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 عؼٕ انجًعٛخ انعبيخ نًُظًخ انظذخ انعبنًٛخ انًٕقش،

 

 خٔانٕؽُٛةة خًذهٛةةان انةةزٍٚ ٚعًهةةٌٕ عهةةٗ انًغةةزٕٚبدْةةٙ كةةجكخ عبنًٛةةخ يةةٍ انًُظًةةبد ٔا فةةشاد ( PHM)دشكةةخ طةةذخ انشةةعٕة 

يٛرةب  انشةعٕة يةٍ أجةم فةٙ  ٔٚزًرةم انجشَةبيا ا عبعةٙ نهذشكةخ". انظةذخ نهجًٛةع"دٔنةخ يةٍ أجةم  68فةٙ أكرةش يةٍ  خٔانعبنًٛ

نإلؽةال  . 0888ا ٔل ٔانز٘ عقذ فٙ دكب ثجُجالدٚش فٙ دٚغةًجش يةٍ انعةبو  طذخ انشعٕة، ٔانز٘ رى رجُّٛ خالل رجًع انظذخ

 .www.phmovement.org :شعٕةنًضٚذ يٍ انًعهٕيبد دٕل دشكخ طذخ انعهٗ ا

 

ٌ يًٕنةخ ثظةٕسح كبفٛةخ، ٌ ركٌٕ يُظًخ انظذخ انعبنًٛخ أقٕٖ يًب ْٙ عهٛةّ اٌٜ، ٔأٌ ركةًْٕٛخ أدشكخ طذخ انشعٕة ثأ ؤيٍر

ٔرزةبثع . ٔأٌ رغزخذو ثظٕسح كبيهخ كم اإليكبَٛبد انًزبدخ نذٚٓب فٙ دعزٕسْب، ٔأٌ رهعت انذٔس انًٕجّ فٙ إداسح انظذخ انعبنًٛخ

ثًةب انًخزهفةخ  ح انذشكةخيةٍ خةالل أجٓةضعهٗ كم انًغزٕٚبد دشكخ طذخ انشعٕة عٍ قشة عًم يُظًخ انظذخ انعبنًٛخ، ٔرنك 

انعذٚذ يٍ انخجةشا  انفُٛةٍٛ ٔانًُظًةبد انقبعذٚةخ راد ااْزًةبو ثبنعذٚةذ ٔعجش كجكبرُب انًخزهفخ، فئٌ نذُٚب . انعبنًٛخٚخ انغكشربس فٛٓب

 .يٍ انقؼبٚب انزٙ عٛزى ؽشدٓب أيبيكى خالل ا ٚبو انقهٛهخ انقبديخ

 

ثالثةٍٛ  انًكَٕةخ يةٍٔ نعبنًٛخانخبطخ ثًُظًخ انظذخ اذشكخ طذخ انشعٕة نخالل ا عجٕ  انًُظشو، قبيذ يجًٕعخ اارظبل 

ٛةخ انعبيةخ نًُظًةخ انظةذخ انعبنًٛةخ، ٔرنةك ثبنزعةبٌٔ يةع ثهذا ، قبيذ ثبنعًةم عهةٗ ا جُةذح انخبطةخ ثبنجًع 08كخظب  يٍ دٕانٙ 

ٔكبَذ ٔسكةخ انعًةم ْةزِ جةض ا  يةٍ يجبدسرُةب انخبطةخ ث نٛةبد . خجشا  يٍ عذد يٍ انشجكبد ٔانًُظًبد غٛش انذكٕيٛخ انًزعبَٔخ

عةذد يةٍ انًُظًةبد انظةذٛخ انظذخ انعبنًٛخ، ْٔٙ يششٔ  يشةزش  ثةٍٛ دشكةخ طةذخ انشةعٕة، ٔكةجكخ انعةبنى انربنة ، ٔإداسح 

ُٔٚظت اْزًبيُب عهٗ ٔجّ انخظٕص عهٗ رقشٚش . انذقٕ  إنٗ ، ٔرزؼًٍ ْزِ انًجبدسح كال يٍ انشطذ ٔانذعٕحانذٔنٛخ ا خشٖ

