح 
نما  المبادرة المعنية لصيقة االرتباط بشخص معين، مهما كانت شعبيته، واإ
ينبغي أن تتوافر لها القدرة على تحقيق الحصائل للنظام الصحي المحلي 

وتحقيق قيمة طويلة المدى للمجتمع المحلي.  

 رئيس البلدية محمد أدجي سواه أثناء إعالنه عن مشروع أكرا للسالمة على الطرق بالتعاون مع شبكة الشراكة من أجل مدن صحية. 
.Vital Strategies مرجع الصورة: مدينة أكرا/ مؤسسة
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إن الرعاية الصحية مسألة تشمل قطاعات متعددة وتستوجب تكوين 
م على نحو فعال. وتستطيع المدن أن توسع نطاقها  الشراكات كي ُتَقدَّ
بتعزيز الصحة والتصدي لمحددات الصحة والعافية األوسع نطاقًا من 

خالل تشكيل الشراكات المحلية مع الشركات التجارية والمجتمع المدني 
والمنظمات المجتمعية.  

 الدوافع
الخارجية

2-2

 الشراكات
المحلية
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إيجاد فوائد جماعية بالتعاون 
مع المنظمات المحلية

بالبرازيل فورتاليزا 
في مدينة فورتاليزا بالبرازيل، شّكل مجتمع الشركات التجارية المحلية 

شريكًا مهمًا في رعاية برنامج مشاركة الدراجات بالمجان بهدف التشجيع 
على االنتقال النشط وتحسين كٍل من السالمة على الطرق ونوعية الهواء. 

وتسنى تعزيز االنتقال النشط من خالل التعاون فيما بين ست إدارات 
حكومية وشركات تجارية محلية وفرت 40 دراجة للجمهور عن طريق 
مبادرة ُعِرفت باسم Bicicletar Corporativo. وساعد نموذج تلك 

الشراكة على إذكاء الوعي بالبرنامج، واسُتِغل الدعم الذي قدمته الشركات 
التجارية المحلية في التشجيع على المشاركة من جانب الموظفين الذين 

كانوا جزءًا من الجماهير المستهدفة.

 تحديد األدوار بناًء
على نقاط القوة

بالهند بنغالور 
مت مبادرة "يوم الدراجات" باعتبارها أول  في مدينة بنغالور بالهند، ُصمِّ
نهج تعاوني لسياسة النقل النشط في الهند. تولى قيادة المبادرة "تحالف 

بنغالور للشوارع المفتوحة"، وهو شراكة بين القطاعين العام والخاص 
تستهدف تنمية الوعي بشأن تهيئة بيئات مواتية لراكبي الدراجات وزيادة 

معدالت ركوب الدراجات للرحالت القصيرة والتنقالت بين األحياء. 
وجرى تخصيص األدوار بناًء على نقاط القوة والقدرات؛ حيث اضطلعت 
دائرة النقل البري بالمناطق الحضرية بدور الجهة الحكومية الرئيسية في 
البرنامج، مع ضم العديد من المنظمات غير الحكومية كي تتولى إدارة 

شتى مبادرات البرنامج بمساعدة جماعات مشجعي ركوب الدراجات.
 مساحة خضراء في حديقة عمومية في مدينة بانكوك، تايلند. 
مرجع الصورة: منظمة الصحة العالمية/ دييغو رودريغيز.
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توحيد الشركاء على المستوى 
المحلي والوطني

أكرا بغانا  
الحضرية  لمبادرة الصحة  التجريبي  المشروع  بغانا  تستخدم مدينة أكرا 

المتعددين  المصلحة  إشراك أصحاب  ُبغية  العالمية  الصحة  لمنظمة 
التدخالت، وتنفيذ  المتحققة بفضل  البيانات، وحساب اآلثار  في جمع 
السياسات الرامية إلى الحد من تلوث الهواء وتحسين الصحة. ويوحد 
هذا المشروع التجريبي عدة مؤسسات محلية إلى جانب فروع الهيئات 

الكبرى بأكرا، ودائرة  المناطق الحضرية  الوطنية، ومن بينها مجلس 
الشؤون الصحية بغانا، ووزارة النقل، ووكالة حماية البيئة بغانا، 

المحلية. وتعمل كل هذه  الوطنية، والجامعات  التنمية  ولجنة تخطيط 
الوكاالت صوب هدف مشترك يرمي إلى توفير هواء أنقى من أجل 

وبيئية ومناخية. فوائد صحية  تحقيق 

البيانات:   إيجاد 
تلوث الهواء في المدن

العالمية – بوابة  التابع لمنظمة الصحة  العالمي  المرصد الصحي 
بيانات تابعة للمنظمة – وظيفته اإلبالغ عن بيانات المناطق 

تعتمد بصفة  التي  المعيشية  األسر  بنسبة  المتعلقة  الريفية  الحضرية/ 
الطهي.  المستخدمة في  النظيفة  الوقود والتقنيات  أنواع  أساسية على 

بنسبة  المتعلقة  البيانات  أيضًا  المرصد  تاريخية، يدرج  وألغراض 
السكان الذين يستخدمون أنواع الوقود الصلبة بشكل أساسي في 

الطهي )56(.

المحيط،  الهواء  للمنظمة بشأن نوعية  العالمية  البيانات  قاعدة 
قطرها  البالغ  الجسيمات  لتركيزات  السنوية  المتوسطات  تجميع  وظيفتها 

10 ميكرومتر أو أقل )الجسيمات من الفئة 10(، و2.5 ميكرومتر 
أو أقل )الجسيمات من الفئة 2.5(، وذلك في ضوء قياسات أرضية. 
وتحتوي هذه القاعدة على بيانات مأخوذة من أكثر من 4300 مدينة 

ومستوطنة في 108 من البلدان )57(.

 مساحة خضراء في حديقة عمومية في مدينة بانكوك، تايلند. 
مرجع الصورة: منظمة الصحة العالمية/ دييغو رودريغيز.
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 المشاركة
المجتمعية

تتمتع المدن بميزة واضحة تتمثل في قدرتها على إشراك المجتمعات 
نفاذها.  المحلية في تصميم البرامج أو السياسات المعنية، وفي تقديمها واإ

ويكتسي ضمان اضطالع جماعات المجتمع المحلي بدور في تقديم 
البرامج أهمية من حيث استشعار تقلد زمام األمور والخضوع للمساءلة 
على المستوى المحلي. والقرب من المجتمعات المحلية يعني أيضًا أنه 
حري بالجمهور أن يكون قادرًا على المشاركة في النقاش الدائر بشأن 

السياسات، وتوصيل احتياجاته وواقعه المعاش إلى مسؤولي المدينة 
وراسمي السياسات. وكذلك فإن إشراك المجتمع المحلي في قضايا من 
قبيل الرسائل الموجهة في إطار الحمالت ُيعد أمرًا رئيسيًا في التشجيع 

على التغير السلوكي الفعال استجابًة للسياسات الجديدة، أو زيادة 
معدالت المشاركة في البرامج الجديدة.  

