موضوع العدد

استراتيجية الطب التقليدي (الشعبي)
ملنظمة الصحة العاملية 2023-2014
  -3اإلتاحة :زيادة إتاحة خدمات الطب التقليدي (الشعبي) ومتكنيالناس من احلصول عليها مع التركيز بصورة خاصة على متكني فقراء
الناس من الوصول إليها واحلصول عليها.
  -4االستعمال الرشيد :تعزيز االستعمال السليم عالجيا ً للطبالتقليدي (الشعبي) من قبل املمارسني واملستفيدين من املعاجلة في
آن واحد.

إن حتليل التقدم احملرز منذ االستراتيجية
العاملية األولــى للمنظمة في الطب
التقليدي (الشعبي) ،واملراجعة العاملية،
يوضحان متاما ً أن ثمة طلبا ً مستمرا ً على
الطب التقليدي الشعبي والتكميلي
في مختلف أرجــاء العالم .وال يقتصر
استعمال الطب التقليدي (الشعبي)
والتكميلي على معاجلة األمراض ،والسيّما األمراض املزمنة منها؛ وإمنا دعم منظمة الصحة العاملية للطب التقليدي
هو يستعمل على نطاق واسع في الوقاية من األمراض ،وفي تعزيز (الشعبي) والتكميلي:
الصحة واحملافظة عليها ،كما ثبت أن استعمال الطب التقليدي
والتكميلي عالي املردود بالنسبة لبعض احلكومات .وبُغية تلبية طلبات إن مهمة املنظمة هي املساعدة على إنقاذ األرواح وحتسني الصحة .وفي
اجلمهور والدول األعضاء ،وللمساعدة على ترشيد البلدان وتوجيهها سياق الطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي ،تكثف املنظمة جهودها
نحو إدماج الطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي ،قامت منظمة في هذا اجملال بالسبل التالية:
الصحة العاملية بوضع استراتيجية الطب التقليدي .2023-2014
* تيسير إدماج الطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي في النظم
الصحية الوطنية ،عن طريق مساعدة الدول األعضاء على تطوير
وتهدف هذه االستراتيجية إلى دعم الدول األعضاء في اجملالني التاليني :سياساتها الوطنية في هذا القطاع؛
* استغالل دور الطب التقليدي (الشعبي) في حتقيق الصحة والعافية * وضع دالئل إرشادية للطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي ،باعتماد
والرعاية الصحية التي تركّ ز على اإلنسان؛
ونشر معايير دولية ودالئل إرشادية ومنهجيات تقنية للبحوث في
عن
(الشعبي)
التقليدي
للطب
* تعزيز االستعمال املأمون والفعال
مجاالت املنتجات واملمار سات واملمارسني؛
طريق التنظيم والبحوث التي تتصل مبنتجات هذا النوع من الطب * حتفيز البحوث االستراتيجية في الطب التقليدي (الشعبي)
وممارسته وممارسيه ،وإدماج كل ذلك في النظم الصحية ،كلما كان والتكميلي ،من خالل تقدمي الدعم ملشاريع البحوث اإلكلينيكية حول
ذلك مالئما ً.
سالمته وفعاليته؛
* الدعوة إلى االستعمال الرشيد للطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي
وتستهدف االستراتيجية دعم الدول األعضاء في رسم سياسات من خالل تعزيز استعماله على األساس القائم على البيّنة.
استباقية وتنفيذ خطط عمل تعزز الدور الذي يلعبه الطب التقليدي * التوّسط في نقل املعلومات اخلاصة بالطب التقليدي (الشعبي)
(الشعبي) في احلفاظ على صحة سكان البالد .وهي حتاول أن تبني على والتكميلي ،وذلك من خالل القيام بدور املركز لتيسير تبادل املعلومات.
أساس من استراتيجية الطب التقليدي (الشعبي) ملنظمة الصحة تضم االستراتيجية اجلديدة مراجعة للمساهمة التي ميكن أن يقدمها
العاملية  2005-2002التي تضمنت مراجعة وضع الطب التقليدي الطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي للصحة ،والسيما في مجال إيتاء
(الشعبي) عامليا ً وفي الدول األعضاء ،وخلصت إلى حتديد أربعة أهداف اخلدمات الصحية ،كما أنها حتدد اإلجراءات ذات األولوية ،للفترة املمتدة
رئيسية هي:
حتى عام  .2023وهذه االستراتيجية إمنا جاءت استجابة استباقية
نظم
صلب
في
(الشعبي)
التقليدي
الطب
إدماج
السياسة:
 -1وفعالة لقرار جمعية الصحة العاملية حول الطب التقليدي (الشعبي)؛
الرعاية الصحية الوطنية ،عندما يكون ذلك ممكنا ً ،وذلك عن طريق وضع وهو القرار الذي يشجع الدول األعضاء على اعتبار الطب التقليدي
وتنفيذ سياسات وبرامج وطنية للطب التقليدي (الشعبي)
(الشعبي) والتكميلي جزءا ً هاما ً من النظام الصحي ،كما ينطلق من
والنجاعة
املأمونية
  -2املأمونية ،والنجاعة واجلودة :تعزيز خصائصالعمل الذي نص عليه «إعالن بيجني» ،الصادر عن مؤمتر املنظمة حول
واجلودة للطب التقليدي (الشعبي) عن طريق توسيع القاعدة املعرفية ،الطب التقليدي (الشعبي) عام  .2008ومتثل االستراتيجية اجلديدة
وتقدمي اإلرشاد الالزم حول معايير التنظيم واجلودة والضمان.
وثيقة هامة للدول األعضاء ،وللمعنيني باألمر ،وللمنظمة ،عند إدراج
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الطب التقليدي (الشعبي)
والتكميلي في سياق النظم
الصحية للبلدان األعضاء.
وتبرز هذه االستراتيجية
وجــوه التقدم في بحوث
وتطوير الطب التقليدي
والتكميلي،
(الشعبي)
وتعترف باخلبرات املكتسبة
أثناء تنفيذ استراتيجية
املنظمة في الطب التقليدي
2005-2002
(الشعبي)
املنظمة
واستراتيجيات
السابقة في مجال املداواة
الطبية.