إطالدبد يٍ أجةم يغةزقجم أكرةش : يغزقجم رًٕٚم يُظًخ انظذخ انعبنًٛخ"نًُظًخ انظذخ انعبنًٛخ ٔانًعٌُٕ  (DG) انًذٚش انعبو

 .(Doc. A64/4)" طذخ

 

ٌ ٕٚاجٌٕٓ ادزًبنٛةخ ااعةزاُب  عةُٓى، رنةك أٌ ٕفبنجشايا ٔانًششٔعبد ٔانًٕظف ،دبدح يبنٛخ أصيخرٕاجّ يُظًخ انظذخ انعبنًٛخ 

رزعهة   أصيةخكًب أٌ يُظًخ انظةذخ انعبنًٛةخ رعةبَٙ أٚؼةب  يةٍ . حانًبَذٍٛ نٓب رأثٛش يذيش عهٗ اإلداس انًششٔؽ يٍ زًٕٚمان ًُْٛخ

أػة   .ثٕٓٚزٓب ٔكشعٛزٓب، دٛ  أٌ سعبنزٓب قذ رى رًٛٛعٓب ٔااعزٛال  عهٛٓب يٍ قجةم انالعجةٍٛ انجةذد فةٙ يجةبل انظةذخ انعبنًٛةخ

 .انعًهٛبد انزُظًٛٛخ نهًُظًخفٙ  أٔجّ انقظٕس رظذٛخإنٗ رنك اعزًشاس انعجض عٍ 

 

كًب أَٓب رطشح أعئهخ دةٕل دٔس ا يةى انًزذةذح، ٔدةٕل عةٛبدح انةذٔل، ٔأٚؼةب ، . عجش انعذٚذ يٍ انعقٕد ا صيبدى ْزِ عزًش رشاكا

 .عهٗ انًغزٕٖ انعبنًٙداسح ٔاإل آنٛبد انذكى فٙ انخهم انذًٕٚقشاؽٙدٕل رش عًٕيٛخ، كثشكم أ

 

انًبنٛخ انزٙ ٔجذد انًُظًخ َفغٓب  ا صيخفٙ  ، ٚزًرمعبوفٙ رقشٚش انًذٚش ان ، ٔانز٘ رى انزذزٚش يُّنإلطالدبدانشئٛغٙ انًذش  

 ثًعبنجةةخ قؼةةبٚب انكفةةب ح ٔانفعبنٛةةخ ٔااعةةزجبثخ -ثطشٚقةةخ يجغةةطخ  -ثًزطهجةةبد انًةةبَذٍٛ، ٚقةةٕو انزقشٚةةش  ٔنهٕفةةب . فةةٙ يٕاجٓزٓةةب

ًُظًةخ انظةذخ انعبنًٛةخ، فئَةّ ٔثًُٛب ٚقٕو انزقشٚش ثزذذٚذ اارجبْبد انعبيةخ ن. (A64/4, p.6)ٔانًٕػٕعٛخ ٔانشفبفٛخ ٔانًغب نخ 

انٕثٛقةخ نهقهة  ْةٕ أٌ  يةذعبحٔا كرةش . ا ٚقذو إا انقهٛم يٍ انزٕطٛبد انًهًٕعخ، إػبفخ إنةٗ انزذهٛةم غٛةش انكةبفٙ ن صيةخ انًبنٛةخ

قجةم أٚةبو قهٛهةخ  دزةٗشةشْب ٚةزى َنةى ، (A64/4, p.6, footnote 2)" انخطةخ انزفظةٛهٛخ نزطةٕٚش ثشَةبيا اإلطةالح" ،انشئٛغةٛخ

كةٛك "إٌ انذعٕح إنٗ انزظذٚ  عهٗ خطخ عبيخ ثذٌٔ رفبطٛم ْٙ كًرةم يطبنجةخ انةذٔل ا عؼةب  ثةبنزٕقٛع عهةٗ  .نجًعٛخ انعبيخا

 ".عهٗ ثٛبع
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 ا عًبل انشئٛغٛخ

نقةذ . إنةٗ رقهةٛض سعةبنخ يُظًةخ انظةذخ انعبنًٛةخ يٍ انًًكةٍ أٌ ٚزذةٕل" Core Business"إٌ انزشكٛض عهٗ ا عًبل انشئٛغٛخ 