 الدوافع
الخارجية

3-2
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 إشراك الجمهور في
تصميم البرامج

فيينا بالنمسا  
سعيًا لتحقيق غاية طموحة تمثلت في بلوغ أشكال التنقل اإليكولوجي نسبة 
80% )المشي وركوب الدراجات ووسائل النقل العام( بحلول عام 2025، 

أجرت مدينة فيينا بالنمسا أواًل مسحًا بين السكان حول السياسات 
المعنية وخصائص البيئة المبنية التي يتمنون رؤيتها في مدينتهم، فضاًل 

عما يعانونه من عوائق أمام ممارسة المشي. وتال ذلك استخدام هذه 
المعلومات في تصميم سلسلة من الحمالت واألحداث واستراتيجيات 

ذكاء الوعي بفوائده  التواصل ذات الصلة بهدف تعميق االهتمام بالمشي واإ
الصحية. وشملت األنشطة المعنية تطبيقًا على الهاتف المحمول مزودًا 
بأداة لتخطيط المسارات بهدف مساعدة المواطنين على تخطيط مسار 

مشيهم، ومزودًا بخصائص تفاعلية مثل برنامج مكافآت قائم على النشاط 
وبرنامج كسب نقاط تحت اسم "البحث عن الكنز" باستخدام عناصر 

رقمية تفاعلية. وباإلضافة إلى ذلك، ُشيِّدت خريطة لفيينا على مساحة 
900 متر مربع خارج مبنى مجلس المدينة كي يتمكن السكان من أن 

يرسموا مساراتهم المفضلة عليها، األمر الذي أتاح المزيد من المعلومات 
عن تفضيالت السكان. وحكم ثلثا السكان على البرنامج بأنه جيد أو 

ممتاز في المجمل، ويرجع ذلك في جزٍء منه إلى الكيفية التي استجاب 
بها البرنامج آلراء السكان حول اإلجراءات التي يمكنها تحسين أنشطة 

المشي وركوب الدراجات في المدينة.

 إيجاد البيانات: 
ما هي المقومات الالزمة لجعل المدينة مدينة نشطة؟
المرصد الحضري العالمي التابع لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات 

البشرية وظيفته جمع البيانات من 741 مدينة في 220 بلدًا 
بشأن المؤشرات ذات الصلة بجعل المدن مواتية بشكل أكبر للنقل 

النشط )59(. وتتضمن المؤشرات المستخدمة كثافة التقاطعات، 
والشوارع الممهدة كنسبة من إجمالي الشوارع، والنسبة المئوية 

الستخدام وسائط النقل المختلفة.

 مواطنون يشاركون في حدث "يوم الدراجات" في بنغالور، الهند. 
.HealthBridge مرجع الصورة: مؤسسة

 جانيت صادق خان
العضو السابق في لجنة النقل بمدينة نيويورك )58(

"لم نرفض شيئًا أو نفرض شيئًا، فلم نقل 
"هذه هي الحارات المخصصة للدراجات 

] أو [ تلك هي الحارات المخصصة 
للحافالت."

 ما قلناه هو:
"ما هي المشكلة التي تسعون لحلها"
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 جمع التعليقات
من الجمهور

بيجين بالصين - فورتاليزا بالبرازيل
المجتمع  المدينة رأي  في مدينة بيجين بالصين، استخدمت سلطات 

المحلي في تحديد التصميم الخاص بأحد التدخالت الرامية إلى 
الحد من تعاطي التبغ. وفي ضوء تنامي معدالت استخدام الهاتف 

المحمول في  الهاتف  تكنولوجيا  المدينة توظيف  المحمول، قررت 
الذكية  التبغ عن طريق دعم تطبيق للهواتف  جهودها لمكافحة تعاطي 

انتهاك قوانين مكافحة  بالتبليغ بسهولة عن حاالت  يسمح لألفراد 
التدخين.

 Bicicletar وفي مدينة فورتاليزا بالبرازيل، استخدم برنامج 
Corporativo بيانات غير مباشرة مأخوذة من الجمهور في تحديد 

للبرنامج، عن  المتحقق منه. وتسنى  البرنامج والنفع  مدى شعبية 
طريق تتبع أنماط استخدام الدراجات من خالل شاشات النظام 

العالمي لتحديد المواقع )GPS(، رصد أوقات الذروة والوقوف على 
أكثر المسارات شيوعًا. وأظهرت البيانات ارتفاع معدالت الطلب على 

أول 40 دراجة، وأوجدت مبررات لتوسيع نطاق الخدمة.

 مواطنون يشاركون في حدث "يوم الدراجات" في بنغالور، الهند. 
.HealthBridge مرجع الصورة: مؤسسة

 إشراك المجتمع المحلي
في تقديم الخدمة

بنغالور بالهند 
في مدينة بنغالور بالهند، ُوضعت مبادرة "يوم الدراجات" لتشّكل نقلة 
نوعية سلوكية في حث الناس على ممارسة المشي وركوب الدراجات. 

وعوضًا عن وضع هيكل للمبادرة في شكل سياسة من القمة إلى 
المبادرة بعمق في العمل المجتمعي. وكانت سلطات  خت  القاعدة، ُرسِّ
البلديات يحدوها األمل في أن طلب الجمهور توسيع نطاق البرنامج 

المعني سيشجع الهيئات السياسية واإلدارية األخرى على زيادة 
االستثمار في البنية التحتية عن طريق توفير طرق المشاة وحارات 

الدراجات الجيدة. وشاركت أكثر من 36 منظمة شريكة من المجتمع 
المحلي في سلسلة األحداث المعنية، مما أثبت وجود دعم واسع من 

الجمهور للمبادرة وأدى إلى زيادة معدالت استخدام الدراجات في 
مختلف األحياء عبر المدينة. كما أسفرت المبادرة عن توجيه الحكومة 

استثمارات بلغت نحو 12 مليون دوالر أمريكي تقريبًا إلى برنامج 
الدراجات. مشاركة 
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يمثل بناء العالقات والشبكات فيما بين المدن وسيلة لدعم التعّلم المتبادل 
وتبادل الخبرات. ومن الممكن لهذا لنوع من الدبلوماسية بين المدن 

نفاذها،  المساعدة في تحسين فهم تصميم السياسات والبرامج وتنفيذها واإ
باالستناد إلى الممارسات الجيدة والدروس المستفادة. ومن الممكن أن 

تركز تلك الممارسات والدروس على موضوعات محددة أو قضايا شاملة 
أوسع نطاقًا تؤثر على صحة المواطنين وعافيتهم.

 شبكات
المدن

 الدوافع
الخارجية

4-2
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إمكانية إتاحة الشبكات 
 إرشادات تقنية من
المشاريع األخرى

مومباي بالهند  
كونت سلطات مدينة مومباي بالهند شراكة مع مبادرة مؤسسة 

بلومبرغ الخيرية من أجل السالمة على الطرق في العالم، وهي شبكة 
تضم 10 مدن من أنحاء العالم، بهدف الحصول على الدعم التقني 
الالزم لتحسين السالمة على الطرق. وأسفرت المشاركة مع المبادرة 
عن نهج ُمَسنٍَّد بالبيِّنات للسالمة على الطرق، ووفرت أفكارًا متعمقًة 
وأفضل الممارسات من جميع أنحاء العالم والتي ثبت تحقيقها لفوائد 

عظيمة. ومنذ بداية المبادرة في عام 2015، نجحت مومباي في 
الحد من عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة 22%. وطبقًا 

للدراسات الرصدية التي ُأجريت في إطار المبادرة، شهدت المدينة 
كذلك تحسنًا في معدالت ارتداء الخوذات واستخدام أحزمة األمان 
على حد سواء، بما في ذلك زيادة بنسبة 11% في معدالت ارتداء 

الخوذات على نحو صحيح منذ عام 2015. 

