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  )الشعبي(الطب التقليدي 
  
  

  تقرير من األمانة
  

 
الــذي يطلــب إلــى  ١٣-٦٢ج ص عاعتمدت جمعية الصحة العالمية الثانية والستون القرار  ٢٠٠٩في عام  -١

للفتــرة ) الشــعبي(المدير العام، بين جملة أمور، أن ُيحدِّث استراتيجية منظمة الصحة العالمية بشأن الطــب التقليــدي 
، باالستناد إلى التقدم الذي أحرزته البلدان والتحديات الجديدة المطروحة فــي مجــال الطــب التقليــدي ٢٠٠٥-٢٠٠٢

  ١).الشعبي(
 
، نظمت منظمة الصحة العالمية عملية تشاورية واســعة النطــاق دعــت فيهــا ١٣-٦٢ج ص عوعمًال بالقرار  -٢

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

 
  )الشعبي(تحديث استراتيجية الطب التقليدي 

 
  التقدم المسجل والتحديات المحددة

  
ُأحــرز مــن خــالل تنفيــذ عــدد مــن الــدول  )الشــعبي(شهد العقد األخير تقدمًا كبيرًا فــي مجــال الطــب التقليــدي  -٣

، التــي أشــارت ٢٠٠٥-٢٠٠٢للفتــرة ) الشعبي(األعضاء الستراتيجية منظمة الصحة العالمية بشأن الطب التقليدي 
وقد أرشدت اإلنجازات الُمســجلة والتحــديات المطروحــة اســتراتيجية . ٣١-٥٦ج ص عإليها جمعية الصحة في قرارها 
، ٣١-٥٦ج ص عالتــي تتماشــى أيضــًا مــع القــرار  ٢٠٢٣،٢-٢٠١٤للفتــرة ) الشعبي(المنظمة بشأن الطب التقليدي 

واالســتراتيجيات اإلقليميــة بشــأن الطــب  ٣واالســتراتيجيات العالميــة ذات الصــلة الصــادرة عــن المنظمــة بشــأن األدويــة
  ٤).الشعبي(التقليدي 

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

زاد عدد الدول األعضاء التــي لــديها سياســات وطنيــة بشــأن الطبــي  ٢٠١٢و ١٩٩٩التقليدي، ففي الفترة بين عامي 
 ١١٩إلــى  ٦٥ دول األعضاء التي تنظم طــب األعشــاب مــندولة، وزاد عدد ال ٦٩إلى  ٢٥من ) الشعبي(التقليدي 

                                                            
  .١/ سجالت/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
  .WHO/EMP/2009.1و  WHO/EDM/2004.5انظر الوثيقتين    ٣
 .WPR/RC52/R4و  AFR/RC50/R3انظر القرارين    ٤
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دولة، وزاد عدد الدول األعضاء التي لديها مؤسسة وطنية للبحث في مجال الطب التقليدي والتكميلــي بمــا فــي ذلــك 
مجمــوع المعــارف "بأنــه ) الشــعبي(ُيعــرَّف الطــب التقليــدي . (دولــة ٧٣إلــى  ١٩تلــك المختصــة بطــب األعشــاب، مــن 

والممارســات التــي تقــوم علــى نظريــات ومعتقــدات وخبــرات تخــتص بهــا شــتى الثقافــات، وســواء أكانــت ممــا والمهارات 
يمكــــن تفســــيره أم ال، تســــتخدم فــــي الحفــــاظ علــــى الصــــحة وفــــي الوقايــــة مــــن األمــــراض العضــــوية والنفســــية أو فــــي 

لـــى نطـــاق واســـع مـــن إ" الطـــب البـــديل"أو " الطـــب التكميلـــي"ويشـــير مصـــطلح ." تشخيصـــها أو تخفيفهـــا أو عالجهـــا
الممارسات الخاصة بالرعاية الصحية التي ال ُتعد جزءًا مــن تقاليــد البلــد أو الطــب الكالســيكي والتــي لــم تــدمج دمجــًا 

وفي بعض البلدان ُيســتخدم هــذان المصــطلحان ليشــيرا إلــى الطــب التقليــدي . كامًال في نظام الرعاية الصحية السائد
  ١.)الشعبي(
 
وفــي . الطــب التقليــدي والتكميلــي ويلقــى اســتخدامه شــعبية فــي ســائر أنحــاء العــالموقــد اســتمر الطلــب علــى  -٥

بعض البلدان النامية مازال المعالجون التقليديون يعدون مقدمي الرعاية الصحية الوحيدين أو الرئيسيين بالنسبة إلى 
الرعايــة الصــحية التقليديــة  فعلــى ســبيل المثــال تبلــغ نســبة ممارســي. ماليين البشر ممن يعيشون في المناطق الريفيــة