عبو فٙ انغبث  إنٗ أٌ ُْب  ثعغ قؼبٚب انعًم انشئٛغٛخ انخبطخ ثًُظًخ انظذخ انعبنًٛخ، ثًب ٚزؼًٍ انعًم عهٗ ٚش انأكبس انًذ

غٛةش أٌ ْةزا . انًذذداد ااجزًبعٛخ نهظذخ ٔدقٕ  اإلَغةبٌ ٔانُةٕ  ااجزًةبعٙ، عةٕم ٚةزى ديجٓةب فةٙ يجةباد عًةم انًُظًةخ

إنةٗ رقهةٛض انزشكٛةض عهةٗ انٓةذم، ٔانقةذساد انزذهٛهٛةخ،  عةٕم ٚةؤد٘ عةٍ ارجةبِ يخفة ْٕ رعجٛش " Mainstreaming"انذيا 

فبنعذٚذ يٍ قٕٖ انًظبنخ انًٕجٕدح ًٚٓٓب أٌ رشٖ يُظًخ انظذخ انعبنًٛخ قذ اقزظش دٔسْب عهٗ انذٔس انفُٙ . ٔانذٔافع انًذشكخ

ٔانعذانخ ٔانغالو، ٔرنك عهةٗ انةشغى ثعٛذا  عٍ قؼبٚب يرم انزًُٛخ ااقزظبدٚخ  انخبص ثًكبفذخ ا يشاع انًعذٚخ ٔا يٍ انظذٙ

 .يٍ دقٛقخ أٌ ْزِ انقؼبٚب ْٙ يذذداد أعبعٛخ نهظذخ، ٔأَٓب يزؼًُخ ثبنكبيم فٙ دعزٕس يُظًخ انظذخ انعبنًٛخ

 
 بعهٛخ انزُظًٛٛخانف

غٛةش أَةّ ا ٕٚجةذ  .انزُغٛ  ٔانزشاثؾ ثٍٛ انًغزٕٚبد انٕؽُٛخ ٔاإلقهًٛٛخ ٔانعبنًٛخ نًُظًخ انظةذخ انعبنًٛةخرٕجذ دبجخ نهًضٚذ يٍ 

إٌ قؼبٚب انًغب نخ ٔانزُغٛ  ٔاإلداسح ْٙ قؼبٚب غبٚخ فةٙ انزعقٛةذ . فٙ انزقشٚش كٙ  عٍ انزاٛٛشاد انًذذدح انًطهٕثخ نزذقٛ  رنك

ٔانظةةعٕثخ، نكةةٍ انٕقةةذ قةةذ دةةبٌ نهزٕقةة  عةةٍ انكةةالو فةةٙ انفبعهٛةةخ انزُظًٛٛةةخ ٔانشةةشٔ  فةةٙ ٔػةةع ثشَةةبيا انعًةةم ٔانجةةذ  ثزُفٛةةز 

 . ٛقٛخانذق اإلطالدبد

 

 اإلداسح ٔانًغب نخ

ًةٍ انطجٛعةٙ أٌ ركةٌٕ نًُظًةخ انظةذخ ف. نى رغهى يُظًخ انظذخ انعبنًٛخ يٍ اارجبِ انغةبئذ انخةبص ثبنزًٕٚةم عهةٗ أعةبط ا دا 

رذةذ زقٛٛى انزارٙ ٔيزبثعخ اإلَجبص، غٛش أٌ ٔػع يُظًخ انظذخ انعبنًٛخ َفغٓب انعبنًٛخ خططب  ٔاػذخ، ٔأٌ ركٌٕ قبدسح عهٗ ان

قةٕو ثةّ يُظًةخ فبنكرٛش يًةب ر. ًٚكٍ أٌ ٚقٕع سعبنزٓب ٔعهطزٓب ٔاعزقالنٓب هٗ أعبط ا دا نإلداسح عا ف   ؽشٚقخ يذذٔدحح ٔؽأ

، كم رنك ا انذقٕ  ٔانزُغٛ إنٗ ٔرٛغٛش ا َشطخ ٔانقٛبدح ٔانزٕجّٛ ٔانذعٕح  انظذخ انعبنًٛخ يرم إطذاس انزٕطٛبد ٔاارفبقٛبد