تنفيذ
االستراتيجية
اذا إن أهــداف استراتيجية
منظمة الصحة العاملية في
الطب التقليدي (الشعبي)
 2023-2014هي دعم الدول األعضاء في:
 -1تسخير املساهمة احملتملة للطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي
اخلاص بالصحة والعافية والرعاية الصحية التي ترّكز على البشر.
 -2تعزيز االستعمال املأمون والفعال للطب التقليدي (الشعبي)
والتكميلي ،من خالل النظم القانونية ،والتقييم ،وإدماج منتجات هذا
الطب وممار َساته وممار ِسيه في النظم الصحية ،على النحو املالئم.
ولقد مت وضع هذه االستراتيجية ملساعدة الدول األعضاء على حتديد
احتياجاتها وترتيب أولويات هذه االحتياجات ،وضمان إيتاء اخلدمات
بصورة فعالة ،واستنباط األنظمة القانونية والسياسات املالئمة لضمان
االستعمال املأمون ملنتجات الطب التقليدي والتكميلي وممار َساته.
وجتدر املالحظة الى أن هذه االستراتيجية ليست إال دليالً يساعد
البلدان على حتديد األهداف االستراتيجية للطب التقليدي (الشعبي)
والتكميلي لديها ،وفقا ً لقدراتها ،وأولوياتها ،وتشريعاتها ،في هذا اجملال،
وظروفها .وفي سبيل حتقيق ذلك ،تلتزم املنظمة برصد عملية تنفيذ
هذه االستراتيجية ،وبالعمل على نشرها على أوسع نطاق ممكن.

التحديث املتواصل

واجتاهاتها وأهدافها التزال قابلة للتطبيق ومحدَّثة .ولتقرير مدى التأثير
الكامل الذي أحدثته االستراتيجية ،فسوف جترى لها مراجعة أكثر
شموال ً ودقة ،تنتهي بنهاية السنوات العشر التي حُ ددت لها.

قياس جناحها
لكي تكون االستراتيجية فعالة ،ينبغي أن تكون نتائجها قابلة للقياس
بطريقة ثابتة وموضوعية.
فرغم توفر عناصر مشتركة في طريقة استعمال الطب التقليدي
(الشعبي) والتكميلي ،فإن هناك اختالفات بيّن ًة في ما بني الدول
األعضاء ،ولذلك ينبغي لكل بلد على حدة أن يقوم بتحديد مؤشرات
األداء لديه على املستوى الوطني ،على أساس األهداف االستراتيجية
الثالثة .ومن املأمول أن تساعد األمثل ُة العام ُة التي ضربت في هذه
الوثيقة ،الدول األعضا َء على اعتماد مؤشرات وثيقة الصلة باحتياجاتها
النوعية .ولتحقيق الفائدة املرجوة في الوقت احلاضر ،قامت املنظمة
بإعداد قائمة مبؤشرات األداء الرئيسية تتالئم مع كل من األهداف
االستراتيجية ،تساعد على قياس جناح استراتيجية الطب التقليدي
(الشعبي) ومدى تقدمها في الدول األعضاء.

سوف حتتاج هذه االستراتيجية على مدى العقد القادم ،إلى املراجعة
وإعادة النظر ،حتى تبقى مالئمة.
ومن املتوقع أن تتم مراجعتها بعد خمس سنوات للتأكد من أن غاياتها
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