وبمقدور الشبكات الوطنية دعم المدن الموجودة في نفس البلد أو 
اإلقليم، عن طريق تكوين شبكة دعم تضم األقران والموارد التقنية 

الالزمة. على سبيل المثال، يجمع "تحالف مدن آسيا والمحيط الهادئ 
من أجل مكافحة التبغ" بين 40 مدينة من 12 بلدًا بهدف مناقشة 

التكتيكات المشتركة لتعزيز مكافحة التبغ )60(.

يمكن للشبكات أن تساعد المدن على العمل 
مع منظمات ونظراء خارجيين ألغراض 

المساعدة التقنية وتبادل الخبرات.

 تقاطع طرق مزدحم في مدينة مومباي، الهند. 
.Bloomberg Philanthropies مرجع الصورة: مؤسسة
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وأخيرًا، فإن إنشاء شبكات ضمن الشبكات قد تمثل وسيلة فعالة لتداول 
المعلومات. فشبكة المدن الصحية األوروبية التابعة للمنظمة تعمل مع 
نحو 100 مدينة عضو رائدة تقريبًا وتقيم من خاللها روابط مع حوالي 
30 شبكة وطنية. وتتفاعل هذه المدن الرائدة بشكل مباشر مع المكتب 

اإلقليمي ألوروبا التابع للمنظمة، في حين تضم الشبكات الوطنية المدن 
الموجودة في فرادى الدول األعضاء. وفي كلتا الحالتين، فإن شبكة 

المدن الصحية وما لها من أهمية لديها القدرة بالتالي على تقديم الدعم 
السياسي واالستراتيجي والتقني للمدن، سواء بشكل مباشر أو باعتبارها 

وحدات من خالل شبكتها المحلية )64(.  

توفر الرابطة الوطنية لمسؤولي النقل بالمدن شبكة نظراء بين المدن 
يتسنى لمسؤولي المدن من خاللها التعّلم من بعضهم البعض، ومقارنة 
الُنُهج المتبعة، واكتساب الثقة الالزمة لتبني األفكار الجديدة. وقد أثر 

التعاون القائم بين المدن في إحداث تغيرات في السياسات أدت إلى تعزيز 
سالمة الشوارع واستدامتها على امتداد أمريكا الشمالية، وأوجد إرشادات 

جديدة للتصميم توضح للمدن كيفية تحقيق التغيير، وحفز المشاريع التي 
أصبحت نماذج للممارسات الجيدة )61(.

وتركز مبادرة الصحة الحضرية لمنظمة الصحة العالمية على بناء 
القدرات التقنية على مستوى المدن وعلى دعم التعاون فيما بين الشركاء 
المحليين والوطنيين والدوليين المعنيين بالسياسات الحضرية التي تعزز 
الصحة )62(. ويجري استخدام نموذج عمليات المبادرة حاليًا في مدن 

مثل أكرا بغانا بهدف مساعدة المدينة على الحد من الوفيات واألمراض 
المرتبطة بملوثات الهواء. ويتسنى تحقيق ذلك عن طريق تكييف األدوات 
التحليلية الموجودة بما يالئم االستخدام المحلي، ومن أمثلتها أداة التقييم 

الصحي واالقتصادي لركوب الدراجات والمشي )63(. وتتعاون أيضًا 
المبادرة مع المجتمعات المحلية، وتدرب األطباء السريريين والممارسين 
بشأن اآلثار الصحية واالقتصادية المترتبة على الحد من تلوث الهواء.

 منظر جوي لتقاطع الطرق في حي الباز في أكرا بغانا قبل وبعد إحدى التدخالت من أجل ضمان السالمة على الطرق )عام 2018( 
.Vital Strategies مرجع الصورة: مدينة أكرا/ مؤسسة
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شبكات المنظمة المعنية باألمراض 
غير السارية والسالمة على 

الطرق في المدن

70

 شبكات المدن الصحية1
للمنظمة. التابعة 

تعمل حركة المدن الصحية التابعة للمنظمة من أجل 
وضع قضية الصحة على رأس برنامج العمل االجتماعي 

واالقتصادي والسياسي لحكومات المدن )65(. ويتمثل 
هدفها في إشراك الحكومات المحلية في االلتزامات 

السياسية، والتغيير المؤسسي، وبناء القدرات، والتخطيط 
القائم على الشراكة، واالبتكار. وتوجد هذه الشبكات 

في كل إقليم من األقاليم التابعة للمنظمة، وتقدم الموارد 
والدعم الالزمين لكل من:

اإلقليم األفريقي )66(- 1

اإلقليم األوروبي )64(- 2

إقليم شرق المتوسط )67(- 3

إقليم األمريكتين )68(- 4

إقليم جنوب شرق آسيا )69(- 5

إقليم غرب المحيط الهادئ )70(- 6

 الشراكة من أجل
مدن صحية.  

أحد أشكال التعاون بين مؤسسة بلومبرغ الخيرية والمنظمة 
 ."Vital Strategies" والجهة الشريكة المنفذة مؤسسة

وتركز هذه الشبكة، والتي تضم أكثر من 50 مدينة، 
على تنفيذ سياسات وبرامج عالية األثر تستهدف الحد من 

األمراض غير السارية واإلصابات الناجمة عن حوادث 
الطرق )24(.

2

تنفس الحياة 2030.  
حملة تقودها منظمة الصحة العالمية وتحالف األمم 

المتحدة المعني بالبيئة والمناخ والهواء النقي، وتهدف إلى 
حشد المدن واألفراد من أجل حماية الصحة والكوكب من 

آثار تلوث الهواء )71(.

3
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مبادرة الصحة الحضرية 
لمنظمة الصحة العالمية.

أحد أشكال التعاون بين الشركاء المحليين والوطنيين 
والدوليين، وتعمل على خلق الطلب على العمل الالزم 

لتنفيذ السياسات الحضرية المعززة للصحة )61(.

مبادرة مؤسسة بلومبرغ الخيرية 4
من أجل السالمة على الطرق 

في العالم. 
تهدف هذه المبادرة، ومدتها خمس سنوات 

)2015-2019(، إلى الحد من الوفيات واإلصابات 
الناجمة عن حوادث الطرق في البلدان والمدن المنخفضة 

الدخل وتلك المتوسطة الدخل، وذلك عن طريق تعزيز 
التشريعات المعنية بالسالمة على الطرق على المستوى 

الوطني وتنفيذ التدخالت التي ثبتت جدواها بشأن السالمة 
على الطرق على مستوى المدن )73(.

6

الشبكة العالمية للمدن 
والمجتمعات المراعية للمسنين.  
شبكة عالمية من المدن تلتزم بأن تجعل المدن والمجتمعات 

التابعة لها أماكن أنسب للعيش والمشي وركوب الدراجات 
بالنسبة للسكان المسنين. وُتتاح ألعضاء الشبكة منشورات 
عن التدخالت الفعالة عالوًة على مجموعات أدوات عملية 

ل البحوث النظرية إلى تطبيق عملي )72(. ُتَحوِّ

5
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 التحديات
المشتركة

يستكشف هذا الفرع عددًا من العوائق المشتركة التي 
تعترض سبيل التنفيذ والتي قد تنذر بخطر تقويض التقدم 

الُمحرز. ولحسن الحظ، فهذه المشكالت فريدة بشكل 
نادر. ومن الممكن أن تساعد خبرات المدن األخرى على 

توجيه ما سواها من المدن عند تصميم االستراتيجيات 
الالزمة للتغلب على مشكلة معينة أو التخفيف من أثرها.

