
  
  
  
  
  
  
  

  ١٣-٦٢ع ص ج    الستون والثانيةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٩مايو /  أيار٢٢

  WHA62.13     من جدول األعمال٤-١٢البند 
  
  
  

  )الشعبي(الطب التقليدي 
  
  

  جمعية الصحة العالمية الثانية والستون،  
  
  ١الصحية؛بعد النظر في التقرير الخاص بالرعاية الصحية األولية، بما في ذلك تعزيز النظم   

  
 ٣٣-٣١ع ص ج  و٤٩-٣٠ع ص ج  و٧٢-٢٩ع ص ج  و٥٤-٢٢ع ص  جوإذ تـــذكّر  بـــالقرارات 

  ؛٢١-٦١ع ص جو ٣١-٥٦ع ص جو ١١-٥٤ع ص جو ٤٣-٤٢ع ص جو ١٩-٤١ع ص جو ٣٣-٤٠ع ص جو
  
للشعوب حقاً وعليها واجباً في المـساهمة       " آتا الذي نص على أمور منها أن         -وإذ تذكَّر بإعالن ألما       

الرعاية الصحية األولية تعتمد، في     "وعلى أن   "  وجماعات في تخطيط وتنفيذ الرعاية الصحية الخاصة بها        أفراداً
المستوى المحلي وفي مستوى اإلحالة، على العاملين الصحيين، ومن بينهم األطباء والممرضـات والقـابالت               

 وكـذلك الممارسـون     -يـق    حيثما يكون ذلك ممكـن التطب      -والمساعدون الصحيون والعاملون المجتمعيون     
 ممن يكونون قد تلقوا تدريباً اجتماعياً وفنيـاً مناسـباً للعمـل كفريـق صـحي                 - حسب الحاجة    -التقليديون  

  ؛ "ولالستجابة إلى االحتياجات الصحية المحددة للمجتمع
  

يشمل مجموعة متنوعة وواسعة مـن المعالجـات        )" الشعبي(الطب التقليدي   "وإذ تالحظ أن مصطلح       
   آخر؛إلى آخر ومن إقليم إلىممارسات التي قد تختلف اختالفاً كبيراً من بلد وال
  

بوصفه أحد الموارد المتاحة لخدمات الرعاية الصحية األولية        ) الشعبي(وإذ تعترف بأن الطب التقليدي        
  لفية؛في المرامي اإلنمائية لأل أن يسهم في تحسين الحصائل الصحية بما في ذلك الحصائل المذكورة ويمكن

  
وإذ تعترف باختالف الدول األعضاء من حيث تشريعاتها المحلية وأسـاليبها ومـسؤولياتها التقنينيـة                 

  والنماذج التي تتبعها في إيتاء الخدمات والمتعلقة بالرعاية الصحية األولية؛
  

ـ   ) الشعبي(الطب التقليدي    وإذ تالحظ التقدم الذي أحرزته حكومات عديدة إلدراج          صحية في نظمها ال
  الوطنية؛
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بفضل تنفيذ  ) الشعبي(وإذ تالحظ أن عدداً من الدول األعضاء قد حقق تقدماً في ميدان الطب التقليدي                 
  ١؛٢٠٠٥-٢٠٠٢) الشعبي(استراتيجية منظمة الصحة العالمية بشأن الطب التقليدي 

  
ـ         إلىوإذ تعرب عن الحاجة        ين والعـاملين    العمل والتعاون بين المجتمع الدولي والحكومـات والمهني

كعنصر هام من العناصر المساهمة فـي تـوفير         ) الشعبي(الصحيين لضمان االستخدام المالئم للطب التقليدي       
  الصحة للجميع، وفقاً للقدرات واألولويات والتشريعات ذات الصلة على الصعيد الوطني؛

  
قد انعقد خالل الفتـرة     ) يالشعب( أن مؤتمر منظمة الصحة العالمية بشأن الطب التقليدي          إلىوإذ تشير     

إعالن بيجـين بـشأن الطـب         في بيجين بالصين، واعتمد    ٢٠٠٨نوفمبر  /  تشرين الثاني  ٩ إلى ٧الممتدة من   
  ؛)الشعبي(التقليدي 

  
أغسطس، /  آب٣١يتم االحتفال به سنوياً في   ) الشعبي( أن اليوم األفريقي للطب التقليدي       إلىوإذ تشير     

وتعزيز صورته في اإلقليم األفريقي، وللتشجيع على دمجه في ) الشعبي(التقليدي  وذلك من أجل التوعية بالطب      
  النظم الصحية الوطنية،

  
حسب قدراتها وأولوياتها وتشريعاتها وظروفها ذات الصلة علـى         ،   الدول األعضاء على ما يلي     تحث  -١

  :الصعيد الوطني
  

وفقاً لقدراتها وأولوياتها   ) الشعبي(دي  النظر في اعتماد وتنفيذ إعالن بيجين بشأن الطب التقلي          )١(
  وتشريعاتها وظروفها ذات الصلة وعلى الصعيد الوطني؛

  
وعالجاتـه وممارسـاته،    ) الـشعبي (احترام المعارف التي ينطوي عليها الطـب التقليـدي            )٢(

