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ما هو برنامج المدن الصحية ؟

الصحة  منظمة  برامج  أحد  هو  الصحية  المدن  برنامج 
ويقوم  الصحة،  تعزيز  الى  يهدف  والذي  الوقائية  العالمية 
على مبدأ تحسين الصحة للجميع وال يمكن تحقيق ذلك اال 
واالقتصادية  واالجتماعية  البيئية  الجوانب  تحسين  تم  إذا 

المؤثرة في الصحة بمساعدة مختلف القطاعات. 

بين  للتعاون  ومنصة  ديناميكية  حركة  بمثابة  وهو 
المستويات  كافة  على  وااللتزام  القيادة  تحت  القطاعات 
تنظيمية  هياكل  وإنشاء  المدينة  مستوى  على  السياسية 
مع  للمدينة  مشتركة  رؤية  وصياغة  العمليات  لتنفيذ 
التركيز على تنمية الصحة العامة، لبناء شبکات وشراكات، 

في إطار البرنامج.

لــــــــرؤيــــــــــة ا

مملكة  أنحاء  في  منتشرة  مستدامة  و  صحية  مجتمعات 
البحرين بحلول عام 2030

لـــــة لـــــــــرســــا ا

الحكومية والخاصة والمراكز  تشجيع األفراد والمؤسسات 
ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات على المساهمة 
واالجتماعية  والبيئية  الصحية  الجوانب  تحسين  في 
وتنمية  أفضل  حياة  أجل  من  مدنهم  في  واالقتصادية 

مستدامة. 



أهداف برنامج المدن الصحية 

متطلبات  تحقيق  خالل  من  السكان  حياة  نوعية  تحسين   •
التنمية األساسية.

جميع  عمل  برامج  أولويات  قائمة  على  الصحة  وضع   •
المسئولين في مختلف القطاعات.

إيجاد بيئة داعمة للصحة وألنماط الحياة الصحية.  •
زيادة الوعي بالقضايا الصحية والبيئية الهامة.  •

معالجة  في  المشاركة  على  المحلي  المجتمع  تشجيع   •
مشاكله الصحية والبيئية واالجتماعية واالقتصادية.

التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة من  تحقيق   •
بالتعاون  المحلية  للمجتمعات  الة  الفعَّ المشاركة  خالل 

والتنسيق مع مختلف القطاعات.

الجهة المشرفة على البرنامج

مملكة  في  الصحية  المدن  برنامج  تنفيذ  على  تشرف 
أحد  انه  كما  الصحة  بوزارة  الصحة  تعزيز  إدارة  البحرين 
االنتماء  لتعزيز  الوطنية  الخطة  في  المندرجة  المشاريع 

الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا).

الجهة المنفذة للبرنامج

بالتعاون  البرنامج  بتنفيذ  البحرين  تقوم محافظات مملكة 
الحكومية  الجهات  لمختلف  باإلضافة  الصحة  وزارة  مع 

والخاصة واألهلية ومع المجتمع المحلي في المدينة.



أهم خصائص المدينة الصحية

أن تكون البيئة نظيفة وآمنة صحيا.  •
اشراك المجتمع في تعزيز الصحة.  •

االتجاه نحواالرتقاء بمستوى الخدمات الصحية.  •
والسكن  والغذاء  الماء  مثل  األساسية  الحاجات  توفر   •

واألمن.
•   تعزيز روح المواطنة لسكان المدينة.

معاير اعتماد المدن الصحية 

على  يجب  معيار   80 العالمية  الصحة  منظمة  وضعت 
المدينة أوالمنطقة المشاركة في البرنامج إستيفاء 80% 
منها للحصول على شهادة اإلعتماد كمدينة صحية و تتبع 

هذه المعايير 9 محاور رئيسية وهي :

1.  تنظيم المجتمع ومشاركته من أجل الصحة.
التعاون و الشراكة و الدعوة بين القطاعات.  .2

مركز المعلومات المجتمعي.  .3
تلوث  و  الغذاء  سالمة  و  الصحي  الصرف  و  المياه   .4

الهواء.
الصحية. التنمية   .5

اإلستعداد للطوارئ و اإلستجابة لها.  .6
التعليم و محو األمية.  .7

تنمية المهارات و التدريب المهني و بناء القدرات.  .8
أنشطة القروض الصغيرة.  .9



العــــمـــــــل آليـــــة 

اإلنضمام للشبكة اإلقليمية للمدن الصحية:

• توقيع خطاب التعاون.   
• اختيار منطقة تنفيذ برنامج المدن الصحية حسب توفر      

المقومات.    
العالمية  الصحة  منظمة  استمارة  وملئ  البيانات  جمع   •   

الخاصة بالمدن الصحية.

التنظيمية: الهياكل 

• تشكيل لجنة تنسيق أعمال المدينة الصحية.    
• تشكيل مكتب المدينة الصحية وتعين منسق لها.    

• تشكيل اللجنة الفرعية.    
• تشكيل لجان المجتمع.   

• اختيار المتطوعين وتدريبهم.    

خطط  وإعداد  المواطنين  احتياجات  تقييم   •
المحددات  على  التركيز  مع  األمد  طويلة/قصيرة 

للصحة. االجتماعية 

احتياجات  تلبية  تجاه  المتاحة  الموارد  توجيه  إعادة   •
المدينة الصحية.

المجتمع، مع رصد  المقررة من قبل  تنفيذ األنشطة   •
وتوثيق اإلنجازات، والعقبات.



مراحل تعزيز صحة المجتمع
في إطار المدينة الصـحيـــة

 

تنظـــيــم
المجتمع

التخطيط 
والتنفــيذ

المتابعة
والتقييم

لتــــوســــــــع  ا
واالستدامة

يـــــــــد  تحـــد
االحتياجات



أهم إنجازات برنامج المدن الصحية 
في مملكة البحرين

البحرين تحصل  تعتبر ام الحصم أول منطقة في مملكة   •
الصحة  منظمة  من  صحية  كمدينة  االعتماد  شهادة  على 
من  متميزة  بجهود   2018 عام   في  وذلك  العالمية 

العاصمة. محافظة 

صحية  كمدينة  اإلعتماد  على   المنامة  العاصمة  حصلت   •
لتكون بذلك أول عاصمة صحية في إقليم شرق المتوسط 
حيث  اإلقليم  مستوى  على  فريدًا  إنجازا  يعد  والذي 
بجهود   2020 عام  في  اإلعتماد  معايير  المنامة  استوفت 
إعتمادها  عن  اإلعالن  وتم  العاصمة  محافظة  من  متميزة 

بصورة رسمية في عام 2021.

الصحية  المدن  لبرنامج  الشمالية  المحافظة  انضمت   •
البرنامج، وهي تستعد للتقييم  وسجلت منطقة عالي في 
النهائي من قبل منظمة الصحة العالمية خالل عام 2022.

الصحية  المدن  لبرنامج  المحرق  محافظة  انضمت   •
حثيثة  والجهود  البرنامج،  في  والساية  البسيتين  بتسجيل 
لقب  الستحقاق  المطلوبة  المعايير  إلستيفاء  ومتسارعة 

المدينة الصحية.



الخاتمة

خدماتها  خالل  من  الصحة  تعزيز  الى  الصحة  وزارة  تسعى 
للصحة  المعززة  البرامج  تنفيذ  التي تحرص على  الوقائية و 
لدمج  تهدف  والتي  المجتمعية  الشراكة  على  المبنية 
لالمراض  للتصدي  السياسات  جميع  في  الصحة 
االهداف  وتحقيق  بالمخاطر  المحفوفة  والسلوكيات 

اإلنمائية

(الشراكة  المفهوم  تبني هذا  كما تؤكد دوما على أهمية 
مع  المشترك  والتنسيق  التعاون  خالل  من  المجتمعية) 
قمة  على  الصحة  وضع  و  العالقة  ذات  القطاعات  جميع 

أولويات جميع السياسات لهذه القطاعات.



المــــراجــــــــع

•

https://emirate.wiki/wiki/Healthy_city

•

https://apps.who.int/iris/bit-
stream/handle/10665/116306/d-
sa594.pdf?sequence=2&isAllowed=y

•

https://www.moh.gov.bh/HealthyCityPro-
gram/Index

QR Code الخاص بالموقع اإللكتروني 
لبرنامج المدن الصحية    
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