4-35-3
االستدامةالتمويل

1-3
 تدخل دوائر

الصناعة

2-33-3
صون األولويات االستقاللية

السياسية
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 تدخل دوائر
الصناعة

بينما قد تسهم الشركات التجارية ودوائر الصناعة أحيانًا في الجهود 
المبذولة لتحسين الصحة، ففي أحيان أخرى تتعارض مصالحها المالية 

تعارضًا صارخًا مع أهداف الصحة العمومية. وتبدي دوائر صناعة التبغ 
على وجه التحديد عداًء شديدًا في مقاومة أي إجراءات حكومية قد تثني 

عن التدخين أو تحد من استهالك التبغ )74(.

وُيذكر أنه ُقدِّمت مساهمات في جهود معينة من جماعات مثل دوائر صناعة 
األغذية ودوائر صناعة المركبات ذات المحركات. ففي مدينة الكويت بدولة 
الكويت، أسفر الحوار الذي ُأقيم مع دوائر صناعة األغذية وتصنيعها عن 
دعم تغيير تركيبة المنتجات طواعيًة لخفض محتوى الملح في الخبز في 
عام 2013 وفي أغذية الوجبات الخفيفة في عام 2018. وكذلك أدخلت 

دوائر الصناعة تحسينات كبيرة على سالمة المركبات على مدى العقود القليلة 
الماضية. ولكن في حاالت أخرى، حاربت دوائر الصناعة هذه مبادرات تعزيز 

الصحة أو سعت لتقويضها، أو لم تطبق تدابير منقذة لألرواح إال عندما 
ألزمها القانون بذلك، بينما لم تفعل ذلك في سياقات أخرى )75(. وفي الحاالت 

التي تشهد تضاربًا بين مصالح دوائر الصناعة ومصالح الصحة العمومية، 
فإن ما تتمتع به تلك الدوائر من حجم ونفوذ قد يشّكل تهديدًا للبرامج المحلية. 

وفي ضوء ما تشّكله التأثيرات السلبية من مخاطر، فينبغي دومًا كذلك أن ُيدار 
أي شكٍل من الحوار بأقصى درجات الحذر والشفافية.

وتتمتع المدن بقدر من القوة في مجابهة تّدخل دوائر الصناعة، ولكن 
ما يضعف موقفها هو ضخامة دوائر الصناعة هذه وامتالكها في الغالب 
لشركات عبر وطنية هائلة النفوذ. بيد أنه يتوافر للسلطات المحلية عدد 
من االستراتيجيات الموضوعة تحت تصرفها. فالمدن على سبيل المثال 

تتمتع بسلطة تنظيم استخدام الشركات الخاصة لألراضي أو األصول 
العامة، ويمكنها حجب منح الموافقات على مخططات البناء التي تشّكل 

تهديدًا على الصحة. وقد يتمتع الدعم المقدم من المجتمعات المحلية 
ر بثمن في هذا  وأصحاب المصلحة من المجتمع المدني بقيمة ال ُتَقدَّ
المضمار، إذ يعطي الشرعية للسلطات المحلية، واألمر نفسه كذلك 

بالنسبة إلى الدعم المقدم من شبكات المدن التي تستطيع تبادل الخبرات 
أو التي وضعت استراتيجيات تعاونية فيما بينها.
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ومن الممكن أن تصبح المعارضة القوية للتأثيرات السلبية لدوائر 
الصناعة، مثل دوائر صناعة التبغ، جزءًا من الهوية السياسية للقادة. 

ففي مدينة باالنغا بالفلبين، عارضت دوائر صناعة التبغ بشدة الجهود 
التي كانت تبذلها المدينة من أجل حماية الناس من التبغ. وُقوبل رئيس 
المدينة، خوزيه إنريك س. غارسيا الثالث، بمعارضة شديدة من ممثلي 

دوائر الصناعة في انتخابات المدينة التي ُأجريت في عام 2010 ثم في 
عام 2013، وذلك نظرًا لتوليه زمام القيادة في المبادرات المعنية بمكافحة 

التدخين. ولكن رئيس المدينة استغل ذلك في تبرير اتخاذ موقف أكثر 
تشددًا بشأن مكافحة التبغ، حيث جعل محاربة التبغ أحد القضايا البارزة 

في حملته االنتخابية. وقد فاز هو ومؤيدوه في مجلس المدينة في كال 
المرتين اللتين ُعِقدت فيهما االنتخابات، األمر الذي رسخ الدعم المقدم 

على نطاق واسع لمبادرات الحد من التبغ.

ومن الضروري أيضًا رصد التقدم الُمحرز في مكافحة التأثيرات السلبية 
لدوائر الصناعة بمرور الوقت، وذلك لصون ما تحقق من إنجازات. 
فبعد أن وصلت مدينة هاورا بغرب البنغال في الهند إلى حالة الخلو 

من التدخين رسميًا في عام 2017، كانت السلطات المحلية تدرك 
أن الجماعات المناصرة لدوائر الصناعة ستعمل على تقويض الجهود 
التي تبذلها المدينة، مما قد يؤدي إلى إلغاء تسمية المدينة خالية من 
التدخين. ولحماية سياساتها لمكافحة التبغ، َسنَّت إدارة األحياء بمدينة 
هاورا المادة 5-3 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن 
مكافحة التبغ، والتي ُتعد معاهدة عالمية ُمبرمة لمساعدة البلدان على 
الحد من استهالك التبغ )76(. وتحظر المادة 5-3 أي تدخل مباشر 
من دوائر صناعة التبغ وتنص على اآلتي: "تتصرف األطراف، عند 

وضع وتنفيذ سياساتها في مجال الصحة العمومية فيما يتعلق بمكافحة 
التبغ، على نحو يكفل حماية هذه السياسات من المصالح التجارية وأية 
مصالح راسخة أخرى لدوائر صناعة التبغ، وفقًا للقانون الوطني" )77(. 

وباستخدام أداة تشريعية عالمية لدعم العمل الجاري على مستوى 
المدينة، أضحت مدينة هاورا قادرًة على التصدي ألي محاوالت من 
دوائر الصناعة للمشاركة في الحمالت أو االستراتيجيات الرامية إلى 

الحد من استهالك التبغ.  
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االستقاللية

تخضع معظم المدن )بدرجة ما( لتشريعات وطنية و/ أو على صعيد 
المقاطعات. وحتى عندما ُتتاح للمدينة صالحية واسعة في أحد مجاالت 

السياسات، فقد تحدها قيود مضيقة لما يجوز لها فعله في مجال سياسات 
آخر. وغالبًا ما َتُجُب التشريعات الوطنية القوانين والتنظيمات المحلية أو 

تحل محلها. فعلى سبيل المثال، يجوز للحكومة الوطنية وضع سياسة 
ضرائب وطنية مع إفساح حيز محدود للتصرف على المستوى المحلي. 
ب على سلطات البلديات اعتماد ضرائب  ومن شأن هذا الوضع أن ُيَصعِّ

محلية قد تعود بالنفع على صحة المواطنين، مثل الرسوم المفروضة على 
التبغ.

