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  A67/26    
  
  
  

  )الشعبي(الطب التقليدي 
  
  

  تقرير من األمانة
  
  

 ١؛١٣٤/٢٤ت  مأحــاط المجلــس التنفيــذي علمــًا، فــي دورتــه الرابعــة والثالثــين بعــد المائــة، بالوثيقــة المرفقــة   -١
  ٦.٢ق١٣٤ت  مواعتمد المجلس أيضًا القرار 

    
  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

  
القـــرار الـــذي أوصـــى بـــه المجلـــس مشـــروع واعتمـــاد جمعيـــة الصـــحة مـــدعوة إلـــى اإلحاطـــة علمـــًا بـــالتقرير،   -٢

  .٦ق١٣٤ت  مفي القرار  يالتنفيذ
  
  
  
  
  

                                                           
  .(باإلنكليزية) ٣المحاضر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته الرابعة والثالثين بعد المائة، الجلسة الثامنة، الفرع انظر    ١

القــرار واآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة علــى اعتمــاد القــرار لالطــالع علــى  ١/ ســجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  مانظــر الوثيقــة    ٢
  بالنسبة إلى األمانة.
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  ١٣٤/٢٤م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ١٣  بعد المائة الرابعة والثالثونالدورة 
     EB134/24  المؤقت من جدول األعمال ١-٩البند 

  
  
 

  )الشعبي(الطب التقليدي 
  
  

  تقرير من األمانة
  

 
الـذي يطلـب إلـى  ١٣-٦٢ج ص عالقرار  اعتمدت جمعية الصحة العالمية الثانية والستون ٢٠٠٩في عام  -١

للفتـرة ) الشـعبي(المدير العام، بين جملة أمور، أن ُيحدِّث استراتيجية منظمة الصحة العالمية بشأن الطـب التقليـدي 
، باالستناد إلى التقدم الذي أحرزته البلدان والتحديات الجديدة المطروحة فـي مجـال الطـب التقليـدي ٢٠٠٥-٢٠٠٢

  ١).الشعبي(
 
، نظمت منظمة الصحة العالمية عملية تشـاورية واسـعة النطـاق دعـت فيهـا ١٣-٦٢ج ص عوعمًال بالقرار  -٢

الخبـــراء والـــدول األعضـــاء وأصـــحاب المصـــلحة اآلخـــرين علـــى صـــعيد أقـــاليم المنظمـــة الســـتة إلـــى وضـــع األهـــداف 
  . ٢٠٢٣-٢٠١٤للفترة  )الشعبي(والتوجهات واإلجراءات الخاصة باستراتيجية محدَّثة بشأن الطب التقليدي 

 
  )الشعبي(تحديث استراتيجية الطب التقليدي 

 
  التقدم المسجل والتحديات المحددة

  
ُأحـرز مـن خـالل تنفيـذ عـدد مـن الـدول  )الشـعبي(شهد العقد األخير تقدمًا كبيرًا فـي مجـال الطـب التقليـدي  -٣

، التـي أشـارت ٢٠٠٥-٢٠٠٢للفتـرة ) الشـعبي(األعضاء الستراتيجية منظمة الصحة العالمية بشأن الطب التقليدي 
وقد أرشدت اإلنجازات الُمسـجلة والتحـديات المطروحـة اسـتراتيجية . ٣١-٥٦ج ص عإليها جمعية الصحة في قرارها 
، ٣١-٥٦ج ص عالتـي تتماشـى أيضـًا مـع القـرار  ٢٠٢٣،٢-٢٠١٤للفتـرة ) الشـعبي(المنظمة بشأن الطب التقليدي 

                                                           
  .١سجالت// ٦٢/٢٠٠٩ع  ص  ج الوثيقة   ١
منظمــة الصــحة  ،جنيــف. ٢٠٢٣-٢٠١٤للفتــرة ) الشــعبي(اســتراتيجية منظمــة الصــحة العالميــة بشــأن الطــب التقليــدي     ٢

