
 
  
  
  
  
  
 

  ١٨-٦٧ع  ص  ج    والستون السابعةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٤

  WHA67.18    من جدول األعمال ١-١٥البند 
  
  
  

  الطب التقليدي (الشعبي)
  
  

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون، 
  

  ١بعد النظر في التقرير الخاص بالطب التقليدي (الشعبي)،
  

 ٣٣- ٤٠ج ص عو ٣٣- ٣١ع  ص جو ٤٩-٣٠ج ص عو ٧٢-٢٩ج ص عو ٥٤-٢٢ص عج بالقرارات  رإذ تذكِّ 
، ٢١-٦١ج ص عو ٣١-٥٦ص ع  جو ١١- ٥٤ج ص عو ٣٤- ٤٤ج ص عو ٤٣- ٤٢ج ص عو ١٩- ٤١ج ص عو

بشأن الطب التقليدي (الشعبي)، التي تطلب من المدير العام، في جملة أمور، أن ُيحدِّث  ١٣-٦٢ج ص عوخاصة 
، استنادًا إلـى التقـدم الـذي أحرزتـه البلـدان ٢٠٠٥-٢٠٠٢التقليدي (الشعبي) للفترة  استراتيجية المنظمة بشأن الطب

  والتحديات الجديدة المطروحة حاليًا في مجال الطب التقليدي (الشعبي)؛
  

وٕاذ تؤكد األهمية والقيمة المتزايدتين للطب التقليدي (الشعبي) في تـوفير الرعايـة الصـحية علـى الصـعيدين 
  ، وأن هذين النوعين من الطب لم يعودا مقصورين حصرًا على أي أقاليم أو مجتمعات معّينة؛ الوطني والعالمي

  
وٕاذ تالحظ زيادة مستوى االهتمام بجوانب ممارسات الطب التقليدي (الشعبي) والتكميلـي وبممارسـي هـذين 

ج هـذين العنصـرين فـي النوعين من الطب، وما يتعلق بذلك مـن مطالبـة المسـتهلكين والحكومـات بـأن ُينظـر فـي دمـ
  بهدف دعم الحياة الصحية؛  الخدمات الصحية المقدمة

  
وٕاذ تالحــظ أيضــًا أن التحــديات الرئيســية التــي تعتــرض مجــال الطــب التقليــدي (الشــعبي) والتكميلــي تشــمل 

ين؛ والممارســ أوجــه قصــور فــي مــا يلــي: اإلدارة والسياســة المســتندتان إلــى المعرفــة، والتنظــيم المناســب للممارســات
ورصـــد تنظـــيم المنتجـــات وتنفيـــذه؛ ودمـــج خـــدمات الطـــب التقليـــدي (الشـــعبي) والتكميلـــي علـــى النحـــو المناســـب فـــي 

 ،المقدمة والرعاية الصحية الذاتية الرعاية الصحيةخدمات 
  
، وبأغراضـــها ٢٠٢٣-٢٠١٤باســـتراتيجية المنظمـــة بشـــأن الطـــب التقليـــدي (الشـــعبي) للفتـــرة  علمـــاً  تحـــيط  -١

جيهات االسـتراتيجية واإلجـراءات االسـتراتيجية التـي توجـه قطـاع الطـب التقليـدي (الشـعبي) فـي مواصـلة والتو الثالثة 
  ؛تنفيذ االستراتيجية خالل العقد القادم األداء الرئيسية في تقييم بمؤشرات االسترشاد أهميةو تطوره 
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  ذات الصلة وظروفها الوطنية: على ما يلي، وفقًا لقدراتها وأولوياتها وتشريعاتها الدول األعضاء تحث  -٢
  
واعتمادهـــا  ٢٠٢٣-٢٠١٤اســـتراتيجية المنظمـــة بشـــأن الطـــب التقليـــدي (الشـــعبي) للفتـــرة  تكييـــف  )١(

لتقليـــــدي (الشـــــعبي) ، حســـــب االقتضـــــاء، للبـــــرامج أو خطـــــط العمـــــل الوطنيـــــة الخاصـــــة بالطـــــب اوتنفيـــــذها
  ؛والتكميلي

  
القيام بإعداد وتنفيذ خطط عمل، حسب االقتضاء، لدمج الطب التقليـدي (الشـعبي) فـي الخـدمات   )٢(

  الصحية، والسيما خدمات الرعاية الصحية األولية؛
  
عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ اســتراتيجية المنظمــة  االقتضــاء، حســب ،المنظمــة إلــىتقــديم تقريــر   )٣(

  ؛٢٠٢٣-٢٠١٤ بشأن الطب التقليدي (الشعبي) للفترة
  
  :ما يلي المدير العام من تطلب  -٣

  
الســــتراتيجية المنظمــــة بشــــأن الطــــب  الــــدول األعضــــاء بتيســــير تنفيــــذ طلــــب،ال علــــى بنــــاءً  القيــــام،  )١(

، وذلــك بــدعم صــياغتها لمــا يتعلــق بــذلك مــن سياســات ومعــايير ٢٠٢٣-٢٠١٤التقليــدي (الشــعبي) للفتــرة 
لــذلك مــن خــالل تبــادل المعلومــات  تبعــاً يــز بنــاء القــدرات الوطنيــة المعرفــة، وتعز  إلــىولــوائح وطنيــة مســتندة 

  والشبكات وحلقات العمل التدريبية؛
  
خدمات الطب  إدماجفي مجال السياسات بشأن كيفية  للدول األعضاء اإلرشاداتمواصلة توفير   )٢(

و/ أو دون  نظمهـــــا الوطنيـــــة( نظامهـــــا الـــــوطني و/ أو دون الـــــوطني التقليـــــدي (الشـــــعبي) والتكميلـــــي فـــــي
التقنيــة التــي مــن شــأنها أن تضــمن ســالمة خــدمات الطــب  اإلرشــاداتللرعايــة الصــحية، وكــذلك  الوطنيــة)

  مع التركيز على ضمان الجودة؛  وفّعاليتهاالتقليدي (الشعبي) والتكميلي هذه وجودتها 
  
كميلي بغية تبادل مواصلة تعزيز التعاون والتآزر الدوليين في مجال الطب التقليدي (الشعبي) والت  )٣(

  ، مع مراعاة عادات وتقاليد الشعوب والمجتمعات األصلية؛البّينات إلىالمعلومات المستندة 
  
تنفيـــذ اســـتراتيجية  أجـــل مـــن للمنظمـــة البرمجيـــة للميزانيـــة وفقـــاً  الالزمـــة األمـــوال وتخصـــيصرصـــد   )٤(

  ؛٢٠٢٣-٢٠١٤المنظمة بشأن الطب التقليدي (الشعبي) للفترة 
  
المجلــس مــن خــالل بصــفة دوريــة، حســب االقتضــاء،  جمعيــة الصــحة العالميــة إلــى ،قريــرتقــديم ت  )٥(

  ، عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.التنفيذي
  
  

  ٢٠١٤مايو  أيار/ ٢٤، التاسعةالجلسة العامة 
  ٩المحاضر الحرفية/ /٦٧ج   
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