وقد تعتمد اإلجراءات المتخذة على مستوى النفوذ الذي تتمتع به سلطات 
البلديات على السياسات المالية. ففي الواليات المتحدة على سبيل المثال، 

فإن المدن والواليات القضائية المحلية الموجودة في بعض الواليات 
تستطيع تحديد معدالت مختلفة للضرائب على السجائر. فنجد أن مدينة 
نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية تفرض ضريبة قدرها 1.50 دوالر 
أمريكي على كل علبة السجائر، فضاًل عن الضريبة التي تفرضها والية 

نيويورك وتبلغ 4.35 دوالر أمريكي )78(. وبالنسبة إلى المدن التي يتعذر 
فيها فرض ضرائب مستقلة، فمن الممكن أن تركز االستراتيجيات البديلة 

على مجاالت تتمتع فيها سلطات البلديات فعليًا بقدر أكبر من التحكم، من 
قبيل التنظيمات المعنية بكيفية بيع هذه السلع وأماكن بيعها. على سبيل 

المثال، طبقت مدينة بوغور بإندونيسيا حظرًا على عرض منتجات التبغ 
في منافذ البيع بالتجزئة على صعيد المدينة في عام 2017.

ويجوز تطبيق السياسات الوطنية بشكل موحد عبر البلد، ولكن قد يحول 
هذا الوضع في بعض الحاالت دون تنفيذ االستراتيجيات المعنية بأفضل 
الممارسات على مستوى المدن. فعندما ُتطبق سياسات الطرق السريعة 

الوطنية مثاًل في المدن، فقد تسفر عن توسيع حارات السير وزيادة سرعة 
المركبات بشكل أكبر من الُموصى به في األماكن الحضرية الكثيفة 
السكان، األمر الذي يتعذر معه تصميم شوارع أعلى مأمونية بالنسبة 

للمنطقة المعنية. وكذلك فقد تؤثر استراتيجية التنمية الوطنية تأثيرًا مباشرًا 
على األوضاع الصحية المحلية: من الممكن أن يؤثر اعتماد إنشاء 

طريق سريع أو مطار جديد في منطقة معينة على نوعية الهواء، وعلى 

إتاحة الشوارع التي يمكن فيها المشي أو ركوب الدراجات، وعلى الصحة 
النفسية للمواطنين.

ولتالفي هذه السيناريوهات فمن األهمية بمكان أن تقيم سلطات المدينة 
عالقة عمل جيدة مع الحكومات الوطنية وحكومات المقاطعات حتى 
يتسنى التعبير عن تلك القضايا ومعالجتها. ومن الممكن في بعض 

األحيان أن ُتمنح المدينة تفاوتات على المستوى المحلي عن السياسات 
الموضوعة على مستويات حكومية أعلى. وعلى الرغم من أن التفاوض 

بشأن أي خروج عن القواعد من هذا القبيل قد يتسم بالحساسية ويستغرق 
وقتًا طوياًل، فمن األمور التي تيسر اإلقناع بذلك القدرة على توضيح 

الَبيِّنات الدالة على التأثير الذي تحدثه السياسة المعنية وكيف أن التفاوت 
المطلوب يمكن أن يؤدي إلى تحسين الصحة.  

 كشك لبيع الخوذات في هانوي، فييت نام. 
مرجع الصورة: منظمة الصحة العالمية/ المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ/ تشاو دوان.
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صون األولويات 
السياسية

إن تغيير القيادة ينذر بخطر نقض ترتيب األولوية الممنوح للسياسات 
المعنية على يد القائد الشاغل للمنصب في الوقت الراهن. ويشّكل هذا 

الوضع مشكلة شائعة؛ حيث تخضع التدخالت للتغيير أو اإلسقاط قبل أن 
تحظى بالوقت الكافي إلظهار نتائجها. ومن وسائل مكافحة تلك المشكلة 
أن ُتوضع التدخالت على نحو راسخ باعتبارها أولوية سياسية أو أولوية 

بالنسبة لإلدارة المعنية، والسيما إذا كانت قيادة اإلدارة غير مرتبطة بنتائج 
االنتخابات. وكذلك ُيعتبر الدعم المقدم من قطاعات المجتمع المدني 
مفيدًا في حماية وضع البرنامج. وبينما قد يشترك العديد من اإلدارات 
وأصحاب المصلحة في مشروع ما، ينبغي دومًا أن تكون هناك وكالة 

واحدة فقط تتقلد زمام األمور بشأن حصائل المشروع وتخضع للمساءلة 
عن ضمان تحقيق تلك الحصائل.

ولتجنب االرتباط المفرط بقضية سياسية معينة أو بشخص معين، ينبغي 
أن تؤكد البرامج صلتها بسائر الموضوعات أو األولويات. ومن الممكن 
لعدد من التدخالت الواردة في هذا التقرير أن تحقق مجموعة من الفوائد 
التآزرية منها على سبيل المثال اآلثار اإليجابية للحد من حركة المرور 
على كٍل من النشاط البدني وتلوث الهواء. وفي سياق بديل، يمكن أن 
تؤكد البرامج صلتها بقضايا تتجاوز قضية الصحة، مظهرًة فوائد أوسع 

نطاقًا بالنسبة لعافية المواطنين.

وفي مدينة لندن بالمملكة المتحدة، كانت استراتيجية "التمتع بالصحة 
في سنوات العمر األولى في لندن" – وهي برنامج يرصد اإلنجازات 

المتحققة في مجال صحة األطفال وعافيتهم وتعليمهم في األماكن التي 
يقضون بها سنوات العمر األولى – متواءمًة مع استراتيجية رئيس 

المدينة لعام 2018 لمكافحة انعدام المساواة في مجال الصحة )79(. 
وساعد موقع االستراتيجية، بوصفها دافعًا لتحقيق رفاهية األطفال على 

نطاق أوسع، على اكتساب البرنامج المعني للدعم السياسي الالزم 
وصون ذلك الدعم. ومن الممكن أيضًا أن تتيح األحداث الخارجية 

الفرصة إلبراز األهمية السياسية لقضية ما. وقد استغلت مدينة 
كيب تاون بجنوب أفريقيا أزمة نقص المياه التي حدثت عام 2018 

كوسيلة لتعزيز الرسائل التي تركز على أهمية مياه الشرب النظيفة. وأثناء 
فترة الجفاف، عرضت حملة ترويجية رسائل أكدت على قيمة المياه 

بالنسبة للمدينة وبالنسبة لألفراد، حيث اسُتخِدمت تلك الرسائل في إعادة 
التأكيد على أسباب تفضيل المياه على المشروبات المحالة بالسكر.

صورة مستقاة من حملة كيب تاون إلذكاء الوعي بمخاطر 
 المشروبات المحالة بالسكر على الصحة. 