  ).٢٠١٣نوفمبر  /تشرين الثاني ٢٧تم االطالع في  ،http://apps.who.int/iris/handle/10665/92455( ٢٠١٣ ،العالمية
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واالســتراتيجيات اإلقليميــة بشــأن الطــب  ١ات الصــلة الصــادرة عــن المنظمــة بشــأن األدويــةواالســتراتيجيات العالميــة ذ
  ٢).الشعبي(التقليدي 

 
هنــاك بيِّنــات واضــحة تشــير إلــى زيــادة مشــاركة الــدول األعضــاء فــي العمــل بشــأن الطــب  .التقــدم المحــرز -٤

زاد عدد الدول األعضاء التـي لـديها سياسـات وطنيـة بشـأن الطبـي  ٢٠١٢و ١٩٩٩التقليدي، ففي الفترة بين عامي 
 ١١٩إلـى  ٦٥ دولة، وزاد عدد الدول األعضاء التي تـنظم طـب األعشـاب مـن ٦٩إلى  ٢٥من ) الشعبي(التقليدي 

دولة، وزاد عدد الدول األعضاء التي لديها مؤسسة وطنية للبحث في مجال الطب التقليدي والتكميلـي بمـا فـي ذلـك 
مجمــوع المعــارف "بأنــه ) الشــعبي(ُيعــرَّف الطــب التقليــدي . (دولــة ٧٣إلــى  ١٩المختصــة بطــب األعشــاب، مــن  تلــك

والمهـارات والممارسـات التـي تقـوم علـى نظريـات ومعتقـدات وخبــرات تخـتص بهـا شـتى الثقافـات، وسـواء أكانـت ممــا 
اض العضــــوية والنفســــية أو فــــي يمكــــن تفســــيره أم ال، تســــتخدم فــــي الحفــــاظ علــــى الصــــحة وفــــي الوقايــــة مــــن األمــــر 

إلـــى نطـــاق واســـع مـــن " الطـــب البـــديل"أو " الطـــب التكميلـــي"ويشـــير مصـــطلح ." تشخيصـــها أو تخفيفهـــا أو عالجهـــا
الممارسات الخاصة بالرعاية الصحية التي ال ُتعد جزءًا مـن تقاليـد البلـد أو الطـب الكالسـيكي والتـي لـم تـدمج دمجـًا 

وفي بعض البلـدان ُيسـتخدم هـذان المصـطلحان ليشـيرا إلـى الطـب التقليـدي . السائدكامًال في نظام الرعاية الصحية 
  ٣.)الشعبي(
 
وفــي . وقــد اســتمر الطلــب علــى الطــب التقليــدي والتكميلــي ويلقــى اســتخدامه شــعبية فــي ســائر أنحــاء العــالم -٥

ن أو الرئيسيين بالنسبة إلى بعض البلدان النامية مازال المعالجون التقليديون يعدون مقدمي الرعاية الصحية الوحيدي
فعلـى سـبيل المثـال تبلـغ نسـبة ممارسـي الرعايـة الصـحية التقليديـة . ماليين البشر ممن يعيشون في المناطق الريفيـة

وفــــي جمهوريــــة الو . ٤٠ ٠٠٠:١، فــــي حــــين تبلــــغ نســــبة األطبــــاء إلــــى الســــكان٥٠٠:١إلــــى الســــكان فــــي أفريقيــــا 
قرية  ٩١١٣ان في المناطق الريفية؛ وتحظى كل من القرى البالغ عددها من السك ٪٨٠الديمقراطية الشعبية يعيش 

ممارســـًا للرعايـــة الصـــحية  ١٨ ٢٢٦ويقـــدم مـــا إجماليـــه . بواحـــد أو اثنـــين مـــن ممارســـي الرعايـــة الصـــحية التقليديـــة
زيـد علـى وهنـاك مـا ي. من االحتياجات الصحية للسـكان ٪٨٠التقليدية جزءًا كبيرًا من خدمات الرعاية الصحية إلى 

