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متهيد
إن برنامج املدينة الصحية يمثل التزام ًا من ِق َبل املجتمع احلرضي لتحسني صحة سكانه من خالل التنمية املستدامة .وهذا يتطلب حتقيق املساواة الصحية لكل فرد يف إطار مجيع
السياسات الصحية والسياسات التنموية .ولقد أطلقت هذه املبادرة يف األقاليم الستة ملنظمة الصحة العاملية ومل تدخل حيز التنفيذ يف إقليم رشق املتوسط إال يف التسعينات عندما
قامت مجهورية إيران اإلسالمية بتنفيذها ثم امتدت إىل كل من أفغانستان ،وباكستان ،والبحرين ،والسودان ،والعراق ،وعامن ،واململكة العربية السعودية.

وحتى اليوم ،مل يوضع منهج عاملي شامل لتنفيذ برنامج املدينة الصحية ،ولذا تقوم البلدان بتنفيذ الربنامج وفق ًا لتفهمها وتبع ًا الهتامماهتا .ويف عام ُ ،2007صمم دليل تدريبي
للمدربني وأعضاء اللجان التنسيقية للمدينة الصحية ،بغرض تقديم توجيهات إرشادية واضحة ملخططي املدن وأعضاء املجتمع من خالل دورة تدريبية عىل برنامج املدينة الصحية.
ولقد كانت النتيجة الرائعة التي أسفر عنها االحتفال بيوم الصحة العاملي لعام ( 2010والذي ُعقد يف  7نيسان/إبريل  ،)2010واالستجابات املمتازة لرؤساء البلديات واملحافظني
وخمططي املدن من  209مدينة يف اإلقليم وراء اضطالع املكتب اإلقليمي بإعداد دليل واضح ،موجز ،وسهل وعميل هيدف إىل مساعدة البلدان عىل توحيد أساليبها وآليات عمليات
التنفيذ.

شجع عىل
لقد أتاح يوم الصحة العاملي  2010الفرصة أمام التقدم بجدول األعامل
املعني بالتحرض والصحة من خالل ضامن االلتزام السيايس ألكثر من  200مدينة يف اإلقليم .كام ّ
ّ
مشاركة املجتمع والتعاون بني القطاعات يف اإلجراءات العملية اخلاصة بالصحة .إن تفاين املدن يف دعمها النشط جلدول األعامل املعني بالتحضرّ والصحة جيب املحافظة عىل ضامن
استمراريته من خالل املشاركة يف عضوية الشبكة اإلقليمية للمدن الصحية .عىل أن االشرتاك يف الشبكة اإلقليمية للمدن الصحية مرهون بتحقيق معايري جيب ألي مدينة أن حتققها
قبل أن تصبح واحدة من "املدن الصحية".
والغرض من هذا الدليل هو توفري طرق عملية لتنفيذ الربنامج بفاعلية لكل أعضاء جلنة تنسيق أعامل املدينة الصحية ،ومدريب برنامج املدينة الصحية ،والرشكاء املحليني ،واملنظامت
غري احلكومية ،واملعنيني باألمر والعاملني األساسيني يف اخلدمات الصحية واالجتامعية .ويسعى املكتب اإلقليمي إىل البناء عىل ما اكتسب من خربات سابقة من أجل توحيد مجيع
عمليات تنفيذ الربنامج ومن ثم حتسني املساواة الصحية ونوعية حياة املجتمعات الفقرية يف املناطق احلرضية.
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 .1تطوير املدن الصحية
 1.1املقدمة

فعالة لتحسني املساواة
ظهر برنامج املدينة الصحية بوصفه أداة ّ
الصحية يف املناطق احلرض ّية ،والسيام يف األحياء املنخفضة
الدخل واملحرومة من اخلدمات .وهي أداة هلا دور يف تكوين
التحالفات السياسية واملهنية والتقنية التي تعمل عىل بلوغ
املرامي اخلاصة بتحسني الصحة ،كام أهنا تساعد عىل إجياد
بيئة داعمة يمكنها احتواء اجراءات مبتكرة للتنمية املحلية
باتباعها هنج متكامل .ويتضمن أسلوب املدينة الصحية
جهود ًا شاملة ونظامية للتعامل مع عدم املساواة الصحية،
مركز ًا عىل الفقر يف املناطق احلرضية واحتياجات املجموعات
السكانية املستضعفة .وهو يتصدى أيض ًا إىل األسباب اجلذرية
االجتامعية ،واالقتصادية ،والبيئية العتالالت الصحة ،واضع ًا
الصحة يف صدر جدول األعامل اخلاص بالتجديد االقتصادي
والتنمية احلرضية .ولكي تصنف أي مدينة عىل أهنا مدينة
صحية ،جيب أن تستكمل ثالث خطوات وهي:
رّ
والتحض:
1 .1االنضامم إىل احلركة اإلقليمية املعنية بالصحة
هذه اخلطوة ختطتها بالفعل  209مدينة من مدن اإلقليم
قامت بالتسجيل يف احلركة العاملية «مئة مدينة – مئة
حياة» والتي بدأت مع االحتفال بيوم الصحة العاملي
لعام  ،2010وهبذا التسجيل أعلنت هذه املدن التزامها
بتحسني الصحة يف املواقع احلرضية هبا وتنفيذ األنشطة
اخلاصة بإذكاء الوعي بالصحة.

2 .2االنضامم إىل الشبكة اإلقليمية للمدن الصحية :هذه املدن
البالغ عددها  209مدينة التي سجلت نفسها ،جيب أن
توقع عىل خطاب تعاون تلتزم بموجبه بربنامج املدينة
الصحية ،واالنضامم إىل الشبكة اإلقليمية للمدن الصحية.
ويتعني عىل هذه املدن املوافقة عىل جمموعة من األنشطة
هتدف إىل حتسني الوضع الصحي واالجتامعي لسكاهنا،
وتعزيز املساواة الصحية ،والسيام يف األحياء احلرضية
الفقرية.
3 .3طلب إجراء تقييم من أجل تصنيف املدينة كواحدة من
املدن الصحية العاملية ،وتتلقى شهادة هبذا التصنيف من
املكتب اإلقليمي :حتى حتصل هذه املدن عىل االعرتاف
هبا كمدينة صحية ،عليها إدخال األنشطة واملعايري التي
ستساعدها عىل بلوغ هذه املرحلة .وعىل هذه املدن أن
تقوم بتأمني تواجد مجيع مؤرشات الرصد (الثامنني نقطة
املوضحة يف هذه الدالئل اإلرشادية) يف األمكان املحددة
هلا ،يف حالة تأهب لتقييمها يف أي وقت من قبل الفرق
املشرتكة اإلقليمية والقطرية.

 2.1االنضامم إىل الشبكة اإلقليمية للمدن
الصحية

يمكن ألي مدينة ،بغض النظر عن الوضع الصحي
واالجتامعي احلايل هبا ،أن تطلب االنضامم إىل الشبكة
اإلقليمية للمدن الصحية ،عىل أنه من األمهية بمكان أن تتحىل

هذه املدينة باإلرادة السياسية وروح االلتزام لتحسني الوضع
الصحي واالجتامعي لسكاهنا ،عالوة عىل رغبة صادقة يف
حتويل مسار مواردها ،واعتامد السياسات واهلياكل التنظيمية
الالزمة جلعلها واحدة من املدن الصحية .وىف ضوء اخلربات
العاملية واإلقليمية التي متت دراستها ،قام املكتب اإلقليمي
بإعداد قائمة املهام واملعايري التالية إلرشاد املدن الراغبة يف
تنفيذ برنامج املدينة الصحية.
●التوقيع عىل خطاب التعاون :جيب أن يقوم عمدة أو
●
حمافظ املدينة مع ممثل منظمة الصحة العاملية بالتوقيع عىل
خطاب التعاون (انظر امللحق األول) لاللتزام بتحسني
الوضع الصحي واالجتامعي للمدينة من خالل املشاركة
يف برنامج املدينة الصحية.

●إحاطة خمططي املدينة باملعلومات وتوجيههم :عقد اجتامع
●
مع السلطات واخلرباء ،عىل املستوى الوطني ،يقوم فيه
فريق التدريب بإمداد خمططي املدينة بموجز معلومات
برنامج املدينة الصحية.
●انتقاء موقع للتنفيذ :عىل السلطات املعنية باملدينة انتقاء
●
جزء هبا لتنفيذ برنامج املدينة الصحية فيه ،وجيب أن يبنى
هذا االنتقاء عىل رغبة املجتمع ومحاسه هلذه اخلطوة،
عالوة عىل مشاركته النشطة املسبقة يف أنشطة الرعاية
االجتامعية .وهناك أيض ًا عامل من العوامل املهمة
التي يتعني عىل خمططي املدينة وضعها يف االعتبار عند
انتقاء املوقع ،وهو ضعف سبل الوصول إىل اخلدمات
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االجتامعية (وتتضمن اخلدمات الصحية ،والتعليم،
ووسائل النقل ،واملياه والرصف الصحي).

●إنشاء جلنة تنسيق أعامل املدينة الصحية :إنشاء جلنة تنسيق
●
بالفعالية ،والقدرة عىل
معنية بأعامل املدينة الصحية تتحىل ّ
التأثري ،وروح احلامس ،تكون مؤهلة لالضطالع بدور
نشط يف تقييم احتياجات املناطق احلرضية ،والتخطيط
للمدخالت والربامج الناجحة وتنفيذها ،ورصدها،
والتوسع يف استخدامها .وجيب أن يكون عمدة املدينة أو
حمافظها هو رئيس هذه اللجنة ،كام يتوجب أن تستقطب
اللجنة أعضاءها من بني مجيع القطاعات املعنية بالتنمية،
واملنظامت غري احلكومية التي ترغب يف االنضامم إىل
اللجنة ،ومن اهليئات األكاديمية وقادة املجتمع املحليني.

●إنشاء جلان لتنمية املجتمع :تسهيل عمليات تنظيم وتعبئة
●
املجتمع من خالل إنشاء جلان لتنميته وتدريب املتطوعني
يف جمايل الصحة واملجتمع عىل املستوى املحيل.

●انتقاء املتطوعني وتدريبهم :جيب تدريب األفراد املناسبني
●
ممن لدهيم خلفيات ومعلومات واهتاممات بالصحة
العامة ،وذلك وفق ًا للدالئل اإلرشادية اخلاصة بربنامج
املدينة الصحية.

●إعادة توجيه املوارد املتاحة نحو متطلبات الربنامج :إعطاء
●
األولوية للصحة والبيئة يف اخلطط التنموية للمدينة
وختصيص املوارد نحو األنشطة اهلادفة إىل تعبئة العديد
من القطاعات املختلفة.

●إنشاء مكتب خاص باملدينة الصحية وتعيني منسق
●
هلا :إنشاء مكتب للمدينة الصحية وتعيني منسق هلا
ٍ
بعدد ٍ
كاف من العاملني،
يقوم بإدارته مع إمداد املكتب
وباملوارد ووسائل االتصال اإللكرتونية.
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●تقييم االحتياجات ،ووضع خطط طويلة وقصرية األجل
●
لسد الثغرات :إجراء مسح لتقييم االحتياجات ،مع إيالء
اهتامم خاص باملحددات االجتامعية للصحة .ومن ثم،
إعداد خطط طويلة وقصرية األجل من أجل سد الثغرات
التي تم حتديدها يف التقييم.
●تنفيذ األنشطة التي ُخطط هلا ،ورصد اإلنجازات
●
وتوثيقها ،وتبادل البيانات :رصد األنشطة واإلنجازات
وتوثيقها .واالستعداد لتبادل املعلومات مع الرشكاء
وسائر املدن املنضمة لشبكة املدن الصحية داخل وخارج
نطاق اإلقليم ،حول التحليل األويل للوضع ،وتقدم
العمل وعملية التنفيذ ،والدروس املستفادة.
ويقدم امللحق الثاين نموذج ًا لقائمة املعايري التي تص ّنف املدينة
الصحية ،ويمكن استخدامها من قبل املجتمع وأعضاء جلنة
التنسيق املعنية باملدينة الصحية عند تقييم الوضع والتأكد من
استيفاء كافة هذه املعايري .وجيب أن تستويف املدينة عىل األقل
 %80من إمجايل هذه املعايري من أجل التأهل للتصنيف كمدينة
صحية.

 3.1تنفيذ الربنامج

عند إنشاء برنامج املدينة الصحية يف أي قطر أو مدينة ،يكون
من األمهية بمكان تصميم الربنامج بحيث يواكب االحتياجات
املعينة ويعمل عىل تلبيتها .وال توجد أي صيغة موحدة
املحلية ّ
لاللتزام هبا ،غري أنه يويص بأن يتم تنفيذ الربنامج بمنهجية.
ويتكون إطار العمل اخلاص بالتنفيذ من ثالث مراحل:
1 .1البدء

2 .2التنظيم

3 .3اختاذ اإلجراءات العملية

 4.1املرحلة األوىل :البدء

تبدأ املرحلة األولية بإنشاء جمموعة دعم أساسية ،وتوجيه مجيع
األطراف املعنية النتهاج أسلوب املدينة الصحية ،وتنتهي مع
املوافقة عىل املرشوع املقرتح واستجالب املخصصات املالية.
وتتطلب املرحلة األوىل اختاذ اخلطوات التالية:
ŗƒŪœŪŊƅŵťŗŵƍƆŞƆŇœŬƈō

عند إدخال الربنامج يف أي مدينة ،جيب إنشاء جلنة للدعم
التقني عىل املستوى الوطني ،أو إنشاء جمموعة دعم أساسية
تضم خرباء ومدربني أساسيني متمكنني يف جمال الصحة
العامة .وتعمل هذه املجموعة عىل استنفار الدعم املقدَّ م من
احلكومة عىل املستويني الوطني واملحيل ،عالوة عىل تقديمها
للمساعدات التقنية الرضورية مثل إطالع صانعي السياسات
عىل كافة املعلومات ،وإجراء تقييم لالحتياجات ،والتخطيط،
وترتيب األولويات ،والتنفيذ والرصد ،والقيام باستعراض
والتوسع يف األنشطة واألعامل.
الوضع ،والتوثيق
ّ
ŗƒƈŶƆƃŒŻŒŧűƕŒƊƒŞƍř

تقوم جمموعة الدعم األساسية بتوجيه السلطات املعنية باملدينة،
والسياسيني ،ووسائل اإلعالم ،والرشكاء ،واملجتمعات نحو
انتهاج أسلوب املدن الصحية ،وترشح بلغة سهلة ومبارشة
فلسفة برنامج املدن الصحية ،ومبادئه ،واسرتاتيجياته،
ومنهجيته ،وعملياته التنفيذية .واهلدف من هذا هو توحيد
اآلراء حول االسرتاتيجيات األساسية وجماالت العمل،
باإلضافة إىل استكشاف سبل الستجالب املوارد الوطنية
واملحلية الالزمة لتنفيذ الربنامج .ويمكن االستعانة بالدليل
التدريبي للمدينة الصحية الذي أصدره املكتب اإلقليمي عام
 2007كمرجع لعقد جلسات تدريبية وتوجيهية .وجيب أن
تتسم هذه اجللسات بالبساطة وتتصدى بصورة مبارشة ألكثر

تطوير المدن الصحية

مشكالت املدينة أمهية ،سواء كانت مشكالت صحية أو
بيئية أو اجتامعية أو اقتصادية ،عالوة عىل تشجيعها للهيئات
احلكومية يف املدينة واملجتمع واملنظامت غري احلكومية عىل
العمل مع ًا من أجل جماهبة املشكالت املحلية يف جمال الصحة
والبيئة واملجتمع من خالل التوصل إىل حلول حملية واستخدام
املوارد املتوافرة.
التعرف عىل املدينة:
ّ

عند بدء الربنامج ،من املهم أن يكون هناك تفهم جيد للمدينة
املعنية .وهي مرحلة ال تتطلب مجع معلومات حول املدينة
معمقة بل يتطلب األمر جمرد وضع صورة عامة حول
بصورة َّ
املعطيات السكانية والصحية والبيئية واالجتامعية واالقتصادية،
يتم تقديمها إىل جمموعة الدعم األساسية واألعضاء املشاركني
يتكون لدهيم تفهم وإدراك باملجاالت املختلفة
فيها حتى
ّ
ملشكالت املدينة.
ŗƒŞŦƍƆƈŗƀűƈƆƏƃōƊƄƒƍšřƃŴſƍƆŇœƀřƈŒ

وهو قرار الجيوز اختاذه عىل أسس سياسية ،فيجب انتقاء أفضل
املواقع اجلغرافية وأمهها بحيث يضمن النجاح ويوفر الفرص
للتوسع ىف الربنامج .أما أهم معايري االنتقاء فتتمثل يف:
●استعداد املجتمع املحيل للمشاركة يف هذه املرحلة والقوى
●
املحركة له؛
االجتامعية
ِّ
●ضعف سبل الوصول إىل اخلدمات االجتامعية مثل
●
اخلدمات الصحية ،والتعليم ،والنقل واملياه والرصف
الصحي؛

