
 

 

 
RESOLUTION 

   9 –ق /49ل إ/ش م      اللجنة اإلقليمية
   EM/RC49/R.9           لشرق المتوسـط

   2002أآتوبر / تشرين األول2                                   الدورة التاسعة واألربعون

     من جدول األعمال12البند 

  لطب الشعبيا

  اللجنة اإلقليمية،

تراتيجية منظم ة باس ة المتعلق ي الوثيق رت ف د أن نظ شعبيبع ب ال ة للط صحة العالمي : ة ال
  ،)1( االستراتيجية في إقليم شرق المتوسطوتطبيقلوضع العالمي لاستعراض 

  ، وممارسيه يواصالن القيام بدور مهم في صحة السكانلطب الشعبي إذ تدرك أن او

دعم قد شرعت في اتخاذ إجراءات    تالحظ أن الدول األعضاء     وإذ    للطب   االستخدام المناسب  ل
  ، الصحية فيهاالرعاية في ُنُظم الشعبي

ظ وإذ  دِّتالح ضًا التح ي أي سية ف اليات الرئي وُّ  مج ك تن ي ذل ا ف شعبي، بم ة  الطب ال ع األدوي
ى بيِّ    ،الشعبية ى مأمونيته    والحاجة إل ات أدّق عل ى    ا، وجودته ا، ونجاعته ان دة إل ، والحاجة المتزاي

  ،طبيعية بالطب الشعبي والموارد الحماية وحفظ المعارف المتعلقة

دة    ة للم صحة العالمي ة ال شعبي لمنظم تراتيجية الطب ال سية الس األغراض الرئي رف ب وإذ تعت
2002-2005،  

  :ما يلي الدول األعضاء على تحث .1

داد وتط    يتبنِّ  1.1 ارًا إلع ا إط شعبي باعتباره ة للطب ال تراتيجية المنظم رامج  اس وير الب
  ؛الوطنية للطب الشعبي

 مانلضالبديل،   وأالتكميلي   وأوائح وطنية حول الطب الشعبي      تنفيذ سياسات ول  و إعداد 2.1
شعبي   سليم للطب ال تخدام ال ة    االس ة بالرعاي اق التغطي يع نط ي توس ه ف تفادة من واالس

  ؛الصحية األولية
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ا                  التدابيراتخاذ   3.1 شعبي وحفظ ثروته ة بالطب ال ارف المتعلق ة وحفظ المع  الالزمة لحماي
  النباتية الوطنية وسائر مواردها الطبيعية؛

ى  .2 ب إل ي  تطل دير اإلقليم ادية     الم ل إرش ع دالئ ضرورية لوض راءات ال اذ اإلج داد اتخ  إلع
  .البديل وأالتكميلي  وأالطب الشعبي ب قةالمتعلِّوطنية اللوائح السياسات وال

  

 