وُيعد خمس هـؤالء مـن المسـتخدمين . مليون أوروبي يستخدمون الطب التقليدي والتكميلي في الوقت الحاضر ١٠٠
ووفقــًا  .المنتظمــين لــه؛ فــي حــين تختــار نســبة مماثلــة الرعايــة الصــحية التــي تشــتمل علــى الطــب التقليــدي والتكميلــي

مليــون زيــارة مــن المرضــى فــي عــام  ٩٠٧لمســح وطنــي ُأجــري فــي الصــين، تلقــى ممارســو الطــب الصــيني التقليــدي 
من إجمالي الزيارات الطبية إلى المؤسسات المشمولة بالمسـح؛ وبلـغ عـدد المرضـى فـي  ٪١٨، أي ما يمثل ٢٠٠٩

   .المستشفيات المشمولة بالمسح من إجمالي ٪١٦مليون مريض، أي  ١٣,٦الطب الصيني التقليدي  مؤسسات
 
 .تغيـرًا كبيـراً  ٢٠٠٢ية العالميـة األخيـرة فـي عـام منـذ عـرض االسـتراتيج شـهد الوضـع .التغيرات والتحـديات -٦

لطب التقليدي والتكميلـي أن يقـدمها إلـى صـحة ان في إمكام بالمساهمة التي فقد تزايد تدريجيًا عدد البلدان التي تسلِّ 
وتجـاوز اهتمـام الحكومـات والمسـتهلكون طـب األعشـاب . شمولية ُنظـم الرعايـة الصـحية لـديها األفراد وعافيتهم وٕالى

بــدأوا ينظــرون فــي بعــض جوانــب ممارســات الطــب التقليــدي والتكميلــي وفيمــا إذا كــان ينبغــي دمجهــا فــي الخــدمات و 
ألفريقــي مــن إطــار واحــد فــي فعلــى ســبيل المثــال، زاد عــدد اُألطــر التنظيميــة الوطنيــة فــي اإلقلــيم ا. الصــحية المقدمــة

، بمـــا فـــي ذلـــك األدوات المتنوعـــة مثـــل المـــدونات األخالقيـــة ٢٠١٠إطـــارًا فـــي عـــام  ٢٨إلـــى  ٢٠٠٠-١٩٩٩ الفتـــرة
وأدرجت أربعة بلدان فـي اإلقلـيم أدويـة تقليديـة ضـمن . واُألطر القانونية الخاصة بممارسي الطب التقليدي والتكميلي

                                                           
  .WHO/EMP/2009.1و  WHO/EDM/2004.5انظر الوثيقتين    ١
 .WPR/RC52/R4و  AFR/RC50/R3انظر القرارين    ٢

 ٢٠١٣ ،ةـــــــــــــــــــــــة العالميـــــــــــــــــة الصحـــــــــــــــــــمنظم ،فــــــــــــــــــــــجني  Traditional Medicine: Definition [website]انظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ٣
)http://www.who.int/medicines/areas/traditional/definitions/en/،  ٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني ٢٦تم االطالع في.(  
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. زارة الصـحة فـي البرازيـل سياسـة وطنيـة بشـأن الممارسـات المتكاملـة والتكميليـةووضـعت و . قائمة األدوية األساسية
ــديها لــوائح بشــأن الممارســين تتضــمن لــوائح واضــحة  ــيم شــرق المتوســط، أفــادت خمــس دول أعضــاء بــأن ل وفــي إقل

 وتسـعى اآلن الـدول األعضـاء فـي إقلـيم جنـوب شـرق آسـيا إلـى وضـع نهـج متسـق. لتنظـيم االختصاصـات المختلفـة
 ٪٨٤وفـي اليابـان يسـتخدم . وممارسـته وٕاجـراء البحـث فـي مجالـه وتوثيقـه وتنظيمـه) الشـعبي(لتعليم الطب التقليـدي 

بعض العالجات التكميلية إلى خدمات  دخلوفي سويسرا أُ  .في ممارستهم اليومية للمهنة" الكامبو"من األطباء طب 
  .المتاحة لجميع المواطنين السويسريين ةالتأمين الصحي األساسي

 
وبصفة عامة تشير البيانات التي أفادت بها الـدول األعضـاء إلـى أن التقـدم الُمحـرز فـي المسـائل المتعلقـة  -٧