 ىإلوالمحافظة عليها ونشرها على نطاق واسع، حسب االقتضاء، وذلك باالستناد، على النحو المالئم،              
  الظروف السائدة في كل بلد وإلى بينات المأمونية والنجاعة والجودة؛

  
 صياغة السياسات واللوائح والمعايير الوطنية في إطار النُظم الصحية الوطنية الشاملة لتعزيز             )٣(

  على النحو المالئم والمأمون والناجع؛) الشعبي(استخدام الطب التقليدي 
  
في نُظمها الصحية الوطنية، بناء     ) الشعبي(النظر، حسب االقتضاء، في إدراج الطب التقليدي          )٤(

على قدراتها وأولوياتها وتشريعاتها وظروفها ذات الصلة على الصعيد الوطني وعلى بينات المأمونية             
  والنجاعة والجودة؛

  
وث واالبتكار مـع إيـالء االهتمـام         البح إلىاستناداً  ) الشعبي(زيادة تطوير الطب التقليدي       )٥(

في تنفيذ االستراتيجية وخطة العمل     ) الشعبي(الواجب لإلجراءات المحددة ذات الصلة بالطب التقليدي        
  ؛العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية

  
 التقليـدي   النظر، حسب االقتضاء، في إنشاء نُظم تحدد المؤهالت الالزمة لممارسي الطـب             )٦(
واعتماد شهاداتهم وإصدار التراخيص لهم، ومساعدتهم على تحسين معـارفهم ومهـاراتهم            ) الشعبي(
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بالتعاون مع مقدمي الخدمات الصحية المعنيين، على أساس التقاليد واألعـراف الخاصـة بالـسكان               
  األصليين والمجتمعات المحلية األصلية؛

  
) الـشعبي (ارسي الطب الكالسيكي والطب التقليـدي       النظر في توثيق عرى التواصل بين مم        )٧(

والقيام، حسب االقتضاء، بإنشاء برامج التدريب المالئمة مع وضع المحتوى المتعلق بالطب التقليـدي              
  للمهنيين الصحيين وطالب الطب والباحثين المعنيين؛) الشعبي(
  
خاصة بالطب التقليدي   التعاون مع بعضها البعض على تقاسم المعارف وأفضل الممارسات ال           )٨(
، بما يتسق مع تشريعاتها الوطنية      )الشعبي(وتبادل برامج التدريب في مجال الطب التقليدي        ) الشعبي(

  والتزاماتها الدولية ذات الصلة،
  

  : المدير العام ما يليتطلب إلى  -٢
  
 دعم الدول األعضاء، حسب االقتضاء وعند الطلب، في تنفيذ إعالن بيجـين بـشأن الطـب                 )١(

  ؛)الشعبي(التقليدي 
  
، بناء على التقـدم     ٢٠٠٥-٢٠٠٢) الشعبي(تحديث استراتيجية المنظمة بشأن الطب التقليدي         )٢(

  ؛)الشعبي(الذي تحرزه البلدان والمشكالت الجديدة حالياً في مجال الطب التقليدي 
  
فـي تنفيـذ    ) عبيالش(إيالء االهتمام الواجب لإلجراءات المحددة ذات الصلة بالطب التقليدي            )٣(

االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية، واالستراتيجية           
  العالمية لمنظمة الصحة العالمية الخاصة بمكافحة األمراض غير السارية والوقاية منها؛ 

  
يـة دمـج الطـب التقليـدي        االستمرار في إعطاء إرشادات السياسة العامة للبلدان بشأن كيف          )٤(
)/ الشعبي(في النظم الصحية وخصوصاً، وحسب االقتضاء، تعزيز استخدام الطب التقليدي           ) الشعبي(

طب السكان األصليين ألغراض الرعاية الصحية األولية، بما في ذلك الوقاية من األمراض وتعزيـز               
تقاليد واألعراف الخاصـة بالـسكان      الصحة، وفقاً لبينات المأمونية والنجاعة والجودة ومع مراعاة ال        

  األصليين والمجتمعات المحلية األصلية؛
  
البلدان في ضمان مأمونيـة الطـب التقليـدي          االستمرار في إعطاء اإلرشادات التقنية لدعم       )٥(
 وجودته والنظر في مشاركة السكان والمجتمعات المحلية، مع مراعـاة تقاليـدهم             هونجاعت) الشعبي(

  وأعرافهم؛
  
عزيز التعاون مع المراكز المتعاونة مع المنظمة ومؤسسات البحـوث والمنظمـات غيـر              ت  )٦(

الحكومية على تبادل المعلومات المسندة بالبينات مع مراعاة التقاليد واألعـراف الخاصـة بالـسكان               
برامج التدريب الخاص ببناء القـدرات الوطنيـة فـي       األصليين والمجتمعات المحلية األصلية، ودعم    

  ).الشعبي(الطب التقليدي مجال 
  

  ٢٠٠٩مايو /  أيار٢٢، الثامنةالجلسة العامة   
  ٨/المحاضر الحرفية/ ٦٢ج   

  
=     =     =  