نةزنك فةئٌ اإلداسح ٔانًغةب نخ داخةم يُظًةخ انظةذخ  .ب دا ثة انًزعهقةخانًجغطخ نهًؤكشاد ٔانُزبئا  ًٚكٍ قٛبعّ يٍ خالل انٕعبئم

 .رزطهت قٛبدح ٔؽشقب  يزُٕعخ نهزقٛٛىانعبنًٛخ 

 

ثبنةذٔس انشائةذ فةٙ انعبنًٛةخ أٌ رقةٕو  ُظًخ انظذخٔكًب أَٓب انٓٛئخ انقبئًخ ثبنزٕجّٛ ٔانزُغٛ  فٙ يجبل انظذخ انذٔنٛخ، فئٌ عهٗ ي

نًزبثعةخ  رشةبسكٛخرنةك ؽشٚقةخ كةفبفخ ٔ ٔٚجت أٌ ٚزؼةًٍ. ٔثزذقٛقٓب نشعبنزٓبثطشٚقخ عًهٓب ضٚض انًغب نخ ٔانشفبفٛخ فًٛب ٚزعه  رع

انذة  فةٙ انذظةٕل عهةٗ "ػةًبٌ  ، ثًةب ٚشةًم"ٍ يةٍ انظةذخ نكةم إَغةبٌأعهةٗ يغةزٕٖ يًكة"انًُظًةخ َذةٕ رذقٛة   يب رقٕو ثةّ

 .عٍ كم يكَٕبرٓب" انًعهٕيبد

 

 ٚخانًٕاسد انجشش

يةٍ َبدٛةخ . انزاٛٛةشاد فةٙ عٛبعةبد ٔرخطةٛؾ ٔإداسح انًةٕاسد انجشةشٚخإجةشا  ركٌٕ أْذام اإلطةالح دبػةشح أٔا  قجةم ٚجت أٌ 

فٓزِ انذبجخ ْٙ اعزجبثخ يجبكشح ن صيخ انًبنٛخ انزٙ . رغج  عًهٛخ اإلطالح ٔرؤثش فٛٓبأخشٖ، فئٌ انذبجخ نزقهٛض دجى انعًبنخ 

الدزٛبجبد انٕظٛفٛخ نهًُظًخ كٙ رقٕو ثزذقٛة  نعهٗ انجشْبٌ  أٔ يجُٛخيُطقٛب   حيجشسثخ نزٕطٛبد اعزجبرًش ثٓب انًُظًخ، ٔنٛغذ 

ٔثبنطجع، رٕجذ انعذٚذ يٍ اإلطالدبد انًطهٕة انقٛبو ثٓب فًٛب ٚخض َظى انزٕظٛ  ٔإداسح انًٕاسد انجششٚخ فةٙ يُظًةخ . سعبنزٓب

عبيهٍٛ انشئٛغٍٛٛ، ٔإيذادْى عٕا  ثبنعًبنخ انًؤقزخ أٔ ثبنًزعبقذٍٚ يٍ انظذخ انعبنًٛخ، غٛش أٌ انذائم عهٗ ٔجٕة رقهٛض عذد ان

 .انجبؽٍ، نى ٚزى رقذًٚٓب

 
 انزًٕٚم ٔاارظباد

ػةع انذةبنٙ ٕفبن. ٔانقبثم نهزُجؤ ٔغٛةش انًشةشٔؽ ٚجت أٌ رذظم عهٗ انزًٕٚم انكبفٙ عبنزٓبنكٙ رذق  يُظًخ انظذخ انعبنًٛخ س

عبعةٛخ ا ًغةبًْبد انفقؾ يٍ رًٕٚةم يُظًةخ انظةذخ انعبنًٛةخ ٚةأرٙ يةٍ % 86دٛ  أٌ ٚخ، نزًٕٚم انًُظًخ غٛش قبثم نالعزًشاس

. انًشةشٔؽخ فةٙ يعظًٓةب ٔٚشرجؾ ثبقٙ انزًٕٚم ثبنعذٚذ يٍ رٛبساد انزجشعبد ٔانًةُخ ٔانًغةبًْبد انعُٛٛةخ. انًقشسح ااكزشاكبدٔ