.Vital Strategies مرجع الصورة: مدينة كيب تاون/ مؤسسة
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طفال يلعبون في الشارع بمناسبة "يوم الدراجات" في بنغالور، الهند. أثناء االحتفال بيوم الدراجات، غالبا ما ُتغلق بعض الشوارع أمام 
 المركبات بشكل مؤقت بهدف توفير مكان آمن للمجتمع المحلي لقضاء بعض الوقت في الهواء الطلق. 
.HealthBridge مرجع الصورة: مؤسسة

ومن الممكن أيضًا أن يساعد غرس اإلنجازات الصحية في نسيج هوية 
المدينة على التصدي للتغيرات التي تطرأ على األولويات السياسية. 
وقد حققت مدينة فورتاليزا بالبرازيل ذلك من خالل برنامجها لركوب 

الدراجات، والذي اعُتِرف به على الصعيد الوطني باعتباره نهجًا سياساتيًا 
مبتكرًا إزاء التنقل الحضري يمكن لسائر المدن اتباعه. وفي 29 حزيران/ 

يونيو 2018، حصلت المدينة على جائزة النقل المستدام من معهد سياسات 
النقل والتنمية الكائن في نيويورك، األمر الذي رسخ مكانتها على الصعيد 
الدولي بوصفها مدينة نشطة. وجعلت مدينة باالنغا بالفلبين كونها خاليًة 

من التدخين جزءًا من هويتها، وأرست برامجها بشأن أنماط الحياة الصحية 
بوصفها أساسًا مرجعيًا.  
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التمويل

قد يتسم إيجاد الموارد الالزمة إلدارة برنامج جديد بالصعوبة في 
العامة الذي تتجاوز أعباؤه طاقته. وتتباين مستويات  المالية  عالم 
المدن، حسب عالقتها  بين  تباينًا كبيرًا  النقدية والمالية  االستقاللية 

المقاطعات. أو سلطات  الوطنية  بالسلطات 

السياسات في تحسين الحصائل الصحية  ولكن يمكن استخدام بعض 
دون الحاجة إلى استثمارات إضافية كبيرة. فعلى سبيل المثال، يمكن 

تعزيز سالمة الشوارع عن طريق تغيير مواضع رسم الخطوط الفاصلة 
على الطرق. ومن الممكن في بعض الحاالت أن ُيدر إنفاذ السياسات 
المعنية إيرادات فعليًا، ومن أمثلة ذلك فرض رسوم محلية أعلى على 
المتمثلة  القانونية  المخالفات  أو تحصيل غرامات على  التبغ،  منتجات 

في تجاوز السرعات المقررة أو القيادة تحت تأثير الكحول.

المساعدة على  التقييمات االقتصادية أيضًا في  وينبغي أن ُتستخدم 
تمكنت مدينة  للمدينة. وقد  بالنسبة  المعني  التدخل  قيمة  إثبات 

بوغور بإندونيسيا من دحض المزاعم القائلة بأن حظر اإلعالن عن 
التبغ من شأنه خفض اإليرادات الضريبية في ضوء مقارنة إجمالي 

إيرادات المدينة قبل إلغاء اإلعالن عن التبغ وبعد اإللغاء. وبمطالعة 
البيانات خالل الفترة 2009-2017، يتبين أن الحظر التام لإلعالن 

عن التبغ في عام 2013 لم يسفر عن تأثير سلبي على مجموع 
األموال، بل إن اإليرادات قد زادت في واقع األمر من 21.5 مليون 

دوالر أمريكي إلى 33.19 مليون دوالر أمريكي واستمرت في تحقيق 
زيادات سنوية كبيرة.

ومن الممكن في حاالت أخرى إيجاد المبررات االقتصادية عبر 
المطبقة خارج قطاع الصحة. فعلى سبيل  السياسات  التنسيق مع 

المثال، ربما تمثل الهدف من بناء طريق سريع جديد واسع في مدينة 
ما في تهيئة فوائد صحية تعود بالنفع على المواطنين عن طريق الحد 

من حركة المرور وتلوث الهواء في منطقة حضرية معينة. ولكن قد 
تكون له في الوقت ذاته آثار سلبية على الصحة بسبب إعاقة وصول 
أحد األحياء السكنية إلى خدمات معنية، مما يؤثر سلبًا على االزدحام 
المروري ونوعية الهواء في مناطق أخرى. ومن الضروري تقدير حجم 

 طريق مزدحم بالقرب من محطة سيمون بوليفار في بوغوتا، كولومبيا. 
مرجع الصورة: البنك الدولي/ دومينيك شافيز.

هذه اآلثار المتباينة وتقييمها من أجل فهم األثر الصحي بوجه عام 
والتكاليف الناشئة عن ذلك الطريق السريع.  
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االستدامة

إن من أبرز نقاط القوة التي تتمتع بها المدن قدرتها على القيام بدور 
مواقع االختبار لألفكار الجديدة. ولكن يلزم اإلبقاء على الزخم المبدئي 
المتولد لضمان أن تؤدي البرامج الجديدة إلى تحقيق آثار مجدية على 

المدى الطويل. وتستلزم االستدامة الطويلة األجل دعمًا عن طريق 
رؤية واضحة تقدمها قيادة المدينة، وسياسات تمتد فيما يجاوز اإلدارة 
السياسية، وميزانيات مخصصة تكفل صون هذه االستدامة، وتطبيق 
أفضل الممارسات على الصعيد المؤسسي. كما تقتضي بناء القدرات 

وتوفير الدعم المجتمعي على الصعيد المحلي، ونظامًا مخصصًا 
للرصد والتقييم.

وتستطيع المدينة أن تعمل مع السلطات الوطنية لتجريب الُنُهج المعنية 
من أجل توسيع نطاقها. وكان ذلك هو ما حدث بمدينة كوتونو في 
بنن عام 2007 عندما َجرَّبت وزارة الصحة، بالتعاون مع سلطات 

البلديات في كوتونو، استخدام مسح في إطار النهج التدريجي الذي 
تتبعه المنظمة إزاء الترصد بغرض جمع البيانات المتعلقة بعوامل خطر 

األمراض غير السارية وبغرض تقييم فائدة هذه البيانات في التخطيط 
الصحي. وفي أعقاب ظهور نتائج المسح الُمجرى على مستوى 

المدينة، والذي أظهر قيمة األفكار المتعمقة الجديدة المتعلقة بمعدل 
انتشار عوامل الخطر، ُنفِّذ مسح على الصعيد الوطني في عام 2008 
تمخض عن توفير البيانات األساسية الالزمة للغايات الوطنية المتعلقة 

باألمراض غير السارية.

وفي حاالت أخرى، قد تتولى المدينة زمام القيادة في الترويج لتوسيع 
نطاق برنامج حقق نجاحًا على الصعيد المحلي. ومن الممكن أن 

يساعد التعاون القائم بين النظراء على المستوى الوطني على الترويج 
إلنجازات المدينة. فقد شهد العمل الرامي إلى الحد من استهالك 

المشروبات المحالة بالسكر في مدينة بنوم بنه بكمبوديا تعاونًا بين 
دارة  السلطات الصحية البلدية وبين المركز الوطني لتعزيز الصحة واإ

الطب الوقائي التابعين لوزارة الصحة، وذلك من أجل ضمان االعتراف 
باإلجراءات التي اتخذتها تلك السلطات على الصعيد الوطني باعتبارها 

أول مثال معروف لحملة عامة بشأن أضرار المشروبات المحالة 
بالسكر في المدينة.

