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باســتراتيجية المنظمــة بشــأن الطــب التقليــدي (الشــعبي) للفتــرة  علمــاً  تحــيط   -١ )منطــوقالمــن  ١(الفقــرة 
، وبأغراضــــها الثالثــــة المتمثلــــة فــــي بنــــاء قاعــــدة المعــــارف الالزمــــة إلدارة الطــــب التقليــــدي ٢٠٢٣-٢٠١٤

والتكميلي بنشـاط مـن خـالل السياسـات الوطنيـة المالئمـة؛ وتعزيـز ضـمان جـودة الطـب التقليـدي (الشعبي) 
ميلـــي ومأمونيتـــه واســـتخدامه المالئـــم وفعاليتـــه عـــن طريـــق تنظـــيم منتجـــات الطـــب التقليـــدي والتك(الشـــعبي) 
والتكميلــي وممارســاته وممارســيه؛ وتعزيــز التغطيــة الصــحية الشــاملة عــن طريــق دمــج خــدمات (الشــعبي) 

  والتكميلي في خدمات الرعاية الصحية المقدمة والرعاية الصحية الذاتية؛ (الشعبي) الطب التقليدي
  

علـى مـا يلـي، وفقـًا لقـدراتها وأولوياتهـا وتشـريعاتها  الـدول األعضـاء تحـث   -٢ )منطـوقالمـن  ٢(الفقرة 
  ذات الصلة وظروفها الوطنية:

  
حســـب االقتضـــاء، تكييـــف اســـتراتيجية المنظمـــة بشـــأن الطـــب التقليـــدي (الشـــعبي) للفتـــرة   )١(

(الشعبي) والتكميلي أو خطـط واعتمادها وتنفيذها كأساس لبرامج الطب التقليدي  ٢٠٢٣-٢٠١٤
  الخاصة به؛ الوطنية العمل

  
عن التقـدم المحـرز فـي تنفيـذ اسـتراتيجية المنظمـة بشـأن الطـب  المنظمة إلىتقديم تقرير   )٢(

  ؛٢٠٢٣-٢٠١٤التقليدي (الشعبي) للفترة 
  

  :ما يلي المدير العام من تطلب   -٣ )منطوقالمن  ٣(الفقرة 
  
الستراتيجية المنظمة بشأن الطب التقليـدي (الشـعبي) للفتـرة  الدول األعضاءتيسير تنفيذ   )١(

، وذلـــك بـــدعم صـــياغتها لمـــا يتعلـــق بـــذلك مـــن سياســـات ومعـــايير ولـــوائح وطنيـــة ٢٠٢٣-٢٠١٤
لـــذلك مـــن خـــالل تبـــادل المعلومـــات  تبعـــاً المعرفـــة، وتعزيـــز بنـــاء القـــدرات الوطنيـــة  إلـــىمســـتندة 

  والشبكات وحلقات العمل التدريبية؛
  
 إدمـــاجفـــي مجـــال السياســـات بشـــأن كيفيـــة  للـــدول األعضـــاء اإلرشـــاداتلة تـــوفير مواصـــ  )٢(

خــــدمات الطــــب التقليــــدي (الشــــعبي) والتكميلــــي فــــي نظمهــــا الوطنيــــة للرعايــــة الصــــحية، وكــــذلك 
التقنية التي من شأنها أن تضمن سالمة خدمات الطـب التقليـدي (الشـعبي) والتكميلـي  اإلرشادات

  ؛وفّعاليتهاهذه وجودتها 
  
مواصلة تعزيز التعاون والتـآزر الـدوليين فـي مجـال الطـب التقليـدي (الشـعبي) والتكميلـي   )٣(

، مــع مراعــاة عــادات وتقاليــد الشــعوب والمجتمعــات البّينــات إلــىبغيــة تبــادل المعلومــات المســتندة 
  األصلية؛

  
  ؛٢٠٢٣-٢٠١٤رصد تنفيذ استراتيجية المنظمة بشأن الطب التقليدي (الشعبي) للفترة   )٤(
  
، المجلـس التنفيـذيالثانية والسـبعين، مـن خـالل  جمعية الصحة العالمية إلىتقديم تقرير   )٥(

  عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
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