. عةزقالل انًُظًةخ، ُٔٚةزا عُٓةب إخفبقةبد كجٛةشحهةذٔل ا عؼةب  عهةٗ رقةٕٚغ اانطٕعٛةخ نًغةبًْبد انكًب رعًم َغةجخ كجٛةشح يةٍ 

اصدٚبد رشّٕٚ أٔنٕٚبد يُظًخ انظذخ أٚؼب ، ٚذًم ااعزًبد انًزضاٚذ عهٗ انًُظًبد انخٛشٚخ انخبطخ ٔانششكبد انكجشٖ يخبؽش 

 .انعبنًٛخ

 

ٕقةذ نزأعةٛظ َظةبو عةبدل ٔدةبٌ انانًغةزخذيخ يةع انةذٔل،  "ااكةزشاكبد انًقةشسح"نقذ دبٌ انٕقذ نًشاجعخ ٔإعبدح رقٛةٛى يعبدنةخ 

ااكزشاكبد َٔذٍ َقزشح أٌ رقٕو انذٔل ا عؼب  يجزًعخ ثبانزضاو ثضٚبدح . ٔكبم يٍ أجم انزًٕٚم انعبو نًُظًخ انظذخ انعبنًٛخ

 .يٍ انًٛضاَٛخ انعبيخ نهًُظًخ خالل انخًظ عُٕاد انقبديخ% 08ظم إنٗ ركٙ  انًقشسح
 

غٛةش أٌ انزقشٚةش ا . انخةبص ٔانزجةبس٘ ٍٛعٛع قبعذح يٕاسدْب ثباعزًبد عهٗ انقطبعرٕإنٗ يُظًخ انظذخ انعبنًٛخ ٚذعٕ انزقشٚش 

جةت أٌ رؼةع يُظًةةخ ٚ. ٚةزكش كةٛئب  عةٍ كٛفٛةخ دًبٚةخ اعةزقالل انًُظًةخ، أٔ كٛة  عةززى إداسح رؼةبسة انًظةبنخ ثةٍٛ انًؤعغةبد

أٌ ركةةٌٕ ُْةةب  يشاقجةةخ يغةةزقهخ س٘ يةةٍ انؼةةشٔٔ. انًقةةذو يةةٍ قطةةب  انشةةشكبد نزًٕٚةةم انًشةةشٔؽنكًٛةةخ ادةةذا  انظةةذخ انعبنًٛةةخ 
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كًب ٚجةت أٌ  .نهششاكبد ثٍٛ انقطب  انعبو ٔانششكبد نهعًم عهٗ يُع أٔ عذو رشجٛع ركٍٕٚ انعالقبد غٛش اٜيُخ أٔ غٛش انًُبعجخ

. ثظٕسح كبيهخ عهٗ كجكخ اإلَزشَةذ يٕػذب  ٚكٌٕ رًٕٚم ثشايا يُظًخ انظذخ انعبنًٛخ انًقذو يٍ انششكبد ٔانًبَذٍٛ اٜخشٍٚ 

نزنك فًٍ ا ًْٛخ ثًكةبٌ أٌ ٚةزى اإلفظةبح عةٍ ْةزِ انزةذاثٛش اادزشاصٚةخ انًبَعةخ نخظخظةخ يُظًةخ انظةذخ انعبنًٛةخ ٔاعةزٛال  

ٚجةت أٌ ٚةزى ْةزا اإلفظةبح قجةم رأعةٛظ ثشَةبيا إعةبدح إدٛةب  انزًٕٚةم انخةبص ٔانششكبد عهٗ عًهٛخ طُع انغٛبعبد ثبنًُظًخ، 

 .ٔانًقذو يٍ انششكبد

 

 نظذخ انعبنًٛخ عهٗ يغزٕٖ انجهذاٌفبعهٛخ يُظًخ ا

َبرجةب  أعبعةٛب  نجشَةبيا اإلطةالح، ٔأٔنٕٚةخ قظةٕٖ فةٙ "إٌ فبعهٛخ يُظًخ انظذخ انعبنًٛةخ عهةٗ يغةزٕٖ انجهةذاٌ ٚجةت أٌ ركةٌٕ 