●وجود املنظامت غري احلكومية واملجموعات املجتمعية
●
النشطة واملهتمة مع استعدادها لتكوين منطقة نموذجية
عىل أساس طوعي؛

●موافقة السلطات املحلية للمدينة.
●

ŘœŞœƒřšƚƃŴƒŧŪƅƒƒƀřŇŒŧŞƗűƒűŤřƃŒ

جيب عىل جمموعة الدعم األساسية اقرتاح اسرتاتيجية إلجراء
حتليل رسيع للوضع باستخدام املعطيات املتوافرة ومجع
املعلومات األساسية األخرى من خالل املجموعات البؤرية
مع املديرين ،ومقدمي خدمات الرعاية الصحية ،والعاملني يف
وسائل اإلعالم ،وأعضاء املجتمع واملنظامت غري احلكومية.
وبعض البيانات قد حُيتاج إىل مجعها من خالل االستبيانات
وإجراء مسح رسيع لتقييم االحتياجات وذلك من أجل
استكامل املعلومات املتاحة .وهذه العملية البد أن جترى خالل
حيز زمني حمدّ د .وقد حيتاج األمر إىل وضع املؤرشات التالية يف
عني االعتبار عند إجراء تقييم رسيع لالحتياجات:
●الوصول إىل مياه الرشب اآلمنة والرصف الصحي (عىل
●
سبيل املثال نسبة املنازل التي تتمتع بأنابيب توصيل املياه،
ونسبة املنازل التي يتوافر هبا نظام للرصف الصحي،
ووجود نظام مناسب للتخلص من النفايات الصلبة،
ونسبة ما ُيعاد تدويره من هذه النفايات ،ونسبة ا ُملعالج
من النفايات السائلة ،وحجم التلوث اهلوائي املحيط
وداخل املنازل ،ومعدل املساحات اخلرضاء لكل ألف من
السكان ،ومعدل املرافق الرياضية لكل ألف من السكان،
ونوعية الطرقات واألرصفة ..إلخ)؛
●وسائل النقل العام املحلية ومرافق الرعاية الصحية
●
املتوافرة عىل مسافة  30دقيقة سري ًا عىل األقدام؛

●رضاء املواطنني عن اخلدمات البلدية واخلدمات الصحية؛
●
●املشاركة املجتمعية يف االنتخابات املحلية وتاريخ
●
املسامهات املالية يف اخلدمات االجتامعية؛

●عدد املدارس ،وصايف معدل االلتحاق باملدارس،
●
ومعدالت أمية البالغني بحسب النوع االجتامعي؛

●معدالت الوفيات النامجة عن احلوادث واإلصابات،
●
ومعدل وفيات األطفال دون اخلامسة من العمر،
واألسباب الرئيسية لوفيات األطفال ،ومدى توافر
االستعدادات للكوارث وخطط االستجابة هلا يف املدينة؛
●انخفاض الوزن عند امليالد ،والسمنة ،وسوء التغذية،
●
والرضاعة الطبيعية املطلقة.

●احلمل املبكر وسبل الوصول إىل الدايات التقليديات
●
ذوات اخلربة واملهارة
●نسبة التغطية واحلامية بالتحصينات (التطعيامت)
●

●سبل الوصول إىل املرافق الرياضية واملناطق اخلرضاء
●
ومعدل استخدام هذه املرافق.

وإذا أمكن ،فيجب تسجيل مجيع املعطيات ُمص َّنفة بحسب
اجلنس.
ويقدم امللحق الثالث نموذج ًا ملسح أسايس للعائالت.
ŗŶƆŞ
Į ƆƃŒŘœƈœƒŕƃŒ¾ƒƄšř
É

حتليل املعلومات التي جمُ عت حول الوضع املحيل من أجل
وضع جمموعة من البيانات األساسية التي يمكن من خالهلا
استنباط اسرتاتيجيات مناسبة وعملية لتعديل السياسات
الصحية وإطالق مبادرات جديدة يمكن أن تنمو وتزيد.

ųƍŧŬƆƃşŒŧřſŒťŒťŵō

جيب عىل جمموعة الدعم األساسية تقديم العون التقني عند
إعداد أي اقرتاح ملرشوع ما ،والذي يتعني تصميمه وفق ًا
ألسلوب املدن الصحية وأن يمتثل السرتاتيجياته وإجراءاته
األساسية .كام جيب أن يعكس املرشوع ا ُملق َ
رتح األولويات
9

دليل موجز لتنفيذ برنامج المدينة الصحية

الصحية والتنمويةُ ،مقرتح ًا أساليب مبتكرة حلل املشكالت.
ومن األمهية بمكان أن تكون أهداف املقرتح أهداف ًا ممكنة
وقابلة للقياس .وبعد االنتهاء من حتليل املسح األسايس يمكن
وضع املشاريع التالية موضع االعتبار:
●تطوير نظم احلياة الصحية من خالل إرشاك املرأة
●
فعالة ،وزيادة سبل الوصول إىل املرافق
والشباب بصورة ّ
الرياضية ،واملناطق اخلرضاء ،إلخ.

● إنشاء آلية مستدامة من أجل التوسع يف سبيل وصول
●
الفقراء من السكان إىل الرعاية الصحية األولية وخلق
مواقع صحية مثل :البيئات الصحية ،واملناطق اخلرضاء،
والتغذية ،واملطاعم ،واألسواق ،واملستشفيات،
واملدارس ،وأماكن العمل.
الفعالة للمجتمع واإلجراءات العملية
●
● تعزيز املشاركة ّ
املشرتكة بني القطاعات حول املحددات االجتامعية
للصحة وفق ًا الحتياجات املجتمع.

●تقديم اخلدمات العامة للرعاية الصحية للجميع من
●
خالل التدريب مع إرشاك املتطوعني املحليني يف ما
ييل :تتبع املتعثرين يف دفع القروض ،ومجع اإلحصاءات
احليوية وإجراء تقييم مستمر الحتياجات األرس.

● إطالق املبادرات من أجل فتح قنوات االتصال مع
●
وسائل اإلعالم حول املساواة الصحية وإذكاء الوعي
املجتمعي.

●حتسني اخلدمات الصحية املدرسية يف املنطقة النموذجية
●
للمدينة الصحية
●بناء شبكات للدعم والتواصل بني الناس والوكاالت
●
املعنية بالتنمية الصحية احلرضية

انظر امللحق الرابع لالطالع عىل نامذج القرتاحات املشاريع

10

ŗƈƒťƆƃŒũƄŞƆŗƀżŒƍƆƏƄŵ¾ƍŮšƃŒ

عند موافقة جلنة تنسيق أعامل املدينة الصحية عىل اقرتاح ما،
فإهنا بذلك تعرتف اعرتاف ًا رسمي ًا بربنامج املدينة الصحية
بوصفه جزء ال يتجزأ من النظام الوطني .كام يشري أيض ًا إىل
أن هناك التزام ًا سياسي ًا رسمي ًا وشعور ًا بملكية هذا االقرتاح.
ويمثل االقرتاح الذي متت املوافقة عليه أداة هامة لتطوير
الرشاكة املحلية وتعبئة املوارد عىل الصعيد املحيل .فقد اكتسب
الربنامج ،هبذه املوافقة ،وضع ًا رسمي ًا بوصفه جزء ًا من التنمية
املحلية والسياسة اخلاصة بالصحة العامة ،ومن ثم يمكن
التخطيط لإلجراءات العملية املستقبلية وفق ًا لذلك.
ŝƆœƈŧŕƃŒŦƒŽƈř¾ŞŊƇƆťŧŒƍƆƃŒŗőŕŶř

يمكن استجالب املخصصات املالية من العديد من املصادر،
منها ميزانيات املدينة نفسها ،والدعم احلكومي ،والرشكاء،
ومن املخصصات اإلدارية ،واملخصصات املالية املشرتكة
لألمم املتحدة ،واملوارد املجتمعية .كام يمكن أن تكون
جمموعات رجال األعامل وأصحاب الصناعات املحلية
املهتمني بتطوير املدينة مصدر ًا حمتم ً
ال للتمويل .أما املنظامت
التي ال يمكنها تقديم املوارد املالية فيمكنها ،عوض ًا عن
هذا ،دعم أنشطة الربنامج من خالل توفري املوارد البرشية
واخلدمات التقنية .إن األنشطة اخلاصة بجمع التربعات (مثل
والفعاليات الثقافية املتنوعة) يمكنها أن
املعارض ،وعروض
ّ
فعالة لتوليد املوارد املالية الالزمة لدعم تكاليف
تكون وسيلة ّ
املرشوع .كام يمكن أيض ًا استخدام أموال الزكاة (وهي أموال
إسالمية خريية) بعد احلصول عىل اإلذن من كبار علامء الدين.
ويمكن إعداد اقرتاحات خمتلفة للمرشوع باستخدام النموذج
اخلاص باقرتاح املرشوع والوارد يف امللحق ،وذلك بمشاركة
اجلهات املانحة والرشكاء املهتمني .ويتطلب إعداد االقرتاح

وتقديمه مهارات خاصة وفه ًام متعمق ًا للمرشوع نفسه .وهي
مهارات جيب تعليمها جلميع املديرين واملضطلعني بالتخطيط
يف املدينة .وجيب اإلحاطة بأنه عند نجاح املجتمع يف إحداث
تغري ولو طفيف يف الوضع باستخدام املوارد املحلية ،تكون
النتيجة توافر قاعدة يمكن لسائر اجلهات املانحة األخرى
اإلدالء بدلوها فيها.

 5.1املرحلة الثانية :التنظيم

تبدأ املرحلة الثانية بتكوين اهلياكل التنظيمية واآلليات اإلدارية
لتوفري سبل القيادة ،وتشجيع التنسيق بني القطاعات ،وتأمني
املشاركة املجتمعية يف أنشطة الربنامج.
ƇœŞƄƃŒƅƒŲƈř

تضطلع املجموعة األساسية للدعم وضابط االتصال الوطني
بمهمة تيسري عملية تنظيم جلنة تنسيق أعامل املدينة الصحية،
والتي تتكون من ممثلني من قطاع الصحة وسائر القطاعات
األخرى عالوة عىل ممثلني من املجتمع املحيل ذاته .وهذه
اللجنة هي املسؤولة عن صياغة االسرتاتيجيات ،والتخطيط
ألنشطة الربنامج ،واختاذ القرارات اخلاصة به ،ورصد عملية
التنفيذ .كام يمكن إنشاء جلان فرعية أخرى ،و فرق وجمموعات
عمل للتعامل مع املزيد من املهام واألنشطة املعنية .كام أن
اختيار منسقي برنامج املدينة الصحية عىل الصعيدين الوطني
ومسبق.
ومستوى املدينة هو مطلب أسايس ُ
ŝƆœƈŧŕƄƃŔřƂƆŗƆœſō

وهذا املكتب سوف يعمل بمثابة جهة اتصال ملنسق الربنامج
وجلنة التنسيق واللجان الفرعية ،ويعمل عىل تيسري املشاركة
الفعالة للمجتمع يف أنشطة الربنامج .ولقد أوضحت التجارب
ّ
ً
ترحب بتوفري مساحة إلقامة
السابقة أن البلديات غالبا ما ّ

تطوير المدن الصحية

مكتب للربنامج ،كام أن هذا املكتب سوف يعمل كحلقة وصل
بني الرشكاء ،ويكون بمثابة مهزة وصل بني شبكات املدينة
الصحية عىل مستوى املدينة .وعىل مجيع مراسيل اإلعالم،
واملكاتب اإلدارية ،واملجتمع ،ووكاالت األمم املتحدة
واجلهات املانحة أن يتحركوا ويعملوا من خالل هذا املكتب.
كام يتعني عىل منسق برنامج املدينة الصحية أن يعود بصورة
منتظمة إىل جلنة تنسيق املدينة (والتي يتوىل رئاستها املحافظ أو
العمدة) .ويف بعض البلدان يكون مقر مكتب الربنامج داخل
نطاق مكتب املحافظ نفسه.
ŘŒŧťƀƃŒŇœƈŕ

إن بناء القدرات مسؤولية مشرتكة بني جمموعة الدعم
املعنية باملدينة ،وضابط االتصال الوطني ،وجلنة
األساسية
ّ
تنسيق أعامل املدينة الصحية ومنسق الربنامج .وهم مجيع ًا
يعملون مع ًا لتخطيط األنشطة التدريبية من أجل بناء قدرات
مجيع القطاعات واألفراد املعنيني (بام يف ذلك أعضاء املجتمع)،
وتوجيه أصحاب املصالح والنفوذ ،وتنمية املوارد البرشية من
أجل تنفيذ أنشطة الربنامج .كام يمكن ملنظمة الصحة العاملية أن
تلعب دور ًا رئيسي ًا يف هذا املجال وتقديم املعونة التقنية لتنظيم
اجللسات التدريبية.
ŴƆřŞƆƃŒŗőŕŶřƍƅƒŲƈř

يوضح الشكل ( )1العملية التنظيمة والتنموية التي تتم من
خالل برنامج املدينة الصحية وسائر املبادرات املجتمعية التي
تسمح للمجتمعات الفقرية بتحسني حالتها الصحية ونوعية
حياهتا .إن تنظيم املجتمع وتنمية املرأة من األمور األساسية
للحد من وطأة الفقر ،وتعزيز النواتج الصحية ،ومتكني املرأة،
وحتسني سبل الوصول إىل االحتياجات املادية واالجتامعية
األساسية (مثل اخلدمات الصحية ،والتغذية ،ومياه الرشب
اآلمنة ،والرصف الصحي ،واملأوى) .أما املكونات الرئيسية

●بناء القدرات املجتمعية والتخطيط – إعداد مشاريع
●
مدرة للدخل ،وتنمية املهارات ،والعاملة
اجتامعية وأخرى ّ
الذاتية وإرشاك املجتمع املدين يف الرعاية الصحية األولية،
وتوفري املياه والرصف الصحي والتعليم

للقاعدة التي يبدأ من عندها برنامج املدينة الصحية فهي كام

ييل:

●تنظيم املجتمع – إذكاء الوعي والتمكني من خالل جلان
●

تنمية املجتمع ،واملتطوعني الصحيني ،والنساء ،والشباب،

●اإلدارة املجتمعية والشعور بامللكية واالنتامء – االستخدام
●
الذي يتسم بالكفاءة للموارد املتاحة مع املشاركة
الفعالة يف تنفيذ الربنامج ورصده واإلرشاف
املجتمعية ّ
عليه والتوسع فيه.

وسائر اللجان اخلاصة األخرى والعاملني الصحيني

باملجتمع

●تقييم احتياجات املجتمع – إجراء مسح أسايس للسكان،
●
وترتيب أولويات التنمية وأولويات الصحة مع إعداد

●تعبئة موارد املجتمع والرشاكة – التواصل مع اجلهات
●
املانحة واملجتمع املدين من أجل استجالب املوارد املالية

ملف وصفي للمدينة
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ﻮﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻤﻛﻦ

ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻨﻈﻢ
ﻮﻤﺘﻤﻛﻦ

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ

ﺍﻟﺤﺪ ﻤﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻨﻮﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ

ﻀﻤﺎﻦ ﺍﻻﺴﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ

الشكل  -1البيئة االجتامعية ،والثقافية ،واالقتصادية ،والسياسية
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دليل موجز لتنفيذ برنامج المدينة الصحية

وإنشاء منظامت حملية للمجتمع املدين من أجل التوسع يف
السياسات اخلاصة بضامن االستدامة.

●الرتسيخ -إدماج برنامج املدينة الصحية يف االسرتاتيجية
●
الوطنية للصحة والتنمية ،ويف السياسات والربامج.

ويقدم امللحق الرابع اإلرشاد والتوجيه حول سبل انتقاء
املتطوعني ومسؤولياهتم وحول جلان تنمية املجتمع.