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

ممارســـًا للرعايـــة الصـــحية  ١٨ ٢٢٦ويقـــدم مـــا إجماليـــه . التقليديـــةبواحـــد أو اثنـــين مـــن ممارســـي الرعايـــة الصـــحية 
وهنــاك مــا يزيــد علــى . من االحتياجات الصحية للســكان ٪٨٠التقليدية جزءًا كبيرًا من خدمات الرعاية الصحية إلى 

 وُيعد خمس هــؤالء مــن المســتخدمين. 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 
مشمولة بالمســح؛ وبلــغ عــدد المرضــى فــي من إجمالي الزيارات الطبية إلى المؤسسات ال ٪١٨، أي ما يمثل ٢٠٠٩

   .من إجمالي المستشفيات المشمولة بالمسح ٪١٦مليون مريض، أي  ١٣,٦الطب الصيني التقليدي  مؤسسات
 
 .تغيــرًا كبيــراً  ٢٠٠٢ية العالميــة األخيــرة فــي عــام منــذ عــرض االســتراتيج شــهد الوضــع .التغيرات والتحــديات -٦

لطب التقليدي والتكميلــي أن يقــدمها إلــى صــحة ان في إمكام بالمساهمة التي فقد تزايد تدريجيًا عدد البلدان التي تسلِّ 
وتجــاوز اهتمــام الحكومــات والمســتهلكون طــب األعشــاب . األفراد وعافيتهم وٕالى شمولية ُنظم الرعايــة الصــحية لــديها

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

، بمـــا فـــي ذلـــك األدوات المتنوعـــة مثـــل المـــدونات األخالقيـــة ٢٠١٠إطـــارًا فـــي عـــام  ٢٨إلـــى  ٢٠٠٠-١٩٩٩ لفتـــرةا
وأدرجت أربعة بلدان في اإلقلــيم أدويــة تقليديــة ضــمن . القانونية الخاصة بممارسي الطب التقليدي والتكميليواُألطر 

. ووضعت وزارة الصــحة فــي البرازيــل سياســة وطنيــة بشــأن الممارســات المتكاملــة والتكميليــة. قائمة األدوية األساسية
ــيم شــرق المتوســط، أفــادت خمــس دول أعضــاء بــأن لــديها لــو  ائح بشــأن الممارســين تتضــمن لــوائح واضــحة وفــي إقل

وتســعى اآلن الــدول األعضــاء فــي إقلــيم جنــوب شــرق آســيا إلــى وضــع نهــج متســق . لتنظيم االختصاصــات المختلفــة
 ٪٨٤وفــي اليابــان يســتخدم . وممارســته وٕاجــراء البحــث فــي مجالــه وتوثيقــه وتنظيمــه) الشــعبي(لتعليم الطب التقليدي 

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

 
وبصفة عامة تشير البيانات التي أفادت بها الدول األعضــاء إلــى أن التقــدم الُمحــرز فــي المســائل المتعلقــة  -٧

يشــهد تنظــيم ففــي حــين . يسير على الوتيرة نفسها ليدي والتكميلي وممارساته وممارسيه البتنظيم منتجات الطب التق
                                                            

 ٢٠١٣ ،ةـــــــــــــــــــــــة العالميــــــــــــــــــة الصحـــــــــــــــــــمنظم ،فـــــــــــــــــــــــجني  Traditional Medicine: Definition [website]رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانظ ١
)http://www.who.int/medicines/areas/traditional/definitions/en/،  ٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني ٢٦تم االطالع في.(  
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ومــع ذلــك فــال . األدوية العشبية تقدمًا سريعًا، يشهد تنظيم ممارسات الطب التقليدي والتكميلي وممارسيه تقــدمًا أبطــأ
غياب لــوائح مالئمــة تــنظم ممارســات  يمكن ضمان مأمونية خدمات الطب التقليدي والتكميلي وجودتها وفعاليتها في

ويجسد هذا الموقف التحديات التي يواجهها العديد من الدول األعضاء، حيــث . الطب التقليدي والتكميلي وممارسيه
أدى عــدم المعرفــة الخاصــة بصــياغة السياســات الوطنيــة إلــى غيــاب اللــوائح التــي تــنظم ممارســات الطــب التقليــدي 

دم دمج خــدمات الطــب التقليــدي والتكميلــي فــي خــدمات الرعايــة الصــحية المقدمــة وفــي والتكميلي وممارسيه، وٕالى ع
  .الرعاية الصحية الذاتية

  
  ٢٠٢٣-٢٠١٤استراتيجية منظمة الصحة العالمية بشأن الطب التقليدي (الشعبي) للفترة 

  
ـــ ٢٠٢٣-٢٠١٤تـــولي االســـتراتيجية المحدَّثـــة للفتـــرة   -٨ ات الخـــدمات المزيـــد مـــن االهتمـــام إلـــى تحديـــد أولوي

والُنظم الصحية مقارنة باالستراتيجية السابقة، بما في ذلك منتجات الطب التقليدي والتكميلي وممارساته وممارسيه، 
 وذلك في سبيل الوفاء باالحتياجــات التــي حــددتها الــدول األعضــاء وباالســتناد إلــى العمــل الــذي تــم إنجــازه فــي إطــار

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

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

وفــي حــين يعــود . هناك تنوع كبيــر فــي منتجــات الطــب التقليــدي والتكميلــي وممارســاته وممارســيه  و   .الوطنية المالئمة
ونظــرًا ألن مــوارد الــدول األعضــاء . بعضها بفوائد صــحية، يــرتبط بعضــها اآلخــر بالمخــاطر أو بــدوافع تجاريــة بحتــة

محدودة، يتعين عليها أن تحدد المواقــع التــي ينبغــي لهــا تركيــز اهتمامهــا عليهــا مــن أجــل تزويــد المســتهلكين بأفضــل 
ية، وأن تحدد البيانات األساسية الصحيحة والشاملة التي ينبغــي لهــا شكل من أشكال الرعاية الصحية وأكثرها مأمون

  . االستناد إليها
 

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

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

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

ويتعين على الدول األعضاء تعزيز عمليات توليد المعارف والتعــاون واالســتخدام المســتدام لمــوارد . واستدامة الموارد
  . الطب التقليدي والتكميلي، بما في ذلك الموارد الفكرية والطبيعية

  
والتكميلـــي ومأمونيتـــه واســـتخدامه المالئـــم وفعاليتـــه عـــن  : تعزيـــز ضـــمان جـــودة الطـــب التقليـــدي٢الغـــرض  -١٢

يتمثــل العنصــر االســتراتيجي األول لهــذا و طريــق تنظــيم منتجــات الطــب التقليــدي والتكميلــي وممارســاته وممارســيه. 
الغرض في اإلقرار بالدور الذي يلعبه تنظيم المنتجات وأهميته. وتشير المعلومات الصادرة عن المسحين العالميين 

لذين أجرتهما المنظمة بشأن الطب التقليدي (الشعبي) إلى أن الدول األعضاء تقوم حاليًا بوضع اُألطر التنظيمية ال
الخاصــة باألدويــة العشــبية وتنفيــذها علــى نحــو متزايــد. ورغــم أن اُألطــر التنظيميــة توضــع علــى الصــعيدين الــوطني 

مي لهــذا القطــاع. فاألدويــة العشــبية ُتعــد فــي الوقــت الحاضــر واإلقليمي، فإن البلدان ُتحث على اإلقرار بالطابع العــال
ظاهرة دولية، حيث كثيرًا ما تستخدم الممارسات والمنتجات في أجزاء أخرى من العــالم بخــالف تلــك التــي نشــأت أو 

مــع ضــمان  ،ُصنعت فيها أصًال. ويشير ذلك إلى أهمية التعامل مع اُألطــر التشــريعية المختلفــة فــي مختلــف البلــدان
  تبادل المعلومات عن الجودة والمأمونية، والتشجيع على االستخدام المالئم في الثقافات المختلفة.
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ويتمثل االتجاه االستراتيجي الثاني نحو تحقيق هــذا الغــرض فــي اإلقــرار بالممارســات والممارســين، والتعلــيم  -١٣
والتكميلي، ووضع اللوائح التي تنظمها. والتدريب، وتنمية المهارات، والخدمات والعالجات الخاصة بالطب التقليدي 

نشأ الحاجة التنظيمية بشأن الطب التقليدي والتكميلي، تاألطر و  طر السياساتأونظرًا لتزايد عدد البلدان التي تضع 
وٕالــى تحديــد أســاليب التصــدي للتحــديات المطروحــة فــي مجــال اللــوائح التــي تــنظم  ة هــذه اُألطــرإلى تقييم مدى فعاليــ

لممارسين عن طريق مقارنتها بمعايير مرجعية مالئمة (وضع األسس المرجعية). ويمكــن تحقيــق ذلــك الممارسات وا
وضـــع النمـــاذج المالئمـــة وتبادلهـــا علـــى الصـــعيد عـــن طريـــق مـــن خـــالل المراجعـــات أو االستعراضـــات الوطنيـــة أو 

  الدولي، سواًء بسواء.
  

الطـــب التقليـــدي والتكميلـــي فـــي  : تعزيـــز التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة عـــن طريـــق دمـــج خـــدمات٣الغـــرض  -١٤
يتمثل أحد أهم األسئلة المطروحة حول الطب التقليدي و خدمات الرعاية الصحية المقدمة والرعاية الصحية الذاتية. 

والتكميلي في األعوام األخيرة في الطريقة التي قد يسهم بها في التغطية الصحية الشــاملة عــن طريــق تحســين تقــديم 
حية، والســيما الرعايــة الصــحية األوليــة. وتتفــاوت تغطيــة التــأمين الصــحي لمنتجــات الطــب الخــدمات فــي الــُنظم الصــ
تتــراوح مــا بــين إدراجهــا بالكامــل فــي خطــط التــأمين وبــين إذ رســاته وممارســيه تفاوتــًا كبيــرًا، التقليــدي والتكميلــي ومما

مــالهم الخــاص. وفــي الوقــت اســتبعادها بالكامــل مــن هــذه الخطــط بحيــث يضــطر المســتهلكون إلــى ســداد قيمتهــا مــن 
ذاتــه، هنــاك بيِّنــات جديــدة تشــير إلــى أن الطــب التقليــدي والتكميلــي قــد يخفــف عنــد إدراجــه فــي الخطــط الراميــة إلــى 
تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة، مــن الضــغوط المفروضــة علــى النظــام ويخفــض التكــاليف. ويبــين ذلــك أهميــة أن 

التقليــدي والتكميلــي علــى نحــو أكثــر شــموًال فــي الــُنظم الصــحية وفــي تنظــر الــدول األعضــاء فــي كيفيــة دمــج الطــب 
  خطط التغطية الصحية الشاملة.

 
مســاهمة الطــب التقليــدي  إمكانيــةويتمثــل العنصــر االســتراتيجي األول فــي هــذا الغــرض فــي االســتفادة مــن  -١٥

شــــعوب والمجتمعــــات والتكميلـــي فــــي تحســــين الخـــدمات الصــــحية والحصــــائل الصـــحية. ومراعــــاًة لتقاليــــد وعـــادات ال
الوقايــة مــن  بهــا الطــب التقليــدي والتكميلــي يــدعمالمحليــة، ينبغــي للــدول األعضــاء أن تنظــر فــي الطريقــة التــي قــد 

والحفـــاظ علـــى الصـــحة وتعزيزهـــا، بمـــا يتوافـــق مـــع البيِّنـــات بشـــأن المأمونيـــة والجـــودة والفعاليـــة  المـــرض أو عالجـــه
. ويوصـــى باستكشـــاف النمـــاذج الخاصـــة بـــدمج الطـــب التقليـــدي يتماشـــى مـــع اختيـــارات المرضـــى وتوقعـــاتهم وبمـــا

  والتكميلي في ُنظم الصحة الوطنية بناًء على الواقع السائد في كل بلد من البلدان.
 

ويتمثــل االتجــاه االســتراتيجي الثــاني نحــو تحقيــق هــذا الغــرض فــي ضــمان أن مســتهلكي منتجــات وخــدمات  -١٦
تيــار المســتنير فــي مجــال الرعايــة الصــحية الذاتيــة. ففــي عــدد كبيــر مــن الطب التقليدي والتكميلــي قــادرون علــى االخ

الــدول األعضــاء يمثــل اختيــار الشــخص بنفســه لمنتجــات الطــب التقليــدي والتكميلــي نســبة كبيــرة مــن قطــاع الطــب 
ـــذا ينبغـــي لتوعيـــة المســـتهلك واالعتبـــارات األخالقيـــة والقانونيـــة، أن تـــدعم وتشـــكل الجوا نـــب التقليـــدي والتكميلـــي. ول

  الرئيسية لالختيار المستنير لمنتجات وخدمات الطب التقليدي والتكميلي.
 

وقد أقر المشاركون في االجتماع الرفيع المستوى لمنظمة الصحة العالمية الذي ُعقد مؤخرًا (منطقة ماكــاو  -١٧
 (الشعبي) التقليدي) بأن استراتيجية المنظمة بشأن الطب ٢٠١٣اإلدارية الخاصة (الصين)، تشرين األول/ أكتوبر 

، ودعــت هاوتنفيــذ الوطنيــة تقدم إرشادات مفيدة إلى البلــدان بشــأن صــياغة سياســاتها ولوائحهــا 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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