
 
  
  
  
  
  
  

  ٦ق١٣٤ت  م    بعد المائة ونثالثالرابعة والالدورة 
  ٢٠١٤ يناير/ كانون الثاني ٢٣

  EB134.R6    من جدول األعمال ١-٩البند 
  
  
  

  الطب التقليدي (الشعبي)
  
  

  المجلس التنفيذي،
  

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

  والستين باعتماد القرار التالي:جمعية الصحة العالمية السابعة  يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون، 
  

ج و ٣٣- ٣١ع  ص جو ٤٩-٣٠ج ص عو ٧٢-٢٩ج ص عو ٥٤-٢٢ج ص عبــــــــالقرارات  رإذ تــــــــذكِّ 
 ٣١-٥٦ص ع  جو ١١- ٥٤ع ج صو ٣٤- ٤٤ع ج صو ٤٣- ٤٢ع ج صو ١٩- ٤١ع ج صو ٣٣- ٤٠ع ص
التقليـــدي (الشـــعبي)، التـــي تطلـــب مـــن المـــدير بشـــأن الطـــب  ١٣-٦٢ج ص ع، وخاصـــة ٢١-٦١ص عوج 

-٢٠٠٢العــام، فــي جملــة أمــور، أن ُيحــدِّث اســتراتيجية المنظمــة بشــأن الطــب التقليــدي (الشــعبي) للفتــرة 
، اســتنادًا إلــى التقــدم الــذي أحرزتــه البلــدان والتحــديات الجديــدة المطروحــة حاليــًا فــي مجــال الطــب ٢٠٠٥

  التقليدي (الشعبي)؛
  

ـــوفير الرعايـــة وٕاذ تؤكـــد األه ـــدتين للطـــب التقليـــدي (الشـــعبي) والتكميلـــي فـــي ت ـــة والقيمـــة المتزاي مي
الصحية على الصعيدين الوطني والعالمي، وأن هذين النوعين من الطب لم يعودا مقصـورين حصـرًا علـى 

  أي أقاليم أو مجتمعات معّينة؛ 
  

لشــــعبي) والتكميلـــــي وٕاذ تالحــــظ زيــــادة مســــتوى االهتمــــام بجوانـــــب ممارســــات الطــــب التقليــــدي (ا
وبممارسي هذين النوعين من الطب، ومـا يتعلـق بـذلك مـن مطالبـة المسـتهلكين والحكومـات بـأن ُينظـر فـي 

  دمج هذين العنصرين في الخدمات الصحية المقدمة؛
  

وٕاذ تالحظ أيضًا أن التحديات الرئيسية التـي تعتـرض مجـال الطـب التقليـدي (الشـعبي) والتكميلـي 
 مـا يلـي: اإلدارة والسياسـة المسـتندتان إلـى المعرفـة، والتنظـيم المناسـب للممارسـات تشمل أوجـه قصـور فـي

والممارســين؛ ورصــد تنظــيم المنتجــات وتنفيــذه؛ ودمــج خــدمات الطــب التقليــدي (الشــعبي) والتكميلــي علــى 
 ،المقدمة والرعاية الصحية الذاتية الرعاية الصحيةالنحو المناسب في خدمات 

  
                                                      

  .١٣٤/٢٤م تالوثيقة    ١
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، ٢٠٢٣-٢٠١٤باســــتراتيجية المنظمــــة بشــــأن الطــــب التقليــــدي (الشــــعبي) للفتــــرة  علمــــاً  تحــــيط  -١
والتوجيهــات االســتراتيجية واإلجــراءات االســتراتيجية التــي توجــه قطــاع الطــب التقليــدي وبأغراضــها الثالثــة 

  ؛(الشعبي) في مواصلة تطوره وتقدمه خالل العقد القادم
  

علــى مــا يلــي، وفقــًا لقــدراتها وأولوياتهــا وتشــريعاتها ذات الصــلة وظروفهــا  الــدول األعضــاء تحــث  -٢
  الوطنية:

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

واعتمادها وتنفيذها كأساس لبرامج الطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي أو خطـط  ٢٠٢٣-٢٠١٤
  صة به؛الخا 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
  
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(

نظمهـــا ( نظامهـــا الـــوطني و/ أو دون الـــوطني خـــدمات الطـــب التقليـــدي (الشـــعبي) والتكميلـــي فـــي
التقنيـــة التـــي مـــن شـــأنها أن  اإلرشـــاداتللرعايـــة الصـــحية، وكـــذلك  و/ أو دون الوطنيـــة) الوطنيـــة

  ؛وفّعاليتهاقليدي (الشعبي) والتكميلي هذه وجودتها تضمن سالمة خدمات الطب الت
  
مواصلة تعزيز التعاون والتـآزر الـدوليين فـي مجـال الطـب التقليـدي (الشـعبي) والتكميلـي   )٣(

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

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

  عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
  ٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢٣، الثامنةالجلسة 

  ٨/ المحاضر الموجزة/١٣٤م ت
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