والشق األكثر أهمية على اإلطالق هو أنه ينبغي أن تتوافر للمدن القدرة 
على التعلم واالستفادة من التدخالت المنفذة فيما سواها من المدن. ففي 
مدينة بنغالور بالهند، انتشر مفهوم "يوم الدراجات" إلى المدن األخرى 
الموجودة في والية كارناتاكا. وتواصلت مدينة كوشين ومدينة أحمد أباد 

مع مدينة بنغالور لطلب المشورة منها بشأن تكرار نفس المفهوم في 
كال المدينتين. وألن مدينة الكويت هي أكبر المدن في دولة الكويت، 
فقد استفادت جميع المدن األخرى في البلد من المفاوضات الناجحة 

التي أجرتها مدينة الكويت من أجل خفض محتوى الملح في الوجبات 
الخفيفة الرائجة، وبدأت على المستوى اإلقليمي حوارات مماثلة للحد من 

محتوى الملح في الُجبن. وأخيرًا، فقد زارت 22 وحدة حكومية محلية 
وجامعات مختلفة مدينة باالنغا بالفلبين من أجل التعّلم من العمل الذي 

اضطلعت به المدينة بشأن تنفيذ تدابير فعالة لمكافحة التبغ. والتعلم 
من األقران أمر بالغ األهمية كي نشهد تبادل األفكار الجيدة وتوسيع 

نطاقها.  

 التحديات
المشتركة

5-3
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 أطفال يتناولون وجبات خفيفة صحية في إحدة المدارس في إكوادور اإلكوادور، في إطار برنامج تدعمه شبكة الشراكة من أجل مدن صحية. 
.Vital Strategies مرجع الصورة:  مدينة كيتو/ مؤسسة



81

خاتمة

يمكن للمدن أن تساعد على تغيير الصحة العمومية نحو األفضل. وتؤثر البيئة الحضرية 
تأثيرًا مباشرًا على صحة الناس وعافيتهم بصفة يومية، ويمكنها المساعدة على مكافحة 

المخاطر المتعددة لألمراض غير السارية واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق. وكذلك 
فإن السلطات المحلية تمثل جهات متعاونة رئيسية في تعزيز برامج العمل على الصعيدين 

الوطني والدولي.

ويتمتع قادة المدن بقدر هائل من النفوذ التشريعي واإلداري والسياسي الالزم لتهيئة مدن 
تتمتع بسالمة أكبر على الطرق، وهواء أنقى، وأماكن خالية من التدخين، وُتتاح فيها أغذية 

أفضل صحيًا. بيد أن قادة المدن ال يستطيعون فعل ذلك بمفردهم. ولكي تتمتع البرامج 
المقدمة بالفعالية واالستدامة، يتعين أن تتلقى دعمًا من الوزارات الحكومية، ومن الشركاء 

المحليين، ومن المجتمعات المحلية، ومن الحلفاء على الصعيدين الوطني والعالمي.

وقد أُعد هذا التقرير كي يقوم مقام العامل المحفز لذلك العمل. وبتوضيح ما تستطيع المدن 
فعله وأسباب أهمية استجابة المدن، يقدم التقرير المبررات التي يحتاجها قادة المدن لدفع 

برازها، يتيح التقرير أحد الموارد الالزمة  العمل ُقُدمًا. وبالعرض الموجز لإلرشادات التقنية واإ
لفرق عمل البلديات لمساعدتها على اختيار ووضع البرامج المناسبة لمدنهم. وبمشاركة 

األمثلة والنماذج المأخوذة من شتى المدن، يحدد التقرير الممارسات الجيدة والحلفاء 
المحتملين والحلول المستخدمة في مواجهة التحديات المشتركة.

وتحديد أفضل الممارسات ونشرها أمر رئيسي لفهم أنجح األساليب في مختلف السياقات، 
األمر الذي يساعد بدوره على تحسين الحصائل المتحققة في البرامج المنفذة مستقباًل. ويدعو 

هذا التقرير المدن إلى مواصلة تبادل ما يتوافر لديها من خبرات وما تحققه من نتائج من 
العمل في تلك المجاالت مع النظراء على المستوى الوطني من خالل الشبكات المعنية، أو 

بشكل مباشر مع منظمة الصحة العالمية.

ِبق في تنفيذ ممارسات الصحة العمومية الحديثة، وتظل دومًا  ولقد كان للمدن َقَصَب السَّ
اإلجراءات التي تضطلع بها المدن ذات أهمية بالغة في حماية صحة الناس. وفي عالم 
يصطبغ بصبغة العولمة في القرن الحادي والعشرين، اليزال العمل المضطلع به على 

الصعيد المحلي يتسم بنفس القدر من األهمية كما كان دومًا.

يمكن للمدن أن تساعد 
على تغيير الصحة 

العمومية نحو األفضل
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 الملحق 1:

الموارد التقنية

موارد المنظمة بشأن اإلرشادات المتعلقة بتدخالت معينة
األماكن الخالية من التدخين وحظر اإلعالن عن التبغ

اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ )79(	 
المبادئ التوجيهية التفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن األماكن الخالية من التدخين )مادة 8( )80( وبشأن حظر اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته )مادة 13( )31(	 
الموارد المتاحة في إطار حزمة السياسات الست )MPOWER( بموجب مبادرة المنظمة للتحرر من التبغ )81(	 
تقرير المنظمة عن وباء التبغ العالمي، 2017 )82(	 
دليل المنظمة بشأن "جعل المدن خالية من التدخين"، 2011 )30(	 

غذاء صحي للجميع: الحد من استهالك المشروبات المحالة بالسكر ومن استهالك الملح

إطار المنظمة لتنفيذ مجموعة التوصيات بشأن تسويق األغذية والمشروبات غير الكحولية لألطفال )83(	 
الحزمة التقنية SHAKE الصادرة عن المنظمة للحد من استهالك الملح )33( – يشير الحرف E إلى كلمة )البيئة( والحرف A إلى كلمة )الوعي(، وهي الحزمة األنسب عادًة 	 

لالستخدام على مستوى المدن
سياسات المنظمة المالية الخاصة بالنظام الغذائي والوقاية من األمراض غير السارية )84(	 
تدخالت المنظمة المتعلقة بالنظم الغذائية الواردة في الملحق 3 من خطة العمل العالمية بشأن األمراض غير السارية )85(	 
تقرير المنظمة الصادر عن اللجنة المعنية بالقضاء على سمنة األطفال )86(	 
حزمة المنظمة التقية )REPLACE( بشأن الحد من الدهون المتحولة )87(	 

تعزيز النشاط البدني

خطة العمل العالمية للمنظمة بشأن النشاط البدني للفترة 2030-2018 )37(	 
حزمة المنظمة التقنية )ACTIVE( بشأن تعزيز النشاط البدني )88(	 

الحد من تلوث الهواء

مجموعة المنظمة لألدوات والحلول بشأن استخدام الطاقة النظيفة في المنازل )89(	 

دارة السرعة، وزيادة معدالت استخدام أحزمة األمان وارتداء الخوذات السالمة على الطرق، واإ

الحزمة التقنية "إنقاذ األرواح" )42(	 
دليل المنظمة بشأن تنفيذ سياسات مكافحة القيادة تحت تأثير الكحول )90(	 
دليل المنظمة بشأن إدارة السرعات المرورية )91(	 
دليل المنظمة بشأن زيادة معدالت استخدام أحزمة األمان وارتداء الخوذات )92(	 

ترصد األمراض غير السارية

النهج التدريجي الذي تتبعه المنظمة إزاء الترصد )26(	 

موارد المنظمة بشأن المناطق الحضرية

تقرير المنظمة العالمي بشأن الصحة في المناطق الحضرية )2(	 
المرصد الصحي العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية: البيانات المتعلقة بالصحة في المناطق الحضرية )93(	 
القضايا الصحية كعنصر نابض في الخطة الحضرية الجديدة لمنظمة الصحة العالمية )94(	 
مبادرة الصحة الحضرية لمنظمة الصحة العالمية )60(	 
النقل والصحة في المناطق الحضرية: مرجع المنظمة لراسمي السياسات )95(	 
المبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن اإلسكان والصحة )96(	 
أداة المنظمة لتقييم اإلنصاف في مجال الصحة في المناطق الحضرية واالستجابة لمقتضياته )97(	 
الموارد الخاصة بشبكة المدن الصحية األوروبية التابعة للمنظمة )98(	 

يتوافر لدى منظمة الصحة العالمية العديد من الموارد التقنية التي من 
الممكن أن توفر منطلقًا تتحرك منه الجهود التي تبذلها المدن من أجل 
الحد من األمراض غير السارية واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق.