نًزفةشد نًُظًخ انظذخ انعبنًٛخ دٔسا  فٙ رعضٚةض انزعةبٌٔ ثةٍٛ انٓٛئةبد انًخزهفةخ، إا أٌ دٔسْةب ا". ثشَبيا انعًم نهٓٛكهخ انزُظًٛٛخ

ٔانزعبٌٔ  ،ْٕ دعى انٕطٕل إنٗ انجشاٍْٛ انعهًٛخ، ٔانًعهٕيبد، ٔانًًبسعبد انًزًٛضح فٙ يجباد انًذذداد ااجزًبعٛخ نهظذخ

ثٍٛ انقطبعبد انًخزهفةخ، ٔانشعبٚةخ انظةذٛخ ا ٔنٛةخ، ٔرعضٚةض ا َظًةخ انظةذٛخ، ٔرًٕٚةم انشعبٚةخ انظةذٛخ، ٔااعةزخذاو انشكةٛذ 

ٔعةٕا  رةى انقٛةبو ثةزنك انةذٔس عجةش يًرهةٙ انجهةذاٌ أٔ انًكبرةت اإلقهًٛٛةخ، فةئٌ . ٚب راد ا ًْٛخ انقظٕٖنهذٔا ، ٔغٛشْب يٍ انقؼب

، ا دٔاسركٌٕ قبثهخ نهًغب نخ عهٗ انًغزٕٚبد انعبنًٛخ ٔاإلقهًٛٛخ ٔانٕؽُٛخ عٍ يةذٖ فبعهٛةخ ْةزِ عهٗ يُظًخ انظذخ انعبنًٛخ أٌ 

 .ٔعٍ دًبٚخ طذخ انجشش

 

 انظذخ انعبنًٛخ( كًخدٕ)آنٛبد رُظٛى ٔإداسح 
يٍ ا ًْٛخ ثًكبٌ أٌ ٚزى رطٕٚش ثشَبيا اإلطالح نًُظًخ انظةذخ انعبنًٛةخ دةٕل اادزٛبجةبد انظةذٛخ نهجشةش ثةذا  يةٍ انزًذةٕس 

فقةذ رةى رشةّٕٚ طةُبعخ انغٛبعةبد انظةذٛخ خةالل انرالثةٍٛ عبيةب  انًُقؼةٛخ َزٛجةخ ػةإؽ انةذٌٕٚ انجاٛؼةخ، . دٕل ا صيخ انًبنٛخ

ٚجت عهٗ يُظًخ انظذخ انعبنًٛةخ قةٕل انذقٛقةخ فةٙ يٕاجٓةخ . ظبنى ُٙظبو اقزظبد٘ عبنًنزجشٚش انًهكٛخ انفكشٚخ، ٔٔانذفب  عٍ ان

 .أطذبة انُفٕر

 

رعضٚض يظبنخ انقطب  انخبص عهٗ دغبة  ، ٚذًم فٙ ؽٛبرّانًقزشح( World Health Forum)ٚذًم يُزذٖ انظذخ انعبنًٛخ 

خ دةٕل كٛة  ًٚكةٍ نًرةم ْةزا نًرم ْزا انًُزذٖ غٛش ٔاػذخ، ٔا رٕجذ يُبقشةانذبجخ فبنًجشساد ٔسا  . يظبنخ انذٔل ا عؼب 

ا ٚجت عهٗ يُظًخ انظذخ انعبنًٛةخ أٌ رهٓة   .انًقزشح أٌ ٚزجُت رقٕٚغ أٔ يًبسعخ َفظ دٔس ٔسعبنخ يُظًخ انظذخ انعبنًٛخ

ػةةذ ؽاٛةةبٌ َفةةٕر انشةةشكبد عهةةٗ عًهٛةةخ  انشةةشاكبد ثةةٍٛ انقطةةبعٍٛ انعةةبو ٔانخةةبص يةةٍ غٛةةش إَفةةبر اإلجةةشا اد اادزشاصٚةةخٔسا  

َذٍ َذعٕ   ٌ رأخز فٙ اعزجبس  يخبؽش ْزا انًقزشح، َٔأيةم أا رقةٕو ثبنزظةذٚ  . طُبعخ انغٛبعبد، ٔػذ رؼبسة انًظبنخ

 .عهّٛ فٙ طٕسرّ انذبنٛخ