يشـهد تنظـيم ففـي حـين . يسير على الوتيرة نفسها بتنظيم منتجات الطب التقليدي والتكميلي وممارساته وممارسيه ال
ومـع ذلـك فـال . مًا سريعًا، يشهد تنظيم ممارسات الطب التقليدي والتكميلي وممارسيه تقـدمًا أبطـأاألدوية العشبية تقد

يمكن ضمان مأمونية خدمات الطب التقليدي والتكميلي وجودتها وفعاليتها في غياب لوائح مالئمـة تـنظم ممارسـات 
اجهها العديد من الدول األعضاء، حيث ويجسد هذا الموقف التحديات التي يو . الطب التقليدي والتكميلي وممارسيه

أدى عــدم المعرفــة الخاصــة بصــياغة السياســات الوطنيــة إلــى غيــاب اللــوائح التــي تــنظم ممارســات الطــب التقليــدي 
والتكميلي وممارسيه، وٕالى عدم دمج خـدمات الطـب التقليـدي والتكميلـي فـي خـدمات الرعايـة الصـحية المقدمـة وفـي 

  .الرعاية الصحية الذاتية
  

  ٢٠٢٣-٢٠١٤استراتيجية منظمة الصحة العالمية بشأن الطب التقليدي (الشعبي) للفترة 
  
المزيـــد مـــن االهتمـــام إلـــى تحديـــد أولويـــات الخـــدمات  ٢٠٢٣-٢٠١٤تـــولي االســـتراتيجية المحدَّثـــة للفتـــرة   -٨

وممارساته وممارسيه، والُنظم الصحية مقارنة باالستراتيجية السابقة، بما في ذلك منتجات الطب التقليدي والتكميلي 
 وذلك في سبيل الوفاء باالحتياجـات التـي حـددتها الـدول األعضـاء وباالسـتناد إلـى العمـل الـذي تـم إنجـازه فـي إطـار

واألغــراض الرئيســية لالســتراتيجية المحدَّثــة مبينــة  .٢٠٠٥-٢٠٠٢اســتراتيجية المنظمــة بشــأن الطــب التقليــدي للفتــرة 
  .فيما يلي

 
المعـــارف الالزمـــة إلدارة الطـــب التقليـــدي والتكميلـــي بنشـــاط مـــن خـــالل السياســـات بنـــاء قاعـــدة : ١الغـــرض  -٩

وفـي حـين يعـود . هناك تنـوع كبيـر فـي منتجـات الطـب التقليـدي والتكميلـي وممارسـاته وممارسـيهو  .الوطنية المالئمة
الـدول األعضـاء  ونظـرًا ألن مـوارد. بعضها بفوائـد صـحية، يـرتبط بعضـها اآلخـر بالمخـاطر أو بـدوافع تجاريـة بحتـة

محدودة، يتعين عليها أن تحدد المواقـع التـي ينبغـي لهـا تركيـز اهتمامهـا عليهـا مـن أجـل تزويـد المسـتهلكين بأفضـل 
شكل من أشكال الرعاية الصحية وأكثرها مأمونية، وأن تحدد البيانات األساسية الصحيحة والشاملة التي ينبغـي لهـا 

  . االستناد إليها
 

ســــتراتيجي األول نحــــو تحقيــــق هــــذا الغــــرض فــــي فهــــم دور الطــــب التقليــــدي والتكميلــــي ويتمثــــل االتجــــاه اال -١٠
ـــدول األعضـــاء بـــاإلقرار بـــأنواع الطـــب التقليـــدي والتكميلـــي التـــي . وٕامكاناتـــه واإلقـــرار بهـــا وتوصـــي االســـتراتيجية ال

الطــــب التقليــــدي تســــتخدمها شــــعوبها وبتقييمهــــا تقييمــــًا مفصــــًال، وبوضــــع مرتســــاماتها الُقطريــــة الخاصــــة بممارســــة 
  . وفي ظل تحول سوق الطب التقليدي والتكميلي إلى العولمة، ستزداد قيمة المواءمة والتعاون. والتكميلي