ولقد انصب تركيز غالبية إرشادات المنظمة التقنية وسائر ما تصدره من موارد 
على دعم العمل الرامي إلى الحد من األمراض غير السارية وتحسين السالمة 

على الطرق على المستوى الوطني. غير أنه يتسنى تكييف عناصر الحزم 
التقنية، وجرى تكييفها بالفعل، بشكل ناجح بما يالئم االستخدام على مستوى 

المدن، وسوف تعود التفاصيل الواردة في التقرير بشأن وضع البرامج وتنفيذها 
بالفائدة على تصميم التدخالت على مستوى المدن. وقد ثبتت فعالية هذه 

الحزم في عدد من السياقات الوطنية واإلقليمية.

وتتوافر مجموعة منتقاة من الحزم التقنية والتقارير المرتبطة بها بشأن 
كل مجال تدخل، في شكل منشورات منفصلة للمنظمة على الصفحة 

اإللكترونية الرئيسية للتقرير.  
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شكر وتقدير

ُتقر منظمة الصحة العالمية مع االمتنان بالمساهمات التي قدمها األفراد 
التالية أسماؤهم في هذا التقرير:

مكتب المنظمة اإلقليمي ألوروبا: مونيكا كوزينسكا. إقليم جنوب شرق 
آسيا التابع للمنظمة: غاجديش كاور، وفينيت غيل مونيش، ومانغو 
راني، وثاكسافون ثامارانغسي، وفيكرو تيسفاي تولو )الهند(، وليفيو 

فيدراسكو )تايلند(. إقليم غرب المحيط الهادئ التابع للمنظمة: شوانغ 
هينغ، وكيلفين كو، وغياني صن )الصين(، وكاثلين النان )الفلبين(. 

المقر الرئيسي للمنظمة، سويسرا: فاتن بن عبد العزيز، وفيرجينيا 
أرنولد، ودوغالس بيتشر، وفيونا بول، وكاترين إنغيلهارت، وثياغو 

تيان كروغ، وماري- آن الند، وشيزورو نيشيدا، وليان  هيريك دي سا، واإ
رايلي، وكيرستين سكوت، وكيت شيفر، وتاميتزا تورويان، ونان تران، 

يميلي وايمر.  واإ

ونود التوجه بالشكر إلى مؤسسة "Vital Strategies" على تعاونها 
بشأن دراسات الحاالت الخاصة بالمدن، وعنصر الرصد والتقييم، 

واالستعراض العام للتقرير، وبصفة خاصة سالي تشو، وغرانت إينيس، 
وتشاريتي هونغ، وراميا كانشارال، وآدم كارباتي، ونانديتا موروكوتال، 

وآريال روجاني. والشكر موجه أيضًا لناتاليا تروتشي على تجميع 
المقابالت الشخصية والمواد الخاصة بدراسات الحاالت، والكثير 
من األفراد الذين اشتركوا في توفير المقابالت الشخصية والمواد 

بشأن مدن معينة، ومن بينهم نوال م. آل حمد، وشهد ب. المنير، 
وأنيسة إ. عبدالحي هاشم، ودامودار باتشاني، وناتاشا بيركوفيتس، 
ومانغوشا تشاتيرلي، وغرانت إينيس، ووريثة فريد، ومانغو جورج، 

وفيونا غليندينينغ، وكاثرين إيفانسيتس فيكتور ماسيدو السيردا، ونغي 
مين هينغ، وديزماند س. هويناتو، وأبراهام ثياغا مواورا، ودانيال أو 
سوليفان، ودانيال بينيستون أماندا بوميروي-ستيفينز، وليز بروسير، 

ولويز ألبيرتو سابويا. ويرد التعبير عن المزيد من الشكر والتقدير في 
نهاية بعض دراسات الحاالت.

ونتوجه بخالص الشكر إلى مجموعة الخبراء المشاركين في التقرير 
دة التقرير بوجه عام: غراهام  على ما أدلوا به من تعليقات على مسوَّ

أالباستر )برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية(، وكريستي دانيال 
)مؤسسة HealthBridge(، وسكاي دنكان )الرابطة الوطنية لمسؤولي 

النقل بالمدن(، وكورينا هوكس )جامعة سيتي لندن(، وآدم كارباتي 
يلونا كيكبوش )المعهد الجامعي في  )مؤسسة Vital Strategies(، واإ
جنيف(، وأودري دي نازيل )كلية إمبريال كوليدج في لندن(، وزياوبينغ 

جيانغ )مكتب المنظمة القطري في الصين(، وسونيا أنغيل )إدارة الصحة 
وحفظ الصحة النفسية بمدينة نيويورك(، ودانيال أوكيلو )هيئة مدينة 

كامباال العاصمة(. والشكر مستحق على األفكار المتعمقة األولية المقدمة 
من ريبيكا كريغ ونونو فيريرا دا كروز من مركز المدن التابع لكلية لندن 

لالقتصاد والعلوم السياسية، وكريس نايلور وديفيد بوك من الصندوق 
الملكي، وسون- يونغ يون، ممثل التحالف الدولي للمرأة لدى األمم المتحدة.

ونعرب عن بالغ امتناننا لكيلي هينينغ، وكيلي الرسن، وهايلي ميد، وجين 
وينبيرغ من مؤسسة بلومبرغ الخيرية، وذلك الستعراضهم للوثيقة فضاًل 

صداره. عما قدموه من دعم بوجه عام في إعداد التقرير واإ

وكان درو بليكمان هو المحرر الرئيسي لهذا التقرير. ونتوجه بشكر 
خاص إلى المدققة اللغوية ومصححة التجارب المطبعية أنغيال بيرتون 

لى المصممين إدواردو مولتراسيو والورا سكاغليون من مؤسسة بلوسوم،  واإ
على إبداعهم وكفاءتهم في توفير التخطيط والمعلومات المصورة.

وتولى تنسيق إصدار التقرير سوزانا روبنسون. وقدم الدعم اإلداري الالزم 
زهراء علي بيازا، وأمل أمون نآل، وغاريث بيرنز.

وحظي إصدار وثيقة المنظمة هذه بدعم عن طريق منحة قدمتها مؤسسة 
بلومبرغ الخيرية. ومنظمة الصحة العالمية هي المسؤولة وحدها عن محتويات 
هذه الوثيقة، والتي ال ينبغي اعتبار أنها تعكس موقف مؤسسة بلومبرغ الخيرية.
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 قوة المدن:
معالجة األمراض غير السارية واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق


