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ما می توانیم شهری سالم بسازیم
پیــش بینــی شــده اســت کــه تــا ســال 2050
حــدود 66درصــد از جمعیــت جهــان در مناطــق
شــهری زندگــی مــی کننــد .کیفیــت محیــط زیســت
شــهری نقــش مهــم و فزاینــده ای را در ســامت
عمومــی ایفــا مــی کنــد.

در بســیاری از شــهرها در سراســر جهــان ،شــهرداران و
سیاســت گــذاران شــهری در حــال همــکاری بیــش از پیــش
در ارائــه راه حــل هایــی بــرای ایجــاد و حفظ شــهرهای ســالم
هســتند .آنهــا از طریــق اشــتراک گذاشــتن ایــده هــا ،تشــکیل
اتحادیــه و بــه چالــش کشــیدن دولــت هــای ملــی خــود بــه
اتخــاذ سیاســت هایــی بــرای ترویــج و حفاظــت از ســامت و
رفــاه در شــهرهای خــود همــکاری مــی کننــد.

شــهرها همچنیــن مــی تواننــد مــردم را بــه از لحــاظ فیزیکــی
بــا راه انــدازی دوچرخــه ســواری و پیــاده روی و حمــل و
نقــل امــن بــرای همــه و فراهــم آوردن شــرایط دسترســی
عمومــی امــن و فراگیــر بــه فضاهــای ســبز عمومــی حمایــت
کننــد .ایجــاد فضاهــای عمومــی و بهبــود زیرســاخت در
شــهرها بــرای تشــویق افــراد بــه فعالیــت و ســفر مــی توانــد
مزایــای گســترده ای بــرای جوامــع داشــته باشــند ،افزایــش
ادغــام فعالیــت هــای فیزیکــی بــا زندگــی روزمــره مــردم و
همچنیــن کاهــش مــرگ و میــر و صدمــات ناشــی از جــاده
تصادفــات و بهبــود کیفیــت هــوا از ایــن جملــه هســتند.

یکــی از بارزتریــن نمونــه هــای اســتفاده از سیاســت هــای
عمومــی موثــر بــرای جلوگیــری از ســرطان و بیمــاری هــای
غیــر واگیــر (بیمــاری هــای غیــر ناقــل) پیشــگیری از مصــرف
دخانیــات در اماکــن عمومــی اســت .حتــی در غیاب سیاســت
هــای جامــع ملــی ،شــهرهای بســیاری از کشــورها در حــال
تقویــت اجــرای مقــررات جامــع عــاری از دود تمــام محــل
هــای کار ،در فضاهــای بســته ،اماکــن عمومــی و وســایل
حمــل و نقــل عمومــی هســتند.
شــهرها مــی تواننــد پیشــتاز ایجــاد یــک محیــط شــهری بــا کیفیــت باشــند کــه باعــث ترویــج و محافظــت
از ســامت و رفاه شــهروندان شــود.
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