 
ويتمثــل االتجــاه االســتراتيجي الثــاني نحــو تحقيــق هــذا الغــرض فــي تعزيــز قاعــدة المعــارف وٕايجــاد البيِّنــات  -١١

ليات توليد المعارف والتعاون واالسـتخدام المسـتدام لمـوارد ويتعين على الدول األعضاء تعزيز عم. واستدامة الموارد
  . الطب التقليدي والتكميلي، بما في ذلك الموارد الفكرية والطبيعية
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: تعزيـــز ضـــمان جـــودة الطـــب التقليـــدي والتكميلـــي ومأمونيتـــه واســـتخدامه المالئـــم وفعاليتـــه عـــن ٢الغـــرض  -١٢
يتمثــل العنصــر االســتراتيجي األول لهــذا و ســاته وممارســيه. طريــق تنظــيم منتجــات الطــب التقليــدي والتكميلــي وممار 

الغرض في اإلقرار بالدور الذي يلعبه تنظيم المنتجات وأهميته. وتشير المعلومات الصادرة عن المسحين العالميين 
التنظيمية اللذين أجرتهما المنظمة بشأن الطب التقليدي (الشعبي) إلى أن الدول األعضاء تقوم حاليًا بوضع اُألطر 

الخاصــة باألدويــة العشــبية وتنفيــذها علــى نحــو متزايــد. ورغــم أن اُألطــر التنظيميــة توضــع علــى الصــعيدين الــوطني 
واإلقليمي، فإن البلدان ُتحث على اإلقرار بالطابع العـالمي لهـذا القطـاع. فاألدويـة العشـبية ُتعـد فـي الوقـت الحاضـر 

سات والمنتجات في أجزاء أخرى من العـالم بخـالف تلـك التـي نشـأت أو ظاهرة دولية، حيث كثيرًا ما تستخدم الممار 
مـع ضـمان  ،ُصنعت فيها أصًال. ويشير ذلك إلى أهمية التعامل مع اُألطـر التشـريعية المختلفـة فـي مختلـف البلـدان

 تبادل المعلومات عن الجودة والمأمونية، والتشجيع على االستخدام المالئم في الثقافات المختلفة.
  

تمثل االتجاه االستراتيجي الثاني نحو تحقيق هـذا الغـرض فـي اإلقـرار بالممارسـات والممارسـين، والتعلـيم وي -١٣
والتدريب، وتنمية المهارات، والخدمات والعالجات الخاصة بالطب التقليدي والتكميلي، ووضع اللوائح التي تنظمها. 

نشأ الحاجة لتنظيمية بشأن الطب التقليدي والتكميلي، تااألطر و  أطر السياساتونظرًا لتزايد عدد البلدان التي تضع 
وٕالـى تحديـد أسـاليب التصـدي للتحـديات المطروحـة فـي مجـال اللـوائح التـي تـنظم  ة هـذه اُألطـرإلى تقييم مـدى فعاليـ

الممارسات والممارسين عن طريق مقارنتها بمعايير مرجعية مالئمة (وضع األسس المرجعية). ويمكـن تحقيـق ذلـك 
وضـــع النمـــاذج المالئمـــة وتبادلهـــا علـــى الصـــعيد عـــن طريـــق ل المراجعـــات أو االستعراضـــات الوطنيـــة أو مـــن خـــال

  الدولي، سواًء بسواء.
  

: تعزيـــز التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة عـــن طريـــق دمـــج خـــدمات الطـــب التقليـــدي والتكميلـــي فـــي ٣الغـــرض  -١٤
أهم األسئلة المطروحة حول الطب التقليدي  يتمثل أحدو خدمات الرعاية الصحية المقدمة والرعاية الصحية الذاتية. 

والتكميلي في األعوام األخيرة في الطريقة التي قد يسهم بها في التغطية الصحية الشـاملة عـن طريـق تحسـين تقـديم 
الخــدمات فــي الــُنظم الصــحية، والســيما الرعايــة الصــحية األوليــة. وتتفــاوت تغطيــة التــأمين الصــحي لمنتجــات الطــب 

تتــراوح مــا بــين إدراجهــا بالكامــل فــي خطــط التــأمين وبــين إذ رســاته وممارســيه تفاوتــًا كبيــرًا، ميلــي ومماالتقليــدي والتك
اســتبعادها بالكامــل مــن هــذه الخطــط بحيــث يضــطر المســتهلكون إلــى ســداد قيمتهــا مــن مــالهم الخــاص. وفــي الوقــت 

عنــد إدراجــه فــي الخطــط الراميــة إلــى ذاتــه، هنــاك بيِّنــات جديــدة تشــير إلــى أن الطــب التقليــدي والتكميلــي قــد يخفــف 
تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة، مــن الضــغوط المفروضــة علــى النظــام ويخفــض التكــاليف. ويبــين ذلــك أهميــة أن 
تنظــر الــدول األعضــاء فــي كيفيــة دمــج الطــب التقليــدي والتكميلــي علــى نحــو أكثــر شــموًال فــي الــُنظم الصــحية وفــي 

  خطط التغطية الصحية الشاملة.
 

مســاهمة الطــب التقليــدي  إمكانيــةمثــل العنصــر االســتراتيجي األول فــي هــذا الغــرض فــي االســتفادة مــن ويت -١٥
والتكميلـــي فـــي تحســـين الخــــدمات الصـــحية والحصـــائل الصـــحية. ومراعــــاًة لتقاليـــد وعـــادات الشـــعوب والمجتمعــــات 

ــ يــدعمالمحليــة، ينبغــي للــدول األعضــاء أن تنظــر فــي الطريقــة التــي قــد  الوقايــة مــن  دي والتكميلــيبهــا الطــب التقلي
والحفـــاظ علـــى الصـــحة وتعزيزهـــا، بمـــا يتوافـــق مـــع البيِّنـــات بشـــأن المأمونيـــة والجـــودة والفعاليـــة  المـــرض أو عالجـــه

ـــدمج الطـــب التقليـــدي  وبمـــا يتماشـــى مـــع اختيـــارات المرضـــى وتوقعـــاتهم. ويوصـــى باستكشـــاف النمـــاذج الخاصـــة ب
  الواقع السائد في كل بلد من البلدان. والتكميلي في ُنظم الصحة الوطنية بناًء على

 
ويتمثــل االتجــاه االســتراتيجي الثــاني نحــو تحقيــق هــذا الغــرض فــي ضــمان أن مســتهلكي منتجــات وخــدمات  -١٦

الطب التقليدي والتكميلـي قـادرون علـى االختيـار المسـتنير فـي مجـال الرعايـة الصـحية الذاتيـة. ففـي عـدد كبيـر مـن 
ص بنفســه لمنتجــات الطــب التقليــدي والتكميلــي نســبة كبيــرة مــن قطــاع الطــب الــدول األعضــاء يمثــل اختيــار الشــخ

ـــذا ينبغـــي لتوعيـــة المســـتهلك واالعتبـــارات األخالقيـــة والقانونيـــة، أن تـــدعم وتشـــكل الجوانـــب  التقليـــدي والتكميلـــي. ول
  الرئيسية لالختيار المستنير لمنتجات وخدمات الطب التقليدي والتكميلي.
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الجتماع الرفيع المستوى لمنظمة الصحة العالمية الذي ُعقد مؤخرًا (منطقة ماكـاو وقد أقر المشاركون في ا -١٧
 (الشعبي) ) بأن استراتيجية المنظمة بشأن الطب التقليدي٢٠١٣اإلدارية الخاصة (الصين)، تشرين األول/ أكتوبر 

، ودعـت هاوتنفيـذ وطنيـةال تقدم إرشادات مفيدة إلـى البلـدان بشـأن صـياغة سياسـاتها ولوائحهـا ٢٠٢٣-٢٠١٤للفترة 
  . إلى اعتماد وتكييف االستراتيجية من جانب الدول األعضاء

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  . التنفيذي مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير المجلس -١٨
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