
 

 

والتكميلية  التقليدية  الشعبية  الممارسات  ن  بي  ام  االحتر عىل  القائم  التعاون  أوارص  توطيد  إىل  الشعب  إعالن  يدعو 

ي مجال الصحة.  
 والطبية الحيوية بغية تحقيق اتباع نهج شامل محوره اإلنسان فن

كزها عىل اإلنسان من جوانبه كافة وب ي نصبوا إليها بتر
امها االختيارات ا التشاركية  طبيعتهتتسم الرعاية الصحية التر واحتر

مها المرضن من جهة وأفضل المعلومات   ي يحتر
ن التجربة الرسيرية والقيم التر ي وتحقيقها الدمج بي 

الفردية والتنوع الثقافن

 البحثية المتاحة من الجهة األخرى.   

 من الح 
ً
ي أن تشكل إتاحة الرعاية الصحية الشعبية والتكميلية والتكاملية جزءا

ي الصحة. وينبغن
 ق فن

 

 أجل  من الشعب إعالن
 والتكاملية   والتكميلية الشعبية الصحية  الرعاية عل  الحصول 

 

ن مختلف نظم الرعاية الصحية   ام بي  تشت  الرعاية الصحية الشعبية والتكميلية والتكاملية إىل التعاون القائم عىل االحتر

ن  ن الصحيي  ي مجال الصحة. والمهنيي 
ن فيها بغية تقديم نهج شامل محوره اإلنسان فن   العاملي 

 

  ، ن  يضم المستفيدين من الرعاية الصحية الشعبية والتكميلية والتكاملية ومهنييها الصحيي 
ً
 عالميا

ً
نحن نمثل تجمعا

ك بالنهوض بالرعاية الصحية الشعبية والتكميلية والتكاملية   امه المشتر ن اته الشديدة التنوع والتر ويمتاز بخلفياته وختر

 وتعزيزها. 

 

ها حول اإلنسان من جميع جوانبه، ومنها األبعاد البدنية والنفسية واالجتماعية والروحية؛   • ن  يتمحور تركت 

ي وتعزيز الصحة؛  •
 محورها المريض وتدعم االستشفاء الذاتر

م االختيارات الفردية؛   •  تشاركية وتحتر

مها   • ي يحتر
التر والِقيم  الرسيرية  التجربة  العلمية من خالل دمج  باألدلة  المعلومات  مؤيدة  أفضل  المرضن مع 

 البحثية المتاحة؛ 

ي والفروق الجغرافية؛  •
م التنوع الثقافن  تحتر

 ال يتجزأ من صحة المجتمع والكوكب بأرسه؛  •
ً
 تشكل جزءا

م صحة كوكبنا؛  • ي تحتر
 تستخدم الموارد الطبيعية والمستدامة التر

ن الممارسات الشعبية والتكميلية والطبية الحيوية بطريقة •  داعمة وتعاونية؛  تحقق الدمج بي 

 

 

 التعريفات  
 

 عنا  نبذة 
 

 ننشدها التي الصحية الرعاية 
 



 

/الطب الحيوي، فإننا  ي ي الوقت نفسه،    ،ونحن إذ نعرب عن تقديرنا لفوائد الطب الشعتر
ي من فن

ف بحدوده، التر نعتر

 :  بينها ما يىلي

 لألمراض المزمنة/غت  السارية؛  •
ً
ي يوفرها الطب الحيوي، خاصة

 عدم كفاية الخيارات العالجية التر

 اآلثار الجانبية المتكررة للعالجات الطبية الحيوية وتزايد مقاومة مضادات الميكروبات؛  •

ي يفرضها النموذج المرتكز عىل المرض؛ •
 تجزؤ الرعاية بسبب زيادة التخصص والحدود التر

ي نظمها الصحية  
ن الرعاية الصحية الشعبية والتكميلية والتكاملية فن ي الدمج بي 

 فن
ً
ي تحقق نجحا

ونتطلع إىل البلدان التر

 إذ نستمد منها إلهامنا. غت  أننا نشعر بالقلق إزاء: 

من   • ي عدد 
فن قدرها  من  الحط  أو  منها  الحد  أو  والتكاملية  والتكميلية  الشعبية  الصحية  الرعاية  ممارسة  منع 

 البلدان؛ 

ي تتناول الرعاية الصحية الشعبية والتكميلية والتكاملية •
ة أو غت  المتوازنة التر  ؛ التقارير اإلعالمية غت  المستنت 

 عدم كفاية تمويل بحوث الرعاية الصحية الشعبية والتكميلية والتكاملية من األموال العامة؛ •

وال • والتكميلية  الشعبية  الصحية  بالرعاية  المحدقة  ي المخاطر 
فن للتنظيم  الخاضعة  والممارسات غت   تكاملية 

 بعض البلدان جراء انخفاض مستوى إتاحتها. 

 

 ندعو جميع البلدان إل 

ي   •
فن الجميع   من حق 

ً
إتاحة كاملة بوصفها جزءا والتكاملية  والتكميلية  الشعبية  الصحية  الرعاية  إتاحة  ضمان 

 التمتع بالصحة؛ 

ي النظم الصحية الوطنية؛ إدراج  •
 الرعاية الصحية الشعبية والتكميلية والتكاملية فن

•  
ً
ي مجال الرعاية الصحية الشعبية والتكميلية والتكاملية وفقا

ن فن ن العاملي  ن الصحيي  إتاحة منح االعتماد للمهنيي 

 لمعايت  التدريب الدولية لضمان تقديم رعاية عالية الجودة؛ 

ا • الرعاية  أدوية  إتاحة  مسارات ضمان  خالل  من  مأمونيتها  وضمان  والتكاملية  والتكميلية  الشعبية  لصحية 

 تنظيمية محددة 

تمويل البحوث المتعلقة بالرعاية الصحية الشعبية والتكميلية والتكاملية وتعميم المعلومات الموثوق بها عنها   •

 عىل الجمهور؛

 

ن إل:  ن الصحيي   ندعو جميع المهنيي 

ن جميع مهن الرعاية الصحية لتحقيق نهج شامل محوره اإلنسان  توطيد أوارص التعاون   • ام بي  القائم عىل االحتر

ي مجال الرعاية الصحية. 
 فن

 

 ندعو جميع وسائل اإلعالم والمطبوعات إل: 

 ضمان إعداد تقارير إعالمية دقيقة وعادلة عن الرعاية الصحية الشعبية والتكميلية والتكاملية.  •

ك  إلى دعوتنا   التحرُّ

 
 



 

 