أما األداة الذاتية الرصد للمبادرة االجتامعية واملتوافرة عىل
املوقعhttp://www.emro.who.int/cbi/ :
 publications_cbi_checklist.htmوينبغي استخدامها
كقائمة تفقدية لضامن ثبوت معايري برنامج املدينة الصحية يف
أماكنها الصحيحة (بعد إدخال بعض التعديالت الطفيفة عليها
وفق ًا لالحتياجات املحلية).
¾ƆŶƃŒŘœƒƍƃƍŊťƒťšř

جيب أن تقوم جلنة تنسيق أعامل املدينة الصحية بإعداد قائمة
واضحة لألولويات وتقدمها للجنة تنسيق املدينة الصحية
للموافقة عليها .وتتضمن هذه القائمة توصيات باإلجراءات
الواجب تنفيذها ،وحتدد اخلطط اخلاصة بصياغة املدخالت
املجتمعية وتنفيذها من أجل حتسني صحة السكان ونوعية
حياهتم .كام جيب إيالء اهتامم خاص باحتياجات املجموعات
السكانية املستضعفة والقاطنني يف األحياء الفقرية يف املناطق
احلرضية املحرومة من الوصول إىل اخلدمات الصحية
واالجتامعية.
ťƆƕŒŗƄƒƍűŘœƒŞƒřŒŧřŪŒűƒűŤř

يتطلب ختطيط املدينة الصحية بناء الرشاكات ،ورسم خريطة
الطريق التي توضح االسرتاتيجيات التي سوف يتم اتّباعها
من أجل خلق بيئة أكثر صحة .والتخطيط الطويل األمد هو
أمر رضوري لتشجيع راسمي السياسات ومتخذي القرارات
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عىل اعتامدهم سياسات الصحة العامة .وهناك عامل أسايس
يف التخطيط االسرتاتيجي يتمثل يف املحافظة عىل التوازن بني
التطلعات الطموحة واملوارد املحدودة ،مع املحافظة يف نفس
الوقت عىل العمل يف املجاالت ذات األولوية.

ŗƃŇœŪƆƄƃŘœƒƃňŇœŪŧō
املساءلة متثل جزء ًا جوهري ًا من الربنامج .ولذا جيب أن تكون

هناك اسرتاتيجية واضحة لضامن املساءلة وبناء القدرات.
وحيتاج نظام اإلبالغ إىل إعطاء كشف ًا واضح ًا ،بصورة منتظمة،
بالقرارات ،واألنشطة ،والنتائج .وعالوة عىل ذلك جيب أيض ًا
إجراء تقييامت حول األثر الصحي وحترير تقرير سنوي حول
الوضع الصحي.

 6.1املرحلة الثالثة :اختاذ اإلجراءات العملية

يمكن البدء باختاذ اإلجراءات العملية بعد انتهاء برنامج املدن
الصحية من انتقاء القادة األكفاء وبناء القدرات التنظيمية.
ومن األمور األساسية الرتكيز عىل أمهية الرشاكة للربنامج
واحلاجة إىل إخالص الرشكاء والتزامهم .أما أهم مكونات
هذه املرحلة فتتجىل يف إذكاء الوعي الصحي ،والدعوة بقوة
لسياسات الصحة العامة واسرتاتيجياهتا.
ƑšŮƃŒƑŵƍƃŒŇœƂŦō

يقوم الربنامج بتعزيز أسلوب شمويل للصحة يتعامل مع
حمدداهتا البدنية ،والعقلية واالجتامعية .أما املساواة االجتامعية
واالقتصادية واحلصول عىل الرعاية الصحية اجليدة فهام أمران
ال غنى عنهام لتحسني الوضع الصحي .ولذا كانت التوعية
الصحية قوة دافعة هامة للتغيري بسبب ما تولده من حتفيز
للجامهري جيعلها تطالب بسياسات عظيمة للصحة العامة،

وهي سياسات بدورها تلزم خمتلف إدارات البلديات باختاذ
اإلجراءات العملية الالزمة.

إن اللجان الفرعية املعنية برفع الوعي الصحي يمكن أن
تتكون بمشاركة وسائل اإلعالم ،واملعلمني باملدارس،
والسلطات التعليمية ،واملنظامت غري احلكومية ،ومقدمي
الرعاية الصحية واملديرين ،وأعضاء املجتمع املحيل ،وممثلني
عن الشباب واملرأة .كام جيب وضع مهام حمددة مع مسؤوليات
واضحة وصياغة خطة سنوية شاملة حول رفع الوعي الصحي
تلبي احتياجات املجتمع وتتصدى للمشكالت الصحية
واالجتامعية األساسية.
ƑŞƒřŒŧřŪƙŒűƒűŤřƄƃŖƍŵťƃŒ

جيب تصميم اخلطط االسرتاتيجية التي تضع مرامي يتعني
بلوغها عىل مدى فرتة ترتاوح بني ثالث ومخس سنوات،
عىل أن تقدم هذه اخلطط توجيهات خاصة باألنشطة الطويلة
األمد ،تسمح بمرونة االستجابة للظروف املتغرية وتتصدى
للحاالت الطارئة.
ŗƂŧřŬƆƃŒŗƒƄƆŶƃŒŘŒŇŒŧŞƗŒťŬšƍŘœƂŒŧŬƃŒŗőŕŶř
ŘœŵœűƀƃŒƇƒŕ

هناك مسؤولية رئيسية للربنامج تتمثل يف خلق هياكل تنظيمية
ونظم إدارية من أجل حشد األعامل املشرتكة بني القطاعات
ذات الصلة ،عالوة عىل مساعدة القطاعات املعنية بتقديم الدعم
التقني واملادي الالزم لتنفيذ املشاريع .وعملية بناء الرشاكات
جيب أن تكون عملية مستمرة ،ويتعني استكشاف مجيع الفرص
املتاحة للتعاون .ومن شأن هذا أن يعمل عىل خفض ازدواجية
اخلدمات والربامج ،وينبغي تعيني مسؤول رئييس لكل برنامج
يضطلع بالتقصيات ويقوم ،بصفة دورية منتظمة ،بتبليغ جلنة

تطوير المدن الصحية

تنسيق أعامل املدينة الصحية بالقضايا التقنية واملالية .ويمكن
اختيار هذا الشخص من داخل املجتمع نفسه.
ŴƆřŞƆƃŒŗƂŧœŬƆŴƒŞŬř

عىل أعضاء املجتمع تقديم مسامهات مبارشة من أجل حتسني
األوضاع الصحية واملعيشية بوصفهم أعضاء يف اللجان
املعنية بصياغة االسرتاتيجية ،والتخطيط ،واختاذ القرارات،
والتنفيذ .وتتمثل إحدى مسؤوليات برنامج املدينة الصحية
يف تقوية إرشاك املجتمع عىل كافة مستوياته ،بام ىف ذلك
اهلياكل التنظيمية ،والنظم اإلدارية ،وترتيب أولويات املشاريع
وعمليات الرصد والتقييم.
ŧœƂřŕƙŒƍŧƒƒźřƃŒŨƒŨŶř

االسرتاتيجيات اخلاصة بتعزيز الصحة من خالل التعاون
بني القطاعات جيب االستمرار يف تطويرها والتوسع فيها .إن
اإلنجازات التي تتحقق للربنامج ووضع سياسات الصحة
العامة إنام تعتمد عىل القدرة عىل تصميم املشاريع املبتكرة التي
تقدم حلو ً
ال ملشكالت املجتمع .ويعتمد حتقيق النجاح املبني
للتحول والتغيري.
عىل اإلبداع واالبتكار إىل إجياد بيئة داعمة
ّ
ŗƆœŶƃŒŗšŮƄƃŗŪœƒŪťŞŒƍřƇœƆŰ

إن نجاح أي برنامج يعتمد عىل هيكله التنظيمي وعىل قدرات
وإخالص املعنيني به .ومن أجل ضامن حتقيق الربنامج
ألهدافه ،ينبغي أن يكون هيكله التنظيمي متوافق ًا مع البنى
التحتية للحكومة ومع العادات االجتامعية واالقتصادية
للبالد .ومن أجل املحافظة عىل جتانس الربنامج ،يويص بإنشاء
اهلياكل التالية:
عىل املستوى الوطني:

●املجموعة األساسية للدعم
●
●ضابط اتصال وطني
●

●عىل مستوى املدينة:
●

●منسق للمدينة الصحية
●

●جلنة تنسيق أعامل املدينة الصحية
●

●جلان فرعية/فرق وجمموعات عمل
●

●جلنة التنمية املجتمعية
●

ويقدم امللحق الرابع وصف ًا تفصيلي ًا ملسؤوليات خمتلف
العاملني ،واملتطوعني ،واللجان واملعايري.

قد يكون تواجد سياسة حملية للصحة العامة هو أهم نتاج
التنفيذ الناجح للربنامج .إن السياسة املعنية بالسكان األصحاء
هي السياسة التي تستخدم قادة املدينة ومواردها من أجل إجياد
مواقع صحية أفضل للمعيشة اليومية يف املنزل ،ويف املدارس،
ويف أماكن العمل ،ويف مرافق الرعاية الصحية ،ويف كامل نطاق
البيئة احلرضية .أما اهلدف املثايل الذي يصبو إليه الربنامج فهو
فعالة تساهم يف تطوير البيئية
ضامن تواجد سياسات حملية عامة ّ
احلرضية التي تقوم بدورها بتعزيز نوعية عالية املستوى من
احلياة وتوفري صحة جيدة لسكاهنا.
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 .2تنظيم املدينة الصحية
 1.2عىل املستوى الوطني
ƅŵťƄƃŗƒŪœŪƕŒŗŵƍƆŞƆƃŒ

تتكون املجموعة األساسية للدعم يف البداية عىل املستوى
الوطني ،ثم متتد عضويتها بعد ذلك لتضم اخلرباء املحليني،
والسلطات والسكان املؤثرين .وقد تعرف باسم املجموعة
األساسية أو فريق املدينة الصحية .وتتألف املجموعة األساسية
للدعم عىل املستوى الوطني من العاملني بمنظمة الصحة
العاملية ووكاالت األمم املتحدة املعنية ،ومن العاملني بوزارة
الصحة وممثلني من خمتلف القطاعات وسائر املنظامت املعنية.
وبعد االنتهاء من االتصاالت األولية التي جتري عىل املستوى
الوطني ،تُع َقد اتفاقية رسمية بني األطراف الرئيسيني حول
بدء تنفيذ الربنامج وبداية التعاون بني منظمة الصحة العاملية،
ووزارة الصحة وسائر اهليئات احلكومية .ومن ثم يمتد الدعم
إىل املدينة ليأخذ يف نطاقه السلطات البلدية ،والسياسيني
ومتخذي القرارات وممثلني من خمتلف قطاعات املدينة .وهذه
العملية تضمن الشعور باالنتامء وامللكية وتساعد عىل إرشاك
أصحاب الشأن الرئيسيني .ومن األمهية بمكان أن يتوافر لدى
يكرسوا قدراهتم له .وتقوم
األعضاء الشعور باالنتامء وأن ّ
املجموعة األساسية للدعم بتوجيه السلطات املحلية ،وتعبئتها
وحتريكها ،عالوة عىل مساعدهتا يف اختيار املكان املناسب لقيام
املنطقة النموذجية.
وهناك وظائف رئيسية أخرى تضطلع هبا هذه املجموعة
وتتكون من  :الدعوة ،وبناء املقدرة عىل الدعم الشامل،

وإجراء البحوث والتحاليل ،وإعداد مقرتحات خاصة بتمويل
املشاريع ،ووضع طرق من أجل تنفيذ خطط العمل وتقديم
الدعم التقني من أجل تنفيذ الربنامج.
ƑƈűƍƃŒ¾œŮřƙŒűŕœŰ

جيب أن يتم تعيني ضابط االتصال الوطني من قبل احلكومة-
ويفضل بعد مشاورة الرشكاء – وذلك لضامن أن مؤهالته
وقدراته تؤهله لتوليه اإلمساك بزمام قيادة الربنامج ،والتنسيق
الفعال بني األنشطة ذات العالقة يف القطر .وجيب أن يكون
ّ
ً
ممن يشغلون منصبا من املناصب الكبرية ،ويفضل أن يكون
ذلك يف إحدى القطاعات املركزية (مثل قطاع الصحة) ،أو
أن يكون أحد املسؤولني احلكوميني القادرين عىل االضطالع
فعالة وبكفاءة
بمهام منصب ضابط االتصال الوطني بصورة ّ
عالية ،وأن تتوافر له سبل الوصول بسهولة إىل السلطات
الوطنية ومتخذي القرارات .وقد تُعطى نفس مسؤوليات
املعني باملبادرات
ضابط االتصال الوطني إىل املنسق الوطني
ّ
املجتمعية .وتتمثل الوظائف الرئيسية لضابط االتصال الوطني
يف ما ييل:
●تيسري التعاون بني احلكومة والسلطات البلدية ومنظمة
●
الصحة العاملية
●إعداد اقرتاحات املشاريع واستجالب املوارد
●
●اختاذ اخلطوات الرضورية لتنفيذ الربنامج
●

فعالة يف أماكن تنفيذ برنامج
●
●ضامن تنفيذ األنشطة بصورة ّ
املدينة الصحية

●اإلمساك بزمام األمور من الناحية التقنية واإلدارية
●
وتقديم الدعم يف املجاالت املتعلقة بالربنامج

●رصد ما حيرز من تقدم وتدبري مجيع املعلومات ذات
●
العالقة

●إنشاء شبكة للمدينة الصحية عىل الصعيد الوطني
●
●تبادل املعلومات واخلربات مع البلدان األخرى
●

 2.2عىل مستوى املدينة
ŗƒšŮƃŒŗƈƒťƆƄƃžŪƈƆ

جيب أن يكون هناك منسق للمدينة الصحية لكل مدينة من
املدن التي تنفذ الربنامج .ويفضل أن يكون هذا املنسق من
املكاتب املحلية لإلدارات املركزية (مثل الصحة ،أو البلدية
أو مكتب املحافظ) ،وأن تكون لديه خلفية قوية وتفهم
عميق ألسلوب الربنامج عالوة عىل قدرته عىل تنفيذ أنشطة
الربنامج .وينبغي ملنسق املدينة الصحية أن يكون له اهتامم
كبري بالصحة العامة ،وأنشطة الرعاية االجتامعية ،والبيئة،
والتنمية احلضارية وأسلوب التفكري االسرتاتيجي .أما أهم
املتطلبات والرشوط التي جيب أن تتوافر فيه فهي :أن يتحيل
بمهارات كبرية يف التواصل و التفاوض ،وأن تكون له خربة
سابقة وأداء مشهود به عىل مستوى املدينة ،مع متتعه بمظهر
حمرتم ومقبول ،ولديه تفهم قوي وأن يكون واعي ًا بالقضايا
االجتامعية واالقتصادية والسياسية ،وحمايد ًا ومرن ًا وله القدرة
عىل التخطيط االسرتاتيجي وبناء الدعم الشامل الواسع
النطاق.
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أما املسؤوليات الرئيسية للمنسق اخلاص باملدينة الصحية فهي
كام ييل:
●تنفيذ الربنامج طبق ًا لألساليب واالسرتاتيجيات اإلقليمية
●
والوطنية
●قيادة فريق املدينة الصحية والعاملني واإلرشاف اليومي
●
عىل العمليات

●التواصل مع ضابط االتصال الوطني وجلان تنسيق أعامل
●
املدينة الصحية
●تقديم الدعم للجان الفرعية واملجتمع وسائر جمموعات
●
العمل
●تنسيق األنشطة املتعددة القطاعات مع املشاريع التنموية
●
●التوسط من أجل تسهيل والسامح بالرشاكة املحلية
●
●استجالب وتوليد الدعم و املوارد املالية
●

● حتديد وتصميم احللول املبتكرة وتنفيذها بالنسبة
●
للمشكالت الكبرية اهلامة

●االنضامم إىل الشبكات الوطنية واإلقليمية للمدينة
●
الصحية وتبادل املعلومات معها ومع الشبكات العاملية

●إدارة املكتب املعني بربنامج املدينة الصحية
●

●اإلرشاف عىل املسوحات األساسية
●

●توثيق مجيع املعلومات املتعلقة بالربنامج وتسجيلها
●
وتبليغها

●رصد تنفيذ االسرتاتيجيات واخلطط
●

●التنقيب عن الفرص والتواصل مع الوكاالت واإلدارات
●
والوزارات ذات الصلة

●رصد ما حيرز من تقدم وتبليغه إىل جلنة تنسيق أعامل
●
املدينة الصحية مع بذل جهود حثيثة من أجل املحافظة
عىل توجه الربنامج
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●العمل بمثابة القوة املحركة لتحسني نوعية حياة السكان
●
مع االضطالع بدور هام يف إحداث تغيرّ مضمون
االستمرارية يف موقع تنفيذ برنامج املدينة الصحية.
ŗƒšŮƃŒŗƈƒťƆƃŒ¾œƆŵŊžƒŪƈřŗƈŞƃ

تقوم املجموعة األساسية للدعم أيضا بتسهيل عملية تنظيم
جلنة تنسيق أعامل املدينة الصحية عىل املستوى املحيل .ويتوىل
املحافظ أو العمدة رئاسة هذه اللجنة بمعاونة منسق املدينة
الصحية .وجلان التنسيق هذه تتباين يف حجمها وتكوينها غري
أهنا دائام ما تكون ذات عضوية حمددة تقترص عىل األطراف
الرئيسيني من جمايل الصحة والتنمية .ويتم اختيار أعضاء هذه
اللجنة عىل أساس تارخيهم السابق يف األنشطة واالهتاممات
بقضايا الصحة العمومية عالوة عىل قدرهتم عىل استنفار
وتعبئة الدعم .أما املرشحون املحتملون لعضوية جلنة التنسيق
فيمكن أن يكونوا :
●املحافظ أو العمدة (لتويل منصب رئيس اللجنة)
●

●منسق املدينة الصحية (كأمني للجنة)
●

●مسؤولني رسميني رئيسيني للعناية بالعمليات اخلاصة
●
باملدينة ،من إدارات الصحة ،واخلدمات االجتامعية،
والتعليم ،والبيئة ،واملرور ،والرشطة ،والتخطيط
اإلسكاين واحلرضي
●ممثلني من املجموعات املجتمعية
●

●ممثلني من القطاع اخلاص واهليئات املهنية ذات العالقة
●

●ممثلني من املجموعات النسائية والشباب
●

●ممثلني من وسائل اإلعالم اإللكرتوين واإلعالم املنشور
●
أما مهام جلنة التنسيق فتتمثل يف ما ييل:

●توجيه وإدارة أنشطة الربنامج
●

●التواصل مع األفراد ،والرشكاء وأصحاب الشأن
●
والتنسيق بني أنشطتهم املختلفة

●تشجيع مشاركة املجموعات املجتمعية واملنظامت غري
●
احلكومية

●تيسري عملية مجع وحتليل املعلومات ذات العالقة وإعداد
●
املخطط الصحي للمدينة

●إعداد خطة صحية للمدينة ،وخطط عمل لألفراد وتقديم
●
اقرتاحات للتدخالت التنموية

●احلصول عىل موافقة جملس املدينة عىل وثيقة املرشوع،
●
واخلطط االسرتاتيجية واملقرتحات اخلاصة باملدخالت

●تقديم الدعم التقني واملعاونة يف استكامل أنشطة الربنامج
●
●تأمني الدعم املشرتك بني القطاعات وتعبئة املوارد
●

●تدبري املوارد املالية ومراقبتها مع سائر املوارد األخرى
●
للربنامج

●رصد التقدم املحرز للربنامج واستعراضه وحتقيق أهداف
●
الربنامج
●إجراء تقييامت خاصة حول املخاطر الصحية وتأثرياهتا
●

●اختاذ القرارات اليومية للعمليات اخلاصة بالربنامج ومهام
●
اللجان الفرعية واملكتب املعني به.

ويوجد يف امللحق الرابع نموذج ملعايري االعرتاف باملدينة عىل
أهنا مدينة صحية ،ويمكن استخدامه من قبل املجتمع وأعضاء
جلنة تنسيق أعامل املدينة الصحية من أجل تقييم الوضع
وضامن استيفاء كافة املعايري .وجيب أن حتقق املدينة ما ال يقل
عن %80من النقاط الواردة يف هذا امللحق حتى يتم االعرتاف
هبا بوصفها مدينة صحية.

تنظيم المدينة الصحية

ŗƒŵŧŽƃŒƇœŞƄƃŒ

عادة ما تقوم جلنة تنسيق أعامل املدينة الصحية برتشيح جمموعة
أساسية من أعضائها لتكوين جلنة تنفيذية وذلك بغرض العمل
بصورة أكثر كفاءة .وجيتمع أعضاء هذه اللجنة التنفيذية بصورة
أكرب ويشرتكون بصورة مبارشة يف ختطيط أنشطة الربنامج
واختاذ القرارات اليومية .أما اللجان الفرعية فتتوىل مهمة مجع
املعلومات حول خمتلف القضايا ذات العالقة ،ووضع حلول
للمشكالت ،وحتديد من يمكنه املساعدة ،وصياغة توصيات
تقدمها للجنة تنسيق أعامل املدينة الصحية .وهناك بعض
اللجان الفرعية التي يتم تكوينها من أجل تنفيذ املرشوعات
والتدخالت ورصد ما حيرز من تقدم .وأعضاء اللجان
الفرعية يمكن أن يكونوا من بني أعضاء اللجنة التوجيهية أو
من اإلدارات أو املنظامت ذات العالقة.
ŗƒšŮƃŒŗƈƒťƆƃŒŝƆœƈŧŕŔřƂƆ

حتى تتمتع اهليئة العاملة باملكتب املخصص لربنامج املدينة
الصحية بالكفاءة جيب أن تتوىل هي إدارة الربنامج .والبد أن
تكون قادر ًة عىل االضطالع باألنشطة األولية ثم االستمرار
فيها ومتابعتها ،وأن تساعد يف حتويل القرارات واخلطط
إىل تدخالت عملية ،وأن تكون مسؤولياهتا واضحة املعامل
ومنظمة بأسلوب جيد ،مع توافر العاملني األكفاء واملرافق
املناسبة وسهولة الوصول إليه.
ŴſƍƆƃŒ

جيب أن يكون املوقع اخلاص بمكتب الربنامج مناسب ًا ويفضل
أن يكون بالقرب من املكاتب اإلدارية مثل مكتب البلدية،
ومكتب املحافظ أو بالقرب من اإلدارة الصحية .ومن العوامل
األساسية يف اختيار املوقع أن يكون واضح ًا للعني وسهل
الوصول إليه ،كام جيب أن حيتل موقع ًا يسهل عىل متخذي

القرارات الرئيسيني ،واملسؤولني احلكوميني وأعضاء املجتمع
الوصول إليه.
žżŒŧƆƃŒ

إن املكتب النموذجي للربنامج هو املكتب الذي يقدم
معلومات وثيقة الصلة بام يقوم به الربنامج ،وبأنامط احلياة
الصحية ،والبيئة والرعاية الصحية .وجيب أن يكون مؤثث ًا
بطريقة تبعث عىل الراحة وجمهز ًا بشكل ٍ
كاف .كام جيب أن
يكون متاح ًا وأبوابه مفتوحة أمام املجتمع .والبد من توفر
قاعة مناسبة لالجتامعات ومركز للموارد أو مكتبة كمنفذ جيد
لتوصيل الرسائل الصحية إىل أعضاء املجتمع.
ƇƍƄƆœŶƃŒ

يتطلب املكتب املعني بالربنامج عاملني إداريني وداعمني
يعملون دوام ًا كام ً
ال .أما احلاجة إىل زيادة العاملني فتعتمد
عىل الوضع املحيل ،وحجم ونطاق أنشطة الربنامج ،وغريها
من املتطلبات املحددة (مثل طلبات العمل عىل تنمية املجتمع
واحلاجة إىل إدارة املعلومات ،وإجراء البحوث ،والدعوة
والتواصل).

ŖŧŒťƗŒ

●تقديم الدعم املهني واإلداري للجنة التنسيق وجلاهنا
●
الفرعية؛

●املساعدة يف ختطيط املشاريع ،وتنفيذها ،ومتابعتها،
●
واإلرشاف عليها ومراقبتها؛

●إقناع ذوي الشأن بتنفيذ القرارات التي تتخذها جلنة
●
تنسيق أعامل املدينة الصحية

●تقديم الدعم التقني واملشورة
●

●توثيق مجيع األنشطة وقياس ما يتم من تقدم وحفظ
●
السجالت

●مجع املعلومات وإجراء التحاليل وعرض نتائجها
●

●معاونة اللجنة يف تنظيم اللجان املعنية بالتطوير والتنمية
●
وتدريبهم وفقا الحتياجاهتم

●التواصل مع أعضاء املجتمع والرشكاء واملعنيني باألمر
●
●املحافظة عىل شبكة املدينة الصحية واملشاركة يف
●
املعلومات واخلربات

● الدعوة إىل اسرتاتيجيات الربنامج وخططه العملية
●
●العمل بمثابة مركز مرجعي للصحة العامة والتنمية
●
البرشية

فعا ً
ال يتسم بالكفاءة
إن أي مكتب للربنامج حتى يكون مكتبا ّ
جيب أن يتبع إجراءات إدارية واضحة مناسبة متام ًا ملا يؤديه من
وظائف وممارسات حملية .وجيب أن تكون هناك ساعات مناسبة
للعمل تلبي احتياجات كل من اإلدارة واجلمهور العام.

الفعالة لفئات املجتمع
●
●تيسري ودعم املشاركة ّ

يمثل مكتب برنامج املدينة الصحية حلقة الوصل بني خمتلف
أجزاء شبكة املدينة الصحية كام أنه يقوم بتوسيع دائرة أنشطة
الربنامج من خالل تطوير جمموعة واسعة من االتصاالت يف مجيع
أنحاء املدينة .أما مسؤولياته ووظائفه املحددة فتتمثل يف ما ييل:

●توفري املعلومات املطلوبة من قبل ضابط االتصال الوطني
●
ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العاملية وسائر أصحاب
الشأن من ذوي العالقة بالربنامج.

ŘœƒƃƍŌŪƆƃŒ

●إجراء املفاوضات واملباحثات مع الرشكاء املحتملني
●
وتنسيق األنشطة املشرتكة بني القطاعات

●تقييم املخاطر الصحية لسياسات الربنامج ومبادراته وما
●
حتدثه من تأثري
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امللحق األول – خطاب تعاون
خطاب تعاون
بني

حمافظ/عمدة........

وممثل منظمة الصحة العاملية

املعني بربنامج املدينة الصحية

« هذا جمرد نموذج خلطاب تعاون اقرتحته منظمة الصحة العاملية ،املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط»
عىل القائمني بمهمة ختطيط املدينة القيام بوضع خطة لألنشطة التي تتعلق بربنامج املدينة الصحية ،والتي هتدف إىل حتقيق املساواة يف املجال الصحي يف املناطق احلرضية عالوة عىل الرفاهية
االجتامعية واالقتصادية .وجيب الرتكيز عىل املحددات االجتامعية للصحة كام جيب أن يرتكز هذا النهج عىل شعور االنتامء وامللكية املجتمعية وضامن استمرارية التعاون بني القطاعات.
وبالنسبة إىل املدن التي سجلت نفسها يف احلركة العاملية «ألف مدينة – ألف حياة» فعليها حترير خطاب تعاون بلغتها املحلية وإرسال نسخة منه بعد التوقيع عليه إىل وزاريت الداخلية والصحة وسائر
املنظامت الرشيكة األخرى.
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دليل موجز لتنفيذ برنامج المدينة الصحية

خطاب تعاون

يقدم خطاب التعاون هذا والذي تم التوقيع عليه يف __________(التاريخ) بني حمافظ/عمدة _________________________(اسم املدينة) وممثل منظمة الصحة العاملية لربنامج
املدينة الصحية الذي يمثل جزء ًا من احلملة اخلاصة بالتحرض والصحة التي أطلقت بمناسبة يوم الصحة العاملي عام .2010

إن برنامج املدينة الصحية الذي يستخدم هنج ًا يعتمد عىل املشاركة والرشاكة ،يركز عىل التصدي للتحديات الصحية النامجة عن عمليات التحضرّ الرسيع .ففي الوقت احلايل ،هناك العديد من املدن
يف إقليم رشق املتوسط ملنظمة الصحة العاملية ،تواجه نمو ًا مطرد ًا ورسيع ًا والذي له تأثريات سلبية عىل الصحة بام ينجم عنه من آثار بيئية سيئة ،ونظم غذائية غري صحية ،وأنامط حياة غري صحية،
ووجود أحياء فقرية يف املناطق احلرضية ،ومدارس غري كافيه ،وكثافة مرورية وازدحام مع ضغوط حيايتة وزيادة األمراض غري السارية ،وحوادث املرور عىل الطرق ،وسائر اإلصابات والقضايا
العالجية ،واآلثار السلبية
االجتامعية املرتبطة بالصحة .لذا ويف إجياز ،من أجل املحافظة عىل صحة ورفاهية سكان املدن ،جيب التصدي للقصور يف املساواة يف خدمات الرعاية الصحية الوقائية و
ّ
للمحددات االجتامعية اخلاصة بالصحة ومعاجلتها.

واعرتاف ًا بأن السلطات الوطنية والبلدية قد أعطت األولوية لتحسني صحة مواطني املدن يف_____________(اسم البلد) ،فإن املوقعني عىل هذا اخلطاب يوافقون أن تنضم
____________________(اسم املدينة) إىل الشبكة اإلقليمية للمدن الصحية وعىل تصنيفها عىل أهنا مدينة من «املدن الصحية» يف اإلقليم .وبوصفها مدينة صحية ،فإن املوقعني أدناه
ملتزمون بام ييل:

●تيسري عقد جلسات التعريف بربنامج املدينة الصحية والتي سوف يتم تنظيمها من قبل السلطات واخلرباء وفرق التدريب عىل املستوى الوطني
●
فعاله يف جمال تقييم االحتياجات احلرضية ،ويف التخطيط
●
بالفعالية ،والتأثري القوي وتتمتع باحلامسة ،وتكون قادرة عىل االشرتاك بصورة ّ
● تتشكيل جلنة لتنسيق أعامل املدينة الصحية تتسم ّ
للتدخالت والربامج الناجحة ،وتنفيذها ورصدها والتوسع فيها (عىل أن يتوىل رئاستها املحافظ أو العمدة وتستقطب أعضاءها من مجيع القطاعات املعنية بالتنمية ،واملنظامت غري احلكومية
املهتمة واملعروفة ،واألكاديميني وقادة املجتمع املحليني).
●تدريب املتطوعني عىل املستوى املحيل
●
●وضع الصحة عىل رأس قائمة األولويات اإلدارية والتنموية وختصيص املوارد املالية الالزمة للبدء يف األنشطة اخلاصة بحشد وتعبئة سائر القطاعات و اجلهات الفاعلة.
●
●إنشاء مكتب يعني باملدينة الصحية مع توفري العاملني املناسبني فيه ،واملوارد والربط اإلليكرتوين ،وتعيني منسق للمدينة الصحية
●
●تقييم صحة املواطنني واحتياجاهتم االجتامعية ووضع خطط تنموية طويلة وقصرية األمد من أجل سد الثغرات التي تم حتديدها ،مع إيالء اهتامم خاص باملحددات االقتصادية واالجتامعية
●
للصحة
●رصد ما حُيرز من إنجازات وتوثيقها ،وتبادل املعلومات حول التحليل األويل للوضع الراهن ،والتقدم املحرز يف العمل ،وعمليات التنفيذ والدروس املستفادة وذلك مع الرشكاء وسائر املدن
●
املشرتكة يف شبكة املدن الصحية داخل وخارج اإلقليم.
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املحافظ/العمدة

التاريخ_______________________

ممثل منظمة الصحة العاملية
التاريخ _______________________

امللحق الثاين .معايري تصنيف املدينة عىل أهنا "مدينة صحية"
ŗƒƆƈřƃŒƍŗšŮƃŒ¾ŞŊƇƆƊřőŕŶřƍŴƆřŞƆƃŒƅƒŲƈř Ŋ
ŗŞƒřƈƃŒ

املكونة من املمثلني واملتطوعني عىل تقييم االحتياجات ،وترتيب األولويات ،وحتليل
1 .1اختريت ودربت املجموعات ّ
املعطيات ،وإعداد املرشوع ،والرصد ،وآليات التسجيل و آليات اإلبالغ.
 2 .2تم تشكيل جلنة تنسيق أعامل املدينة الصحية ،وسجلت من ِق َبل السلطات املحلية ،باعتبارها إحدى املنظامت املجتمعية أو
املنظامت غري احلكومية ،وتم توجيه األعضاء نحو مهامهم ومسؤولياهتم.

œƋŧżŒƍřƏƄŵ¾ƒƃťťŞƍƒ
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املكونة للممثلني واملتطوعني أصبحت رشكاء نشيطني يف التخطيط الصحي واالجتامعي املحيل و اإلجراءات.
3 .3املجموعات ّ
ويف إمكاهنم تأمني الرعاية الصحية وغريها من اخلدمات الصحية التي تستخدم يف هذه املجموعات.

 4 .4تقوم جلنة تنسيق أعامل املدينة الصحية بمراقبة املشاريع االجتامعية واالقتصادية واإلرشاف عليها ،وتسجل ما تم من
إنجازات ،وعراقيل وحتدد احللول املحلية للمشكالت املحلية.

5 .5تبحث جلنة لتنسيق أعامل املدينة الصحية عن املوارد ،وتقوم بتكوين العالقات مع الرشكاء املحتملني من أجل مزيد من
التنمية يف األماكن املحلية.

6 .6تم تأسيس أو تم التخطيط إلنشاء مركز اجتامعي من أجل االستخدامات املختلفة وفقا الحتياجات املجتمع (لعقد
اليات ثقافية ،حمليه
اجتامعات املجتمع ،و إجراء التدريب املهني ،ويكون بمثابة مركز ًا جمتمعي ًا للمعلومات ،أو لتنظيم ّ
فع ّ
ووطنية ودينية ،الخ)

7 .7تم تأسيس املجموعات النسائية والشبابية وتم تسجيلها وتسهم يف التدخالت التنموية املحلية.

ŘœŵœűƀƃŒƇƒŕŖƍŵťƃŒƍŗƂŒŧŬƃŒƍƇƍœŶřƃŒ Ŕ
ŗŞƒřƈƃŒ

8 .8تم ترشيح وتعيني أعضاء جلنة تنسيق أعامل املدينة الصحية بصورة رسمية من قبل خمتلف القطاعات

œƋŧżŒƍřƏƄŵ¾ƒƃťťŞƍƒ
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 9 .9تم تشكيل جلنة تنسيق أعامل املدينة الصحية حتت رئاسة العمدة أو املحافظ ،واستقطبت أعضاءها من ممثلني من كافة
القطاعات ذات الصلة ،وسجلت مجيع وقائع االجتامعات والتبليغ هبا.

1010تم تعيني منسق رسمي لربنامج املدينة الصحية ،مع توفري العدد الكايف من العاملني معه عالوة عىل مساحة معقولة للعمل
من خالهلا وتزويدها باملعدات والتسهيالت.
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 1111جيتمع أعضاء الفريق املشرتك بني القطاعات مع جلنة تنسيق أعامل املدينة الصحية ويقدمون املشورة الفنية والدعم
للمجتمع.

1212تم التعرف عىل الرشكاء املحتملني واالتصال هبم وجاري تنفيذ مرشوع واحد مشرتك عىل األقل يف املكان الذي اختري
ليكون مدينة صحية

1313تسجيل القضايا املالية املتعلقة باألنشطة املشرتكة ،ويتم تسجيلها والتبليغ هبا ،ويشارك املجتمع فيها من أجل حتقيق
الشفافية.

1414يتم توثيق قصص النجاح ،وتُنرش وتُستخدم يف الدعوة ،ووضع اسرتاتيجية شاملة وآليات الدعوة مع مراعاة الثقافة
املحلية ،عىل أن تُنفذ من قبل جلنة تنمية املجتمع املحيل.

ƑŶƆřŞƆƃŒŘœƆƍƄŶƆƃŒŨƂŧƆŜ
ŗŞƒřƈƃŒ

املكونه ،وأعضاء من الفريق املتعدد
1515أنشىء مركز املعلومات املجتمعي وتم تدريب ممثلني ومتطوعني من املجموعات ّ
القطاعات من أجل مجع املعلومات الرئيسية ،وحتليليها ،واستخدامها يف ختطيط التنميه املحليه.

œƋŧżŒƍřƏƄŵ¾ƒƃťťŞƍƒ
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 1616يتم عرض املعلومات الرئيسية يف مركز املعلومات املجتمعي أو يف املكتب املحيل لربنامج املدينة الصحية ويتشارك فيها
املجتمع مع سائر الرشكاء والقطاعات ذات الصلة.

املعنيه
1717تستخدم املعلومات الرئيسية ألغراض الدعوة والرصد من قبل اللجنة املحلية لتنمية املجتمع وسائر اجلهات ّ
األخرى.

 1818التوثيق اجليد الستامرات املسح األسايس ،ونتائجه ،وحتديث املعلومات اخلاصة باملشاريع القائمة وإتاحتها من قبل اللجنة
املحلية للتنمية املجتمعية وضابط االتصال املعني باملدينة الصحية.

1919االنتهاء من تصميم ملف تعريفي للمدينة ،وحتديثه بصورة دورية منتظمة واستخدامه يف عمليات التخطيط والرصد.

ŇŒƍƌƃŒŚƍƄřƍŇŒŦźƃŒŗƆƚŪƍƑšŮƃŒŻŧŮƃŒƍƉœƒƆƃŒť
ŗŞƒřƈƃŒ

2020موقع تنفيذ الربنامج نظيف وبه مساحات خرضاء كافية

فعال ملعاجلة النفايات الصلبة يف موقع تنفيذ الربنامج
2121االنتهاء من إنشاء نظام جمتمعي ّ

2222تم عمل خمطط ملصادر املياه ومحايتها بصورة واضحة عن طريق اخلرائط .وقد تم التخطيط ملعاجلة املياه عىل أن تكون جلنة
تنسيق أعامل املدينة الصحية عىل علم به.
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2323متكن مجيع األرس من احلصول عىل مياه الرشب اآلمنة ،ومرافق الرصف الصحي األساسية ،مع توعيتهم بجميع املخاطر
املرتبطة باملياه غري اآلمنة ومعرفة كيفية تنقية املياه باستخدام ما هو متاح حملي ًا.

املكونة عىل املحافظة عىل البيئات واملواقع الصحية والتدخالت ذات العالقة
2424تدريب املمثلني واملتطوعني من املجموعات ّ
املتوافرة للجامهري مثل أماكن التسوق الصحية ،واملستشفيات الصحية ،واملدارس الصحية ،الخ.

2525يشرتك املجتمع يف جمال سالمة الغذاء و يتم رصد مجيع األسواق واحلوانيت املحلية اخلاصة بالغذاء الصحي وذلك من قبل
اإلدارات الوطنية لسالمة الغذاء

املزود باليود سه ً
ال
2626أصبح الوصول إىل أسواق الغذاء الصحي التي تبيع املنتجات األساسية مثل امللح ّ

2727تم حظر التدخني يف املناطق املغلقة ،واألماكن العامة ،مع إعداد خطة لتحويل املدينة إىل مدينة خالية من التدخني ،وختضع
اخلطة يف الوقت احلايل للموافقة ووضعها حمل التطبيق
2828أنشئ مركز جمتمعي لنوعية اهلواء يف موقع تنفيذ برنامج املدينة الصحية (بمشاركة البلدية) لضامن مراقبة تلوث اهلواء
بصورة دورية منتظمة .مع إدراك املجتمع ملخاطر تلوث اهلواء.

2929قيام خمططي املدينة بتنفيذ التدخالت التي حتد من تلوث اهلواء

3030جيب إجراء تقييم لتأثري تلوث اهلواء قبل املوافقة عىل املناهج واخلطط اخلاصة بتحديد األماكن احلرضية والسكانية.
وتضمن هذه اخلطط عىل سبيل املثال وصول السكان إىل الوقود النظيف والتهوية ومواقد وأدوات التدفئة املحسنة.

ŗƒšŮƃŒŗƒƆƈřƃŒƉ
ŗŞƒřƈƃŒ

املكونة واملتطوعني الصحيني عىل القضايا الصحية والربامج ذات العالقة بالصحة .عىل أن
3131تم تدريب ممثيل املجموعات ّ
يكونوا نشطاء يف تعزيز الصحة والتثقيف هبا ،ويقومون بمتابعة العمليات من خالل االتصال املنتظم بمقدمي خدمات
الرعاية الصحية املحليني.

œƋŧżŒƍřƏƄŵ¾ƒƃťťŞƍƒ
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3232يقوم ممثلو املجموعات واملتطوعني الصحيني بتسجيل وتبليغ حاالت الوالدة والوفيات وغريها من اإلحصاءات احليوية.

3333انتهاء جلنة تنسيق أعامل املدينة الصحية بالتعاون مع مقدمي الرعاية الصحية من إنشاء نظم إحالة مستدامة

فعالة يف املشاريع القائمة عىل بحوث املشاركة املجتمعية
3434االنتهاء من تدريب وإرشاك املجتمع بصورة ّ

3535تشكيل جلنة فرعية تابعه للجنة تنسيق أعامل املدينة الصحية من أجل إدارة خدمات الرعاية الصحية املحلية واإلرشاف
عليها.
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3636توافر مجيع األدوية األساسية واللقاحات واألدوات الطبية للمرافق الصحية يف املناطق احلرضية (وفق ًا الحتياجات نظام
الرعاية الصحية املحلية)

3737إجراء تقييم جلودة خدمات الرعاية الصحية ،ومدى رضا "العمالء" هبذه اخلدمات ،واملستوى التدريبي للعاملني يف الرعاية
الصحية ،والتفاعل بني مقدمي الرعاية الصحية واملجتمع ،واختذت اإلجراءات العملية وفقا هلذا التقييم.
3838حصول مجيع احلوامل عىل الرعاية السابقة للوالدة يف الوقت املناسب (بام يف ذلك التلقيحات املضادة للتيتانوس) .وتم
إعداد خطة للوالدة اآلمنة جلميع احلوامل يف الثلث األخري من محلهن ،وتتوافر جلميع النساء سبل الوصول إىل األماكن
اآلمنة والنظيفة للوالدة حيث يرشف عىل الوالدة شخص مدرب وذو مهارة.

3939تتلقى مجيع األمهات الرعاية بعد الوالدة ملدة ال تقل عن  40يوم ًا

4040تم حتصني مجيع األطفال باللقاحات املضادة لألمراض التي يمكن الوقاية منها ببلوغهم العام األول من العمر

4141يتم تسجيل مجيع املواليد من قبل ممثيل املجموعات املكونة واملتطوعني الصحيني ،ويتم حتصينهم عند الوالدة وخالل العام
األول من عمرهم وذلك وفقا للجدول الوطني للربنامج املوسع للتطعيامت

فعالة ،كل من جلنة تنسيق أعامل املدينة الصحية ،وممثيل املجموعات املكونة ،واملتطوعني الصحيني يف
4242يشرتك ،بصورة ّ
محالت القضاء عىل شلل األطفال (يف حالة إجرائها).

4343تتوافر أمام األطفال دون اخلامسة من العمر سبل الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية ،مع االستفادة منها بانتظام (ومنها
فعال للمتابعة
خدمات متابعة النمو) ،مع وجود نظام ّ
4444حتديد األطفال واألمهات املصابني بسوء التغذية والذين يعانون من عوز فيتامني أ وفقر الدم الناجم عن عوز احلديد ،وهم
يتلقون املعاجلة وتتم متابعة ورعاية حاالهتم
4545تنفذ اسرتاتيجية الدوتس ( معاجلة السل القصرية األمد حتت اإلرشاف املبارش) باالستعانة بممثيل املجموعات املكونة من
املدربني أو املتطوعني بوصفهم رشكاء يف املعاجلة.

فعالة من قبل ممثيل املجموعات املكونة أو املتطوعني،
4646يتم تنفيذ برنامج مكافحة املالريا (إذا اقتىض األمر) مع مشاركة ّ
وقيادة اللجان املحلية لتنمية املجتمع.

املكونة واملتطوعون الصحيون بالتبليغ عن احلاالت املشتبه بإصابتها بالسل
4747يقوم ممثلو املجموعات ّ
ً
(الدرن) واملالريا واإليدز وسائر األمراض السارية وذلك إىل أقرب مرفق صحي ،واالضطالع بأنشطة املتابعة وفقا ملا
تلقوه من تدريب من العاملني باملرفق الصحي وضامن اشرتاك أفراد العائالت يف األنشطة البدنية الصحية بصورة أسبوعية.
ّ 4848
إطالع املجتمع بطرق العدوى بفريوس نقص املناعة (اإليدز) وطرق الوقاية منه .أما مجيع احلاالت التي شخصت عىل أهنا
حاالت إصابة بفريوس اإليدز  ،فيقوم ممثلو املجموعات املكونة واملتطوعون الصحيون بتقديم الدعم هلا وتقديم العون هلا.
4949حتديد مجيع املصابني بأمراض مزمنة (مثل املصابني بالسكري ،أو من يعانون من ارتفاع ضغط الدم ،أو املصابني بأمراض
القلب واألوعية الدموية ،أو الرسطان ،أو اضطرابات الكىل ،إلخ) ،ووضعوا عىل خريطة توضح أماكنهم بصورة تفصيلية،
مع وضع خطة ملتابعتهم من قبل ممثيل املجموعات املكونة واملتطوعني الصحيني ،الذين يؤكدون خضوع مجيع األفراد
للفحوص الطبية يف التوقيت املناسب وضامن تناوهلم ألدوية املعاجلة.
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5050حتديد مجيع احلاالت املصابة باضطرابات نفسية واملتعاطني للمخدرات وتلقيهم دعم ومعاونة املجتمع املحيل .كام يتم تنفيذ
األنشطة التثقيفية للمجتمع من أجل احلد من نظرهتم الواصمة هلم.

5151حتديد مجيع من يعانون من عجز بدين بصورة تفصيلية وضامن تلقيهم الدعم املجتمعي من أجل تأمني قدراهتم عىل كسب
الرزق.
5252يتم التعرف عىل األماكن التي تتسم باخلطورة يف نطاق تنفيذ الربنامج ،ويتم اختاذ اإلجراءات والتدابري املناسبة من أجل
خفض معدالت الوفيات واإلصابات والعجز النامجة عن احلوادث.

5353حتقق خلو منطقة تنفيذ الربنامج من اجلريمة ،والعنف ،والتمييز ضد النساء والرجال و التمييز العرقي.

5454دعم املجتمع وتبنيه لربامج الطفولة املبكرة وتعزيزها عالوة عىل اعتامده للمنازل واملجتمعات الصديقة للطفل
5555مجيع املبادرات اخلاصة بالصحة املدرسية تنفذ يف مجيع املدارس الواقعة يف نطاق تنفيذ الربنامج

5656إجراءات الصحة والسالمة املهنية متوافرة يف مجيع أماكن العمل (والسيام العمليات اخلاصة بالوقاية من احلوادث)،
وتتوافر أمام العاملني السبل السهلة والرسيعة للوصول إىل معدات وخدمات اإلسعافات األولية.

œƌƃŗŕœŞřŪƙŒƍŏŧŒƍűƄƃťŒťŶřŪƙŒƍ
ŗŞƒřƈƃŒ

5757تم حتديد حاالت الطوارئ التي حدثت خالل العرشين عاما السابقة ،وتم توثيق عدد الضحايا والبنية التحتية املحلية التي
ترضرت أو ُدمرت.

œƋŧżŒƍřƏƄŵ¾ƒƃťťŞƍƒ
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5858إنشاء جلنة فرعية لالستعداد للطوارئ واالستجابة هلا ،وتم توجيهها وتوزيع املهام اخلاصة هبا عىل األعضاء

5959انتهاء إعداد خمطط للمدينة وحفظ صورة منه خارج املنطقة التي يتم فيها تنفيذ الربنامج

6060تم تدريب ممثيل املجموعات املكونة واملتطوعني الصحيني عىل خطط االستعداد للطوارئ ،وكيفية التعامل مع احلاالت
احلرجة والطارئة ،وتقديم اإلسعافات األولية عند االقتضاء يف أي وقت وأي مكان.

6161تم إعداد خطة احتياطية للطوارئ وإعالم السلطات املختصة هبا من أجل تعبئة املوارد واختاذ اإلجراءات الالزمة .ويكون
املجتمع عىل علم هبذه اخلطة االحتياطية ،مل ًام بام جيب عمله ومن سيتم تبليغه ،ومن سيعمل ماذا أثناء فرتة الطوارئ.

6262حتديد املجموعات السكانية املستضعفة باستخدام اخلرائط (وهي احلوامل ،وذوي اإلعاقات اجلسدية ،واملصابون بأمراض
مزمنة ،ومن يعانون من سوء التغذية ،واملسنون ،واملصابون باضطرابات عقلية ،إلخ) ،وهذه املعلومات معروفة أيض ًا
للسلطات املعنية بصورة مسبقة قبل وقوع أي حالة من حاالت الطوارئ.
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ŗƒƆƕŒƍšƆƍƅƒƄŶřƃŒŨ
ŗŞƒřƈƃŒ

يترسب تلميذ واحد من التعليم
6363التحاق مجيع األطفال يف سن الدراسة (البنني والبنات) باملدارس ومل ّ

œƋŧżŒƍřƏƄŵ¾ƒƃťťŞƍƒ

œƋŧżŒƍřƅťŵƏƄŵ¾ƒƃťťŞƍƒ

6464يعقد مديرو املدارس اجتامعات دورية مع اللجان املحلية للتنمية املجتمعية ،ومع اآلباء ،وغريهم من أصحاب الشأن من
أجل تقييم جودة التعليم ،والبيئة املدرسية ،والوضع الصحي لألطفال ،والعالقة بني األهل واألطفال واملعلمني من أجل
القضاء عىل أية أوجه قصور أو مشكالت قائمة أو مستقبلية.
6565توجد معايري جودة التعليم يف أماكنها باملدارس الواقعة يف نطاق تنفيذ الربنامج

6666تم تشكيل جلنة فرعية للتعليم تابعة للجنة التنمية املجتمعية ويتم رصد ومراقبة املدارس بصورة دورية منتظمة .وتقوم
اللجنة الفرعية بالتنسيق مع اإلدارة التعليمية باملنطقة.

6767تم تشجيع جمموعات الشباب واملجموعات النسائية عىل العمل كأعضاء نشيطني يف محالت حمو األمية عىل أساس تطوعي.

ŘŒŧťƀƃŒŇœƈŕƍƑƈƌƆƃŒŔƒŧťřƃŒƍŘŒŧœƌƆƃŒŗƒƆƈřş
ŗŞƒřƈƃŒ

6868انتهت إجراءات تقييم وتعزيز املهارات املحلية واالهتاممات والتقنيات املناسبة

6969أنشئت مراكز التدريب عىل املهارات التي ترتبط باألسواق املحلية للذكور واإلناث ،وتقوم الفرق املتعددة القطاعات بدعم
هذه املراكز

7070تعطي جلنة تنسيق أعامل املدينة الصحية األولوية لتوفري القروض لطلبة مراكز التدريب املهني

7171أصبحت مراكز التدريب املهني ذاتية التمويل ،وذاتية اإلدارة من قبل املجتمع أو املنظامت املحلية غري احلكومية

7272أنشئت مراكز التدريب عىل احلاسوب ،وفصول تعليم اللغات ،ومرافق الرياضة وغريها ،وهي اآلن ذاتية اإلدارة وذاتية
التمويل من جانب املجتمع أو املنظامت املحلية غري احلكومية

7373يتم حتديد املبدعني واملبتكرين ودعمهم وتعزيزهم
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œƋŧżŒƍřƏƄŵ¾ƒƃťťŞƍƒ

œƋŧżŒƍřƅťŵƏƄŵ¾ƒƃťťŞƍƒ

الملحق الثاني

ŖŧƒźŮƃŒůƍŧƀƃŒŗűŬƈŊű
ŗŞƒřƈƃŒ

7474يتم حتديد الفقراء واملحتاجني من أفراد املجتمع وفق ًا ملعايري حمددة متفق عليها من قبل فريق تنسيق املدينة) ،وإعطاء
األولوية هلم يف توفري األنشطة املدرة للدخل والقروض

œƋŧżŒƍřƏƄŵ¾ƒƃťťŞƍƒ

œƋŧżŒƍřƅťŵƏƄŵ¾ƒƃťťŞƍƒ

7575الرتبيط بني املهارات املحلية ومراكز التدريب املهني وأنشطة اإلقراض ،مع التأكد من أن املنطقة تتجه نحو االكتفاء الذايت.

7676تسجيل مجيع القضايا املالية ،ومتابعتها من قبل املسئول املايل يف
جلنة التنسيق اخلاصة باملدينة الصحية

7777تسديد القروض عىل أساس نظامي وآلية متابعة تم وضعها من قبل جلنة تنسيق املدينة الصحية أو النظام املرصيف للمنطقة

7878تم فتح حساب مرصيف للجنة تنسيق املدينة الصحية أو مكتب الربنامج ومجيع التعامالت املالية املتصلة بجدولة االئتامنات
الصغرية تتم من خالل البنك ومنسق الربنامج واملجتمع يدركون جيدا ذلك.

7979يتم أخذ نسبة من  ٪5إىل  ٪10نظري خدمات كل قرض من القروض املدرة للدخل والتي يتم مجعها يف حساب منفصل
الستخدامها حلساب أنشطة التنمية االجتامعية (أي صناديق للتنمية االجتامعية).
8080ممثلو املجموعات املكونة يضمنون سداد الودائع يف الوقت املناسب من خالل أقساط شهرية من املستفيدين كلٍ حسب
جمموعته واحلفاظ عىل املال املسدّ د يف صندوق دائر لألنشطة املستقبلية.
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امللحق الثالث .املسح األسايس للعائلة
إن إجراء املسح األسايس هو رشط مطلق للرشوع يف تنفيذ
مبادرات برنامج املدينة الصحية يف أي موقع .أما السامت
البارزة هلذا املسح فرتد يف ما ييل:

●جيب إجراء املسح األسايس من منزل إىل منزل.
●
●مجيع املعلومات الرضورية جيب أن تجُ مع وفق ًا لالستبيان
●
●جيب أن تقوم جلنة تنسيق أعامل املدينة الصحية بتدريب
●
ممثيل املجموعات املكونة واملتطوعني الصحيني حول
املجمعة
عملية املسح وكيفية تبويب البيانات
َّ
●عند إجراء املسح ،جيب إعطاء كل عائلة يف املوقع رق ًام
●
حيث سيساعد هذا الرقم عىل إدارة الربنامج وختطيط
املرشوعات وتنفيذها.

●عىل من يقوم بإجراء املسح أن يزور كل منزل وجيمع
●
املعلومات املطلوبة من أفراد العائلة أنفسهم أو من
مالحظاته الشخصية ،وذلك تبع ًا لطبيعة السؤال أو البند
الوارد يف املسح.
●يقوم كل من منسق املدينة الصحية وأعضاء جلنة تنسيق
●
أعامل املدينة الصحية باإلرشاف عىل عملية إجراء املسح
املجمعة ومصداقيتها
من أجل ضامن جودة املعلومات
َّ

●جيب أن يقدم القائمون باملسح استبيانات مستوفاة إىل
●
املرشفني عليهم الذين سوف يقومون بدورهم بمراجعة
املجمعة (ويقوم منسق املدينة الصحية برتشيح
املعلومات
َّ
هؤالء املرشفني).

●عىل كل من جيري املسح ومن يرشف عليهم القيام بجمع
●
املعطيات ،يف البدء عىل أساس اللجان املكونة ،ثم عىل
املستوى املحيل

●إضافة إىل إجراء املسح املنزيل ،جيب أيضا مجع معلومات
●
عامة حول املوقع تبع ًا لالستبيان (مثل املرافق الصحية
والتعليمية ،واملنافع املدنية واملرافق الرياضية ،واملساحات
اخلرضاء ،واملنظامت االجتامعية).

●جميبو االستبيانات جيب أن يكونوا من أعضاء جلنة
●
تنسيق أعامل املدينة الصحية ،وممثيل املجموعات املكونة،
والشخصيات البارزة يف املجتمع وقادته ،وأيض ًا من بني
موظفي احلكومة وسائر األفراد ممن لدهيم علم ودراية
بالوضع بصفة عامة.

املجمعة هلا قيمة عالية والسيام عند ترتيب
●املعلومات
●
َّ
األولويات واإلعداد للمخطط اخلاص بتنمية املدينة
املجمعة أيض ًا يف رصد ما حيرزه
●وسوف تساعد املعلومات
●
َّ
الربنامج من تقدم وتقييم نتائج تدخالت الربنامج.

ترتيب األولويات:

جيب اختاذ اإلجراءات التالية عند ترتيب أولويات املشكالت
التي حددها املسح:

●قائمة باالحتياجات التي تم حتديدها (املعرتف هبا وغري
●
املعرتف هبا)
●تقييم مدى وحجم املشكلة
●

●حتليل املخاطر املنطوية عليها املشكلة
●

●استكشاف املوارد املتاحة واملمكنة ذات العالقة باملشكلة
●
●تقدير االحتياجات املستقبلية
●

●إعطاء كل حاجة من احلاجات أو املشكالت رق ًام من
●
أرقام األولويات
●تصنيف احللول املقرتحة وجدولتها الختاذ اخلطوات
●
العملية املستقبلية

أما معايري ترتيب أولويات االحتياجات فتتضمن ما ييل:

●حجم املشكلة ( مثل مدى املشكلة من حيث عدد املتأثرين
●
من الناس)
●تأثري املشكلة عىل املجتمع وعىل صحة األرس (مثل انتشار
●
املرض بسبب الذباب)
●التأثريات االجتامعية والثقافية (اآلثار الضارة للمشكلة
●
مثل أثر تعاطي املواد املخدرة عىل املامرسات الثقافية
واآلليات والقيم)

● التأثريات االقتصادية واملالية للمشكلة (مثل انخفاض
●
القوة الرشائية)

قد يناقش أعضاء املجتمع مع الفريق التقني املتعدد القطاعات
مشكلة ما ،فإذا ما متكنوا من إجياد حل هلا باستخدام املوارد
املتاحة ،تعطى هذه املشكلة األولوية.
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املسح األسايس للعائلة
املدينة
رقم املجموعة املكونة:
تاريخ املسح:
رقم العائلة:

ťťŶƃŒ

ŗŕœŞƗŒ

2.1
3.1
4.1
5.1
6.1
7.1
8.1

أفراد العائلة

األطفال أصغر من عام واحد

األطفال من سن ( 4-1سنوات)

البالغون ( 65-45سنة)
األزواج يف العائالت

اإلمجايل …..

عدد األطفال امللتحقني باملدرسة يف العائلة

اإلمجايل …..

البالغون ()+ 65

1.3

عدد األفراد املهرة بني أعضاء األرسة

.4
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اإلمجايل …..

اإلمجايل …..

البالغون ( 44-15سنة)

3.2

1.4

اإلمجايل …..

األطفال من سن ( 14-5سنة) يف عمر االلتحاق باملدرسة

امللمني بالقراءة والكتابة يف العائلة
عدد ّ

.3

اإلمجايل …..

اإلمجايل …..

.2
2.2

ŗƒżœŰōŘœƆƍƄŶƆ

ŧƒŪŽřƃŒƍşŧŬƃŒ

معطيات ديموغرافية

.1
1.1

املنطقة/البلد:
اسم ممثل املجموعة أو املتطوع الصحي
املرشف:
اسم رب العائلة:

هل تتيرس للعائلة سبل الوصول إىل مياه الرشب املأمونة عىل مدار العام

اإلمجايل …..
اإلمجايل …..

رجال… نساء…
رجال… نساء…
رجال… نساء…
رجال… نساء…
رجال… نساء…
رجال… نساء…
رجال… نساء…

التعليم واإللمام بالقراءة والكتابة
اإلمجايل …..

رجال… نساء…
نساء… نساء…

أطفال ترتاوح أعامرهم بني  14 – 5عام ًا

التدريب والمهارات

اإلمجايل …..

مياه الشرب

نعم … .ال ….

رجال… نساء…

جيب اإلشارة إىل نمط كل مهارة لكل عضو من أعضاء األرسة
الوصول معناه توافر املياه عىل مدى فرتة زمنية ال تتعدى 15
دقيقة سري ًا عىل األقدام

الملحق الثالث

ťťŶƃŒ

ŗƒżœŰōŘœƆƍƄŶƆ

ŗŕœŞƗŒ

الوصول إلى مراحيض صحية و الصرف الصحي

.5
هل متتلك العائلة مراحيض ًا صحية داخل املنزل؟

نعم … .ال ….

هل هناك نظام جلمع القاممة أو وعاء للقاممة لدى العائلة؟

نعم … .ال ….

1.6

أنامط كسب العيش

اخرت مجيع األنامط

2.6

هل تكسب العائلة دخ ً
ال يومي ًا أقل من دوالر واحد للفرد؟

نعم … .ال ….

1.7

هل تأكل العائلة اللحم ،والسمك ،والبيض ،واللبن ،والفاكهة،
واخلرضوات مرتني عىل األقل يف األسبوع؟

نعم … .ال ….

3.7

عدد األطفال األكرب من ستة أشهر يف نطاق العائلة الذين تلقوا رضاعة
طبيعية مطلقة

1.5
2.5
3.5

ŧƒŪŽřƃŒƍşŧŬƃŒ

هل متتلك العائلة محام ًا داخل املنزل؟

.6

نعم … .ال ….
أساليب كسب العيش
لزراعة

جتارة صغرية

عمل فني
عمل

وظيفة

.7

2.7

هل للعائلة سبل مادية ومالية تسمح هلا بالوصول إىل األسواق/واحلوانيت
الصحية؟

أخرى

الغذاء والتغذية

نعم … .ال ….

أذكر مجيع مصادر الدخل

يف حالة اإلجابة بنعم ،فكم
استمرت فرتة الرضاعة
الطبيعية؟

 -مل ترضع رضاعة طبيعية أبد ًا

 أقل من ستة أشهرنعم … .ال …..

 من ستة أشهر إىل عام -أكثر من عامني
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ťťŶƃŒ

ŗŕœŞƗŒ

الصحة

.8
1.8

ŗƒżœŰōŘœƆƍƄŶƆ

هل كانت هناك أي والدة لطفل حي خالل الـ  12شهر ًا املاضية؟

2.8

إذا كانت اإلجابة نعم ،من ساعد األم عىل الوالدة

3.8

عدد املواليد األقل من  2500غرام يف العائلة

نعم … .ال ….

عاملون مدربون:
عاملون غري
مدربني:

اإلمجايل …..

4.8

هل تلقى مجيع أطفال العائلة التحصينات ضد األمراض املمكن الوقاية
منها بالتحصني خالل عامهم األول من العمر؟

6.8

هل حدثت أية وفيات ألطفال ترتاوح أعامرهم بني عام واحد ومخسة أعوام
خالل السنة األخرية؟

نعم … .ال ….

8.8

إذا كان األمر كذلك ،هل تلقت احلامل متنيع ًا ضد التيتانوس؟

نعم … .ال ….

هل توفيت أية امرأه حامل خالل العام السنة األخرية؟

نعم … .ال ….

5.8

هل حدثت أية وفيات ألطفال أقل من عام واحد من العمر خالل السنة
األخرية؟

7.8

هل هناك أية امرأه حامل داخل األرسة يف الوقت احلايل؟

9.8
10.8

هل زار أى شخص مدرب احلامل؟

11.8

هل هناك إناث متزوجات ترتاوح أعامرهن بني  49 – 15عام ًا يف العائلة؟

12.8

كم من هؤالء النسوة يستخدمن عوازل منع احلمل احلديثة

صبيان… بنات…
صبيان… بنات…

صبيان… بنات…
وفق ًا للجدول الوطني للربنامج املوسع للتحصينات

نعم … .ال ….
نعم … .ال ….

نعم … .ال ….

نعم … .ال ….

نعم … .ال ….

اإلمجايل …..
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ŧƒŪŽřƃŒƍşŧŬƃŒ

صبيان… بنات…

حدد سبب الوفاة

صبيان… بنات…

حدد سبب الوفاة

العدد…

العدد…
إذا كانت اإلجابة نعم ،فكم
عددهن؟

حدد سبب الوفاة
إذا كانت اإلجابة نعم ،فرجاء حتديدهن

عوازل منع احلمل احلديثة هي :األقراص ،واللوالب،
والواقي الذكري ،واحلقن ،واحلاجز املهبيل والوسائل
اجلراحية

الملحق الثالث

ťťŶƃŒ
13.8

15.8

14.8

ŗŕœŞƗŒ

ŗƒżœŰōŘœƆƍƄŶƆ

كم عدد املدخنني يف العائلة؟
أي من أفراد العائلة بأحد األمراض التالية :القلب،
هل ُش ِخ َصت إصابة ّ

نعم … .ال ….

رجاء التحديد

هل هناك أي فرد من أفراد العائلة يعاين من العجز؟

نعم … .ال …

رجاء التحديد

الكىل ،الكبد ،السكري ،ارتفاع ضغط الدم ،الرسطان ،أمراض أخرى

16.8

هل حدثت أي وفيات بالعائلة بسبب اإلصابة بأي من األسباب التالية:
القلب ،الكىل ،الكبد ،السكري ،ارتفاع ضغط الدم ،الرسطان ،حوادث؟

نعم … .ال ….

1.9
2.9

هل تتوافر للعائلة سبل الوصول إىل املرافق الصحية عىل مدى مسافة ال
تستغرق أكثر من  30دقيقة سري ًا عىل األقدام؟

هل العائلة راضية عن اخلدمات الصحية التي يقدمها أقرب مرفق صحي؟

نعم … .ال ….

نعم … .ال ….

3.9

هل تتوافر للعائلة سبل الوصول إىل املرافق الرياضية؟

نعم … .ال ….

4.9

هل يشارك أفراد العائلة يف األنشطة الرياضية الصحية األسبوعية؟

نعم … .ال ….

إذا كانت اإلجابة ال ،فرجاء
التحديد

5.9

هل تتوافر للعائلة سبل الوصول إىل املناطق اخلرضاء؟

نعم … .ال ….

6.9

هل أفراد العائلة راضون عن أحوال الطرق ،واإلسكان ،والبنية التحتية،
واملياه و الرصف الصحي ،وغريها من اخلدمات التي تقدمها البلدية؟

إذا كانت اإلجابة ال ،فرجاء
التحديد

نعم … .ال ….

8.9

هل ساهم أي فرد من أفراد العائلة مسامهة مالية يف اخلدمات االجتامعية
خالل العام املنرصم؟

9

7.9

هل تتوافر للعائلة سبل الوصول إىل وسائل املواصالت املحلية عىل مسافة
ال تستغرق سوى  30دقيقة سري ًا عىل األقدام؟

مالحظة :هذا النموذج يمكن تعديله وفق ًا لالحتياجات املحلية.

ŧƒŪŽřƃŒƍşŧŬƃŒ

رجاء التحديد

الوصول إلى الخدمات االجتماعية وتوافرها

نعم … .ال ….
نعم … .ال ….

إذا كانت اإلجابة ال ،فرجاء
التحديد

إذا كانت اإلجابة ال ،فرجاء
التحديد

إذا كانت اإلجابة ال ،فرجاء
التحديد
إذا كانت اإلجابة ال ،فرجاء
التحديد
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امللحق الرابع .اقرتاحات مرشوع للمدينة الصحية
يتطلب إعداد اقرتاح املرشوع معرفة تقنية ودرجة عالية من
املسؤولية .ولذا وجب تدريب منسق املدينة الصحية عىل
مستوى املدينة وممثيل القطاعات ذات العالقة وأعضاء املجتمع
تدريب ًا جيد ًا عىل أساليب إعداد املشاريع التنموية التي هتدف
إىل حتسني املساواة الصحية وحتقيق الرفاه االجتامعي .ويتعني
أن يتضمن اقرتاح املرشوع دراسة جدوى ،حمدد ًا املسؤوليات
واملهام ،والنتائج املتوقعة ،مع وضع إطار زمني له ،وميزانية
خاصة ،وسبل رصد املؤرشات ودور الرشكاء يف مرحلة
التنفيذ .ويمكن للبلدان أن تعدل أو ترتجم النموذج املرفق
بحسب احتياجاهتا املحلية ،أما املوافقة عىل اقرتاح املرشوع
فتتطلب إرشاك أفراد املجتمع والرشكاء املعنيني يف عملية
اإلعداد.

اقرتاحات خاصة بمشاريع اجتامعية

ينبغي عىل منسق املدينة الصحية وجلان التنسيق عىل املستوى
املحيل (حيث سيتم إدخال املشاريع) االضطالع بدور قيادي
يف تصميم مقرتحات املشاريع ،والتي جيب أن ترتكز عىل نتائج
املسح األسايس واحتياجات ومتطلبات املجتمع .كام ينبغي
أن يقوم ممثلون عن سائر القطاعات األخرى بتقديم الدعم
واملساعدة عند صياغة االقرتاحات .أما النموذج املوصوف
واخلاص باملشاريع االجتامعية فيجب أن حيتوي عىل دراسة
جدوى وموجز خلطة التنفيذ.

●مالئم للعادات االجتامعية والثقافية للمجتمع
●

●يزيد من اخلدمات االجتامعية وحيث عىل جودة احلياة
●
واملساواة الصحية يف املناطق احلرضية

●يمكن توقع بعض النتائج منه من حيث حتسني املؤرشات
●
االجتامعية والصحية

●يذكي الوعي ويرفع من معدالت اإلملام بالكتابة والقراءة
●
ويطور املهارات التقنية
ّ
●يعزز التنمية االجتامعية املستدامة
●
●يشجع االعتامد عىل الذات ،واالكتفاء الذايت والشعور
●
بامللكية

●له تأثري إجيايب عىل نظافة املدينة وصحة السكان ،والرفاهية
●
االجتامعية والسعادة والرضا
●يمكن تنفيذه وإدارته من قبل املجتمع والسلطات املعنية
●
بربنامج املدينة الصحية
●يضمن مسامهة املوارد املحلية
●
●يمتلك سب ً
ال للدعم التقني عىل مستوى الفريق املتعدد
●
القطاعات للجنة التنسيق املعنية باملدينة الصحية

كام جيب أن يوضح االقرتاح أن املرشوع االجتامعي:
●له أسلوب يستهدف االحتياجات
●
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استامرة خاصة باملرشوع االجتامعي

وهناك رشط أسايس البد من االلتزام به عند تصميم مجيع
املشاريع اخلاصة بربنامج املدينة الصحية وهو التعاون بني
القطاعات واملشاركة الفعالة للمجتمع املحيل.

جيب أن يشري عنوان املرشوع بوضوح إىل طبيعته ومكانه أو
الناحية التي سوف يتم فيها تنفيذه

جيب حساب تكلفة الربنامج من حيث رأس املال والنفقات
املكونات املختلقة للمرشوع.
املتكررة ،مع ذكر تكلفة مجيع
ّ
وينبغي بيان املصادر املحتملة للتمويل واملتوقع من كل
مشارك.

إرشادات االستخدام
ųƍŧŬƆƃŒƅŪŒ

ŗƆťƀƆƃŒ

جيب أن تتضمن معلومات مرجعية حول :أكثر احلاجات
إحلاح ًا للمجتمع ،والتدخالت السابقة ونتائجها وسبب
اقرتاح هذا املرشوع

ŻŒťƋƕŒ

جيب أن تكون األهداف ذات عالقة بالقضايا احلرضية
واالجتامعية والصحية للمجتمع .كام جيب أن تكون حمددة،
وقابلة للقياس ،ويمكن حتقيقها ،وحمددة الفرتة الزمنية وال
تتعدى ثالثة أو أربعة أهداف واضحة عىل األكثر.
ŗŶſƍřƆƃŒŝőœřƈƃŒ

جيب أن يقدم االقرتاح صورة واضحة متام ًا للنتائج املتوقعة،
وأن ترتكز األهداف واألغراض عىل أساس نتائج ما تم
تقييمه.
ƑƈƆŨƃŒŧœűƗŒ

جيب أن يكون جدول أنشطة الربنامج مناسب ًا ألهدافه
ولألنشطة املقرتحة ،ولذا جيب حتديد الفرتة الزمنية املطلوبة
لكافة األنشطة.
ŘœŕƄűřƆƃŒ

قد تكون هناك متطلبات مالية أو لوجستية أو غريها من الواجب
استيفاؤها قبل البدء يف تنفيذ املرشوع ،ولذا جيب ذكرها مجيع ًا.
36

ŗŽƄƂřƃŒ

ƇƍŶſƍƆƃŒ

جيب إرسال االقرتاح إىل رئيس اللجنة املنسقة ألعامل املدينة
الصحية من أجل مناقشته واملوافقة عليه خالل اجتامع اللجنة.
ويتعني أن يقوم منسق املدينة الصحية وممثلو املجتمع أو رئيس
اللجنة املنسقة ألعامل املدينة الصحية بالتوقيع باملوافقة عىل
االقرتاح وتقديمه.

الملحق الرابع

استامرة خاصة باملرشوع االجتامعي
اسم املرشوع

مقدمة خمترصة (الوضع احلايل بالنسبة للمرشوع ،وملاذا احلاجة إىل هذا املرشوع)

األهداف:
•
•
•
النتائج املتوقعة املمكن قياسها:
•
•
•
اإلطار الزمني :تاريخ البدء ……………………… تاريخ االنتهاء ………………………
التكلفة:
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المكونات

الحكومة

وكاالت األمم المتحدة

سائر الشركاء

تكلفة رأس املال

املعدات واآلالت

األثاث والتجهيزات

قرض املرشوع
أخرى

إمجايل تكلفة رأس املال ()1
النفقات املتكررة

رواتب العاملني
بدالت املرشوع

األدوات املكتبية والطباعة

إمدادات أخرى

النفقات العملية
أخرى

إمجايل النفقات املتكررة ()2

اإلمجايل العام

(إمجايل )1+2
االسم والتوقيع

____________________________________

رئيس ،اللجنة املنسقة ألعامل املدينة الصحية
38

التاريخ________________

_________________________

منسق املدينة الصحية

التاريخ ________________

المجتمع

الملحق الرابع

مدرة للدخل
اقرتاحات بمشاريع ّ

إن أعضاء املجتمع (سواء األفراد أو الفرق املتعاونة) يمكنهم
مدرة للدخل وذلك يف حالة
التقدم بطلب لتنفيذ مشاريع
ّ
موافقة القائمني عىل ختطيط املدينة وتوافر األموال من خالل
القروض البنكية وخالفه .وجيب عىل اللجنة املنسقة ألعامل
املدينة الصحية ومنسق املدينة الصحية حتليل احتياجات
املرشوع عىل ضوء املتطلبات الكلية للربنامج ،أما ما يتعني
أخذه يف االعتبار عند دراسة اقرتاحات املشاريع اخلاصة
باستجالب الدخل فهي كام ييل:
●االستعداد االجتامعي والطلب عىل مثل هذه املشاريع
●
●املشاركة اإلجيابية من قبل املجتمع
●

الصحية حتري الطلبات ومساعدة أفراد املجتمع عىل إعداد
اقرتاحاهتم باتباع الشكل املوضح هنا .وجيب أن يدعم االقرتاح
دراسة جدوى مع إعطاء تفاصيل كل ما يتعلق بمتطلباته .أما
املوافقة عىل الطلب فيجب أن تكون عىل مستوى املنطقة.

وبالنسبة جلميع املبالغ املدفوعة واخلاصة بالقرض فيجب أن
تتم بناء عىل اتفاقية تعاقد تربم بني اللجنة املنسقة ألعامل املدينة
الصحية بوصفها ضامن ًا وبني املستفيدين وذلك باتباع الشكل
واالستامرة املقدمة.
وعىل املستفيدين القيام ،حتت إرشاف اللجنة املنسقة ألعامل
املدينة الصحية ،بتنفيذ املرشوع بدعم من اللجنة .وال تبدأ
مرحلة التنفيذ إال بعد استيفاء مجيع الوثائق الالزمة.

● احرتام التقاليد والثقافة والقدرات اخلاصة باملجتمع
●
ً
املحيل ودراسة رأس املال وفقا لذلك

●تأثريه عىل احتياجات األفراد واحتياجات املجتمع
●
●التقاليد القائمة واملهارات املوروثة
●
●توافر املواد اخلام واملوارد املحلية
●
●صالحية التنفيذ
●

●إجياد فرص عمل
●

●توافر فرص التسويق
●

●توافر اإلرشاد التقني املهني
●

●تعزيز صحة الفرد ،واملجتمع والبيئة.
●

جيب تقديم الطلبات واالستامرات اخلاصة بمشاريع استجالب
الدخل من قبل املستفيدين عىل نامذج كاملوضحة يف الصفحة.
كام جيب أن تتخذ القرارات اخلاصة باملرشوع عىل أساس نتائج
مسح جيرى لتقييم االحتياجات ،وتوصيات املتطوعني عىل
املستوى املحيل وموافقة جلنة تنمية املجتمع .وعىل منسق املدينة
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طلب لتنفيذ مرشوع الستجالب الدخل
إرشادات االستخدام

جيب أن يتقدم املستفيد بالطلب مستخدم ًا استامرة الطلب
املعيارية والتي يقوم املتطوعون بعد ذلك بإرساهلا إىل اللجنة
املنسقة ألعامل املدينة الصحية وللمنسق .كام جيب أن حيتوي
الطلب عىل املعلومات األساسية للعائالت املتقدمة بالطلب.
¾ƒŮœŽřƃŒ

وتتضمن اسم املستفيد ( واسم الوالد أو الزوج) ،والعمر،
واجلنس ،والوظيفة ،والعنوان ،ورقم البطاقة الشخصية (إذا
وجدت) ،وعدد من يعول من أفراد األرسة.
ųƍŧŬƆƃŒųƍƈ

جيب عىل املستفيد وصف نوع املرشوع املقرتح ،وتقديم صورة
واضحة له وللموقع املزمع تنفيذه فيه.
ŴſƍřƆƃŒůŧƀƃŒ

جيب عىل املستفيد حتديد املبلغ التقريبي للقرض املطلوب
لتنفيذ املرشوع
ťƒŽřŪƆƃŒŘœƆŒŨřƃŒ

جيب أن يؤكد املستفيد ،كتاب ًة ،التزامه بقواعد برنامج املدينة
الصحية وقواعد التدخالت املجتمعية ،ويضمن الفرتة
الزمنية لدفع القرض ،والتزامه باملسامهة يف التنمية االجتامعية
واالقتصادية لعائلته وجمتمعه.
ŘœƒŮƍřƃŒƍžƀšřƃŒ

يقوم املتطوعون املعنيون بتحري الطلب املقدم ودراسته
والتحقق منه ،ومن ثم تصبح اللجنة املنسقة ألعامل املدينة
الصحية ومنسق املدينة الصحية بمثابة هيئة غري رسمية تضمن
40

تنفيذ املقرتح .وعىل هؤالء األطراف حتديد ما إذا كان الطلب
يتامشى مع معايري برنامج املدينة الصحية والتحقق من إمكانية
االعتامد عىل العائلة وقدرهتا عىل التنفيذ الناجح للمرشوع
وسداد القرض يف حينه .ويتوجب عىل اللجنة املنسقة ألعامل
املدينة الصحية ومنسق املدينة الصحية التدقيق يف املعلومات
املقدمة يف الطلب قبل البدء يف اإلعداد القرتاح املرشوع.

الملحق الرابع

طلب لتنفيذ مرشوع الستجالب الدخل

التفاصيل

ŜƍŨƃŒƍŊťƃŒƍƃŒƅŪŒ ũƈŞƃŒ ŧƆŶƃŒ ŔƄűƃŒŔšœŮƅŪŒ

ŗŽƒŲƍƃŒ

ŗƒŮŤŬƃŒŗſœűŕƃŒƅſŧ

ŗƄőœŶƃŒƅŞš

ƇŒƍƈŶƃŒ

نمط املرشوع
القرض املتوقع بالعملة املحلية

أنا أعلن/نحن نعلن ،رسمي ًا أننا:

● سوف نسدد القرض وفق ًا للجدول املتفق عليه.
●

●نوافق عىل دفع غرامة إذا حدث تأخري مل يتفق عليه ،أو ختلف عن الدفع وذلك وفق ًا ملا حددته السلطات املسؤولة عن املدينة الصحية
●
●سنبذل جهد ًا يف حتسني احلالة الصحية والتعليمية واالجتامعية واالقتصادية لعائالتنا
●

●سوف نساهم يف التعبئة االجتامعية ودعم أعضاء املجتمع اآلخرين يف جهودهم نحو حتسني نوعية احلياة والتصدي للمشكالت املتعلقة بالصحة يف املناطق احلرضية.
●

التحقق والتوصيات

أتعهد/أو نتعهد بسداد القرض يف التاريخ الذي حتدد يف هذا الطلب .ويف حالة أي تأخري أو عدم الدفع ،فسوف نكون مسؤولني عىل العمل عىل سداد القرض.
ųƍűřƆƃŒ

االسم والتوقيع والتاريخ

ŴƆřŞƆƃŒŗƒƆƈřŗƈŞƃũƒőŧ
االسم والتوقيع والتاريخ

ŗƒšŮƃŒŗƈƒťƆƃœŕƑƈŶƆƃŒ¾œŮřƙŒűŕœŰ
االسم والتوقيع والتاريخ
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مقرتح مرشوع الستجالب الدخل

تقوم اللجنة املنسقة ألعامل املدينة الصحية بإعداد مقرتح
املرشوع بدعم من أعضاء فريق الدعم التقني املشرتك بني
القطاعات من بني القطاعات ذات العالقة ،وبمشاورة
منسق برنامج املدينة الصحية .كام جيب إعداد مقرتح املرشوع
طبق ًا للشكل املوضح يف الصفحة  ،41والذي يمكن تعديله
وفق ًا لالحتياجات املحلية واحتياجات األفراد املشرتكني يف
املرشوع.

إرشادات االستخدام:

ملحوظة :سيكون طلب املستفيد جزء ًا من وثيقة هذا املرشوع

ųƍŧŬƆƃŒ

جيب أن يصف اسم املرشوع نوعه وطبيعته.
ŗƆťƀƆƃŒ

جيب أن تقدم معلومات مرجعية توضح احتياجات املجتمع
للمرشوع .كام جيب التنويه يف حال ما إذا كانت هناك مشاريع
مماثلة قد نفذت ،أو كانت هناك جتارب أو نتائج هلا صلة به.

ŻŒťƋƕŒ

جيب أن تتعلق األهداف بالصحة والتحرض وتعمل عىل حتسني
الوضع االجتامعي واالقتصادي للعائالت وللمجتمع .كام
جيب أن تكون األهداف حمددة ،و قابله للقياس ،ويمكن
تنفيذها ،وواضحة املعامل وحمددة الفرتة الزمنية وتقترص عىل
ثالثة أو أربعة أهداف واضحة عىل األكثر.
ŗŶſƍřƆƃŒŝőœřƈƃŒ

يمكن التنبؤ بالنتائج عىل أساس اهلدف العام للمرشوع وأهدافه
الفرعية ،وكلها جيب أن تكون واقعية وغري افرتاضية.
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ŗƆœŶƃŒŘœƆŪƃŒ

ينبغي أن يقدم هذا القسم معلومات حول جدولة املرشوع،
وفرتة التخلف املتوقعة له ،ومصدر القرض ،وقيمته ،وجدول
تسديده
ŗƒƈŒŨƒƆƃŒŘœŕƄűřƆ

إن إعداد امليزانية يتطلب مهارات ومعارف خاصة بالسوق.
وجيب أن تكون تكلفة كل مكون تكلفة واقعية تتواءم مع
احتياجات املرشوع .والبد من مقارنة سعر الوحدة بالبنود
املختلقة واملوضوعة يف هذا البيان مع أسعار السوق .وينصح
بأن يقوم املستفيد مع أعضاء الفريق اخلاص بالقطاع املعني
باستكشاف السوق أوال واحلصول عىل أسعار البنود املطلوبة.
وسوف يتشارك أعضاء املجتمع يف توفري ربع املبلغ املطلوب
عىل األقل أما باقي املبلغ فيتم تغطيته عن طريق القرض
املقرتح ،عىل أن ال تتخطى قيمة القرض احلدود املفروضة.
ƅťŤřŪƆƃŒƏƄŵŘœƀšřŪƆƃŒƍťőŒƍŽƃŒ

إذا قامت اللجنة املنسقة للمدينة الصحية بفرض أية فوائد أو
مستحقات عىل مستخدم القرض ،فسوف يتم حساب ذلك
يف املقرتح ،مع النسبة املشار إليها والدفعة الشهرية الثابتة.
إن دافع برنامج املدن الصحية هو حتقيق التمويل الذايت ،لذا
يقرتح إضافة  %10-%5خدمة عىل كل مرشوع الستجالب
الدخل بحيث يمكن بعد ذلك إنفاقها يف دفع تكاليف املكتب
املعني بربنامج املدينة الصحية.
ŘœŶƒſƍřƃŒ

جيب أن يكون الطلب موقع ًا من قبل كل من رئيس اللجنة
املنسقة ألعامل املدينة الصحية ،وضابط االتصال املعني
بربنامج املدينة الصحية قبل حتويل الطلب إىل السلطات
املختصة بالقرض.

الملحق الرابع

مقرتح مرشوع الستجالب الدخل
اسم املرشوع
املستفيد
املقدمة (دراسة حالة وسبب االحتياج هلذا املرشوع)
األهداف:

النتائج املتوقعة:

معلومات عامة
مدة املرشوع
مدة التخلف
مصدر القرض
القرض املتوقع
جدول السداد

43

دليل موجز لتنفيذ برنامج المدينة الصحية

متطلبات امليزانية
ŗƒƆƂƃŒ

ƇƍƂƆƃŒ
اإلنشاء

ŖťšƍƃŒŗŽƄƂř

ŖťƆƃŒ

ŗŽƄƂřƃŒƑƃœƆŞō

ťƒŽřŪƆƃŒŗŮš

اآلالت واملعدات

املواد

النفقات العملية

مواد املتابعة

العمل

أخرى

اإلمجايل

حساب الفوائد/واملستحقات (عند االقتضاء)
¾ťŶƆƃŒ

ŗőŽƃŒ

رسوم اخلدمة

űŪƀƃŒŗƆƒſ

ƑƃœƆŞƗŒ

رسوم املستخدم
أخرى

اإلمجايل
االسامء والتوقيعات

____________________________________

رئيس ،اللجنة املنسقة ألعامل املدينة الصحية
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التاريخ________________

_________________________

منسق املدينة الصحية

التاريخ ________________

ůŧƀƃŒ

الملحق الرابع

اتفاق تعاقدي:

إرشادات االستخدام:

عند التوقيع عىل االتفاق التعاقدي يكون املستفيد نفسي ًا
وقانوني ًا ملزم ًا بسداد قيمة القرض .ويمكن تعديل
االتفاقية وفق ًا لإلجراءات اخلاصة بالقطر وباألوضاع
املحددة فيه .ويفضل تسجيل االتفاقية قبل السلطات
الترشيعية يف القطر ،كام جيب إرفاق طلب القرض ومقرتح
املرشوع باالتفاق التعاقدي.
ŇœƂŧŬƃŒŇœƆŪŊ

جيب كتابة األسامء كاملة لكل من السلطة التي ستتوىل
دفع القرض واسم املستفيد

ťƒŽřŪƆƃŒƅŒŨřƃŒ

جيب عىل املستفيد تقديم تعهد كتابى بالوقت الذي سوف يقوم
فيه بالسداد وغريه من الرشوط حسب ما هو متبع يف القطر
ŘœŶƒſƍřƃŒ

جيب وضع توقيعات الرشكاء يف هذه االتفاقية – مع كل
من الضامن ،ورئيس اللجنة املنسقة ألعامل املدينة الصحية،
وضابط االتصال املعني باملدينة الصحية ،بوصفهم رشكاء
إضافيني  .-كام يقوم مدير الربنامج بالتوقيع نيابة عن السلطة
املانحة للقرض ،عىل أن تقوم هذه السلطة بالتوقيع يف وقت
الحق.

ųƍŧŬƆƃŒ

جيب كتابة اسم املرشوع كام هو وارد بمقرتح املرشوع
ƇœƂƆƃŒ

جيب كتابة مكان تنفيذ املرشوع املقرتح

ůŧƀƃŒŗƆƒſ

جيب كتابة قيمة القرض باألرقام واحلروف بالعملة
املحلية
ůŧƀƃŒťŒťŪ¾ƍťŞ

جيب كتابة قيمة كل دفعة مع تاريخ استحقاقها
ƅťŤřŪƆƃŒƅƍŪŧ

إذا كانت هناك أية رسوم عىل املستخدم أو أية فوائد ،فيجب
كتابتها يف االتفاقية
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استامرة اتفاق تعاقدي بني:
 -1السلطة مقدمة القرض

 -2املستفيد املتلقي للقرض

املرشوع

املكان

قيمة القرض

جدول سداد القرض

رسوم املستخدم

باإلشارة إىل مقرتح املرشوع املقدم من املستفيد ،وإىل الطلب املرفق الذي قدمته اللجنة املنسقة ألعامل املدينة الصحية وأوصت به بخصوص الطلب املقدم:

1 .1يوافق املستفيد عىل تنفيذ املرشوع السابق ذكره وفق ًا لوثيقة املرشوع والرشوط املالية والرتتيبات اإلدارية املرفقة

2 .2توافق السلطات املعنية بربنامج املدينة الصحية عىل تقديم القرض إىل املجتمع بالقيمة املذكورة أعاله ،والتي سوف يتم تسديدها وفقا جلدول السداد املتفق عليه ولإلطار املرجعي لوثيقة
املرشوع
3 .3سوف يقوم املستفيد بسداد رسوم املستخدم إذا ما طالب هبا برنامج املدينة الصحية

4 .4سوف يلتزم املستفيد بكل ما ورد من رشوط مذكورة يف مقرتح املرشوع ،ولن يألو جهدا يف حتقيق مرامي وأهداف املرشوع

5 .5ال يقوم املستفيد برتك املرشوع أو نقله إىل آخرين أو بيعه ،ولن يقوم بتغيري موقعه بدون إعالم اللجنة املنسقة ألعامل املدينة الصحية ،واحلصول عىل إذن من قبل برنامج املدينة الصحية الذي
قدم القرض
6 .6سوف يسمح املستفيد ملنسق املدينة الصحية والفريق املعني بجمع املعطيات حول املرشوع ،وزيارة موقعه ،عند الطلب
7 .7يتم تنفيذ هذا العقد فور تسلم األموال الالزمة لتنفيذ املرشوع.
ŘœŶƒſƍřƃŒ

لقد متت القراءة العلنية لكل ما تضمنته االتفاقية وما تضمنه اقرتاح املرشوع ،ودراسة اجلدوى وامليزانية املقرتحة ،ونحن نوافق عىل االلتزام هبا ،كام توافق اللجنة املنسقة ألعامل املدينة الصحية
والضامن عىل دفع قيمة رسوم املستخدم اخلاصة بالقرض يف حالة ختلف أو تأخر املستفيد عن دفع األقساط.
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المستفيد

الضامن

رئيس ،اللجنة المنسقة ألعمال المدينة
الصحية

ضابط االتصال المعني بالمدينة الصحية

االسم والتوقيع والتاريخ

االسم والتوقيع والتاريخ

االسم والتوقيع والتاريخ

االسم والتوقيع والتاريخ

امللحق اخلامس .املتطوعون وأعضاء اللجنة :االنتقاء واملسؤوليات
انتقاء املتطوعني

●يمكن للمجتمع انتخاب املتطوعني امللمني بالقراءة
●
والكتابة لتغطية جمموعة يرتاوح تعدادها ما بني 50-40
عائلة.

●سوف يشرتك املتطوعون يف أنشطة الرفاه االجتامعي
●
واألنشطة والتدخالت الصحية كلام اقتىض األمر،
وسوف يلتمسون مساعدة منسق برنامج املدينة الصحية
وسائر أعضاء الفريق املتعدد القطاعات عىل مستوى
املدينة .كام سيتم تدريبهم عىل تقييم احتياجات املجتمع،
وإعداد املشاريع ذات األولوية ،وضامن وصول مجيع
العائالت إىل اخلدمات االجتامعية واستخدامها (مثل
الصحة ،والتعليم ،والطرق ،واملياه ،والرصف الصحي،
ووسائل النقل ،وأماكن وقوف السيارات واملكتبات).
ويمكن أيضا استخدام املتطوعني يف تتبع املتخلفني عن
دفع القروض الذين حيتاجون إىل استمرارية انتفاعهم
باخلدمات الصحية (مثل احلوامل ،واألطفال دون
اخلامسة من العمر ،واملرىض ممن يعانون من األمراض
املزمنة مثل السكري ،وارتفاع ضغط الدم ،واالضطرابات
العقلية وغريها).
●جيب تدريب املتطوعني عىل القضايا املتعلقة بالصحة
●
باستخدام الدليل اإلقليمي للتدريب واملعني بممثيل
املجموعات العنقودية واملتطوعني الصحيني الذى نرش
عام .2010

●يكون املتطوعون عىل اتصال مستمر باللجنة املنسقة
●

ألعامل املدينة الصحية للتشاور حول املشكالت الرئيسية،

وحتديد الثغرات ،والوصول إىل احللول باستخدام املوارد
املحلية واملساعدة عىل استجالب املزيد منها عند احلاجة.

●يمكن لبعض املتطوعني أن يكونوا من بني أعضاء اللجنة
●
املنسقة ألعامل املدينة الصحية.

●يمكن تسمية أحد املتطوعني ليصبح ممث ً
ال للمجموعة
●
املكونة يف هذه املنطقة حتديد ًا

●مجيع األنشطة تتم عىل أساس تطوعي أي ال يتم دفع أي
●
رواتب للمتطوعني

●األداء اجليد هو معيار االستمرار يف اخلدمة كمتطوع
●
●جيب أن يكون املتطوع مل ًام باحلالة الصحية ومعايري
●

املعيشة واألوضاع االجتامعية واالقتصادية للعائالت التي

تدخل يف نطاق جمموعته العنقودية

●جيب انتقاء املتطوعني من بني العائالت املوجودة يف نطاق
●
يعول عليهم من
جمموعاهتم املكونة من بني أكثر من ّ
املجموعة.

●يفضل أن يكون املتطوعون من بني السكان الدائمني
●
للمنطقة التي توجد فيها املجموعة املكونة

املهام

●إجياد روابط مضمونة االستمرار مع العائالت ،وجلنة
●
تنسيق أعامل املدينة الصحية ،وفريق برنامج املدينة
الصحية وعليهم نقل املعلومات من وإىل املجتمع.

●إجراء املسوحات املعنية بالعائلة (إذا لزم األمر) واملساعدة
●
يف تقييم االحتياجات وترتيب األولويات

املدرة للدخل
●
●حتديد الطلبات اخلاصة باملرشوعات ّ
واملرشوعات االجتامعية والتوصية هبا ،ومتابعة الطلبات
●العمل باألنشطة االجتامعية (والسيام أنشطة رفع الوعي
●
الصحي وتعزيز الصحة) ،من خالل التعاون الوثيق
مع املجتمع ،ومع منسق املدينة الصحية ،وغريهم من
القطاعات ذات العالقة.

●املساعدة يف ختطيط املشاريع وتنفيذها ورصدها ،ويف تتبع
●
سداد القروض وتعبئة املوارد

●املشاركة يف سائر أنشطة التنمية االجتامعية بالتعاون مع
●
اللجنة املنسقة ألعامل املدينة الصحية وفريق برنامج
املدينة الصحية.

انتقاء اللجنة املنسقة للمدينة الصحية:

●الرئيس ،ونائب الرئيس ،والسكرتري العام ،وأمني
●
الصندوق (عند احلاجة) ،وموظف االتصاالت هم الذين
يشكلون األعضاء الرئيسيني للجنة املنسقة ألعامل املدينة
الصحية.
47

دليل موجز لتنفيذ برنامج المدينة الصحية

●وقد يقوم املتطوعون بانتخاب الرئيس وأعضاء اللجنة
●
املنسقة ألعامل املدينة الصحية بأسلوب ديمقراطي
عن طريق االنتخاب الرسي ،أو رفع األيدي أو الدعم
الصويت.

●يمكن أن ت َُس َجل جلنة تنسيق أعامل املدينة الصحية قبل
●
سلطات املنطقة أو إدارة الرفاه االجتامعي عىل أهنا منظمة
جمتمعية أو منظمة غري حكومية .ويمكن مواءمة هذا طبق ًا
للوضع اإلداري للحكومة.
●أعضاء جلنة تنسيق أعامل املدينة الصحية يمكن اختيارهم
●
من بني املتطوعني أو كبار املسؤولني ،الذين يتمتعون
باحرتام املجتمع ،وهلم مصادر خاصة هبم وتأثري كبري يف
املجتمع

●يفضل أن يكون أعضاء جلنة تنسيق أعامل املدينة الصحية
●
من املقيمني الدائمني يف املنطقة املحلية ،ويتحلون بالقبول
من املجتمع ،ومن املثقفني الذين ال يألون جهد ًا للعمل
ولدهيم رغبة قوية للعمل عىل أساس تطوعي.
ƅœƌƆƃŒ
●مساعدة املتطوعني عىل أداء مهامهم ومسؤولياهتم
●

●حتدي مشكالت املجتمع ،مع وضع أولويات
●
لالحتياجات وختطيط املشاريع ذات اجلدوى ،واملضمونة
االستمرار والتي هلا مردود لقاء التكاليف

●التنسيق مع الفريق املعني بربنامج املدينة الصحية من أجل
●
تعبئة املوارد مع الرشكاء املحتملني لتأمني املدخوالت
املالية والتقنية واملادية

●تفعيل املشاريع االجتامعية ومشاريع استجالب الدخل
●
الفعالة يف إدارة
والتوصية هبا .واملحافظة عىل املشاركة ّ
املشاريع واإلرشاف عليها ورصدها ،عالوة عىل اإلرشاف
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عىل تسديد القروض ،وتشغيل صندوق رأس املال الدائر،
ومجع املخصصات اخلاصة بتنمية املجتمع ،والتخطيط
الستخدامها ،وبصورة عامة تويل املسؤولية واالحتفاظ
بالسجالت املالية واملحافظة عليها.

●مراقبة أداء املتطوعني وخمتلف اللجان عىل مستوى املدينة
●

●فتح قنوات اتصال بني قادة املجتمع واألعضاء املجتمعيني
●
املنتخبني بغرض التوسع يف برنامج املدينة الصحية

●االتصال بإدارة املنطقة ،وإدارات املنطقة ،وجلان تنسيق
●
املدينة الصحية من أجل التامس املساعدة التقنية

●املعاونة يف إجراء الدورات التدريبية وتسهيل زيارات
●
خمتلف املجموعات (داخل وخارج املنطقة) إىل مواقع
تنفيذ برنامج املدينة الصحية

●عقد اجتامعات شهرية ملتابعة االتفاقات التعاقدية وسائر
●
املدخالت الرضورية.

دليل موجز لتنفيذ برنامج المدينة الصحية

قراءات مفيدة

املبادرات املجتمعية أدوات ذاتية الرصد :مئة نقطة تفقدية.

املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط ملنظمة الصحة العاملية،
2009
(.)WHO-EM/CBI/063/E

الدالئل اإلرشادية للمدن الصحية من أجل وضع مشاريع
وأنشطة خاصة باملدن الصحية.

املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط ملنظمة الصحة العاملية،
1997
(.)WHO-EM/PEH/501/E/L

دليل تدريبي للمبادرات املجتمعية :أداة عملية للمدربني
واملتدربني
القاهرة ،املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط ملنظمة الصحة
العاملية2006 ،
(سلسلة املبادرات املجتمعية رقم )1

دليل تدريبي لربنامج املدينة الصحية،

القاهرة ،املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط ملنظمة الصحة
العاملية2007 ،
(.)WHO-EM/CBI/058/E

التحرض والصحة :املساواة الصحية والسكان املستضعفون

دراسة حالة من إقليم رشق املتوسط

القاهرة ،املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط ملنظمة الصحة
العاملية2010 ،
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