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كهدف للسياسات الصحية واإلنمائية،  التغطية الصحية الشاملةلمنتديات الدولية بشأن قرارات اوكذلك فإن   -٦
ــد مــا يحــدث علــى الصــعيد الُقطــري. وهنــاك بلــدان منخفضــة ومتوســطة الــدخل متنوعــة مثــل البرازيــل والصــين  ُتجسِّ

ُتعد ضمن البلدان التي اتخذت خطوات لتعديل  وتركيا ورواندا وسيراليون وتايلندوالمغرب ونيسيا وغانا وٕاندوٕاكوادور 
ُنظمها الصحية بغية االقتراب من تحقيق التغطية الشاملة، وهناك عدد من البلدان المرتفعة الدخل التي تواجه آثـار 

  لى إنجازاتها السابقة.األزمة المالية واالقتصادية المستمرة، تحاول إيجاد طرق للحفاظ ع
  
علـى  شـتملعلـى اعتبـار أنهـا ت التغطية الصحية الشـاملةتنفيذ هذه االستراتيجيات، تنظر البلدان إلى  عندو   -٧

عنصرين مترابطين، أال وهما توفير لكل شخص التغطيـة بالخـدمات الصـحية الالزمـة (الوقايـة، والتعزيـز، والعـالج، 
إلـــى  التغطيـــة الصـــحية الشـــاملةوتهـــدف  ١والتأهيـــل، والرعايـــة الملطِّفـــة)، والتغطيـــة بالحمايـــة مـــن المخـــاطر الماليـــة.

التغطيـــة م دون أن يتعرضـــوا لإلفـــالس. وتشـــمل ضـــمان حصـــول األشـــخاص علـــى الخـــدمات الصـــحية الالزمـــة لهـــ
الالزمة بدورها العديد من العناصر المختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال، إتاحة العالية الجودة  الصحية الشاملة

ـــة األساســـية والمنتجـــات  ـــاتاألدوي ـــة والتوليفـــة الصـــحيحة مـــن  والتكنولوجي ـــوافر األعـــداد الكافي ـــع، وت الصـــحية للجمي
الصحيين المدفوعين بالحوافز والذين يتخذون مواقعهم على مقربة من الناس، وُنظم المعلومـات التـي تـوفر العاملين 

  المعلومات في الوقت المناسب ألغراض صنع القرار.
  
ولتوضــيح ذلــك، بــيَّن اســتعراض مخطــط التغطيــة الشــاملة فــي تايلنــد الــذي ُأجــري مــؤخرًا أن تــوفير التــأمين   -٨

ر الرســمي أدى إلــى زيــادة إمكانيــة يــللحكومــة) للفقــراء والقطــاع غد بأكملــه مــن اإليــرادات العامــة الصــحي (الــذي ُيســدَّ 
حصولهم على الخدمات التي يحتاجون إليها وٕالى تحسين الحماية من المخاطر الماليـة. ولكـن لتمكـين هـذا العمـل، 

 إتاحةالنظام الصحي كافة، بما في ذلك ضمان  أجزاءمن اإلجراءات األخرى على صعيد  اتخذت مجموعة متنوعة
العاملين الصحيين في المناطق الريفيـة، والتصـدي للبـرامج الصـحية ذات األولويـة علـى  واستبقاءاألدوية األساسية، 

  المستوى المناسب من النظام الصحي، وتوفير التمويل الكافي لتعزيز الصحة والوقاية.  
  
عمليــة تحتــاج إلــى إحــراز التقــدم علــى جبهــات عــدة، أال  لصــحية الشــاملةالتغطيــة اويمثــل التحــرك صــوب   -٩

وهــي: نطــاق الخــدمات المتاحــة للنــاس (والتــي تشــمل األدويــة، والمنتجــات الطبيــة، والعــاملين الصــحيين، والهياكــل 
ســـبة األساســـية، والمعلومـــات المطلوبـــة لضـــمان الجـــودة العاليـــة)؛ والنســـبة المغطـــاة مـــن تكلفـــة هـــذه الخـــدمات؛ والن

المغطـــاة مـــن الســـكان. وينبغـــي حمايـــة هـــذه المكاســـب أثنـــاء االنكمـــاش المـــالي أو االقتصـــادي. ولـــيس الغـــرض مـــن 
  تحقيق حد أدنى ثابت من الخدمات. التغطية الصحية الشاملة

  
التغطية بالخدمات الالزمة يؤدي إلى تحسين الصحة أو الحفاظ عليها، فيتيح للناس كسب الدخل، ويتـيح و   -١٠

ل التعلم، ويزودهم بذلك بوسيلة لإلفالت من براثن الفقر. وفي الوقت ذاته، فإن الحماية من المخاطر المالية لألطفا
تحول دون وقوع النـاس فـي بـراثن الفقـر نتيجـة الضـطرارهم إلـى سـداد تكـاليف الخـدمات الصـحية علـى نحـو مباشـر 

فــًا، وســيلة عمليــة لإلعــراب عــن االهتمــام مــن مــالهم الخــاص. وبالتــالي فهــي تســهم فــي الحــد مــن الفقــر وهــي تعري
  في مجال الصحة وبالحق في الصحة.باإلنصاف 

  
، بــين جملــة ٢٠١١لعــام  ٩-٦٤ج ص عفــي القــرار  إلــى المــدير العــام وٕاقــرارًا بــذلك، طلبــت جمعيــة الصــحة  -١١

. ويسـتند القـرار أمور، إعداد خطة عمل لألمانة لكي تدعم الدول األعضاء فـي سـعيها إلـى تحقيـق التغطيـة الشـاملة
قـد طلـب أيضـًا تقريـرًا عـن التقـدم الُمحـرز صـوب كـان و  ٢٠٠٥،٢لعـام  ٣٣-٥٨ج ص عإلـى القـرار  ٩-٦٤ج ص ع

                                                           
منظمــة جنيــف، . ٢٠١٠ . التقريــر الخــاص بالصــحة فــي العــالمتمويــل الــنظم الصــحية: الســبيل إلــى التغطيــة الشــاملة     ١

  .٢٠١٠الصحة العالمية، 
  " عن تعزيز الُنظم الصحية.ألف، التقرير المرحلي "٦٥/٢٦انظر أيضًا الوثيقة ج     ٢
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، والســـيما فيمـــا يتعلـــق بتمويـــل الصـــحة والحمايـــة االجتماعيـــة للصـــحة علـــى نحـــو التغطيـــة الصـــحية الشـــاملةتحقيـــق 
جمعيـــة الصـــحة العالميـــة واللجـــان اإلقليميـــة  ، اعتمـــدت٢٠٠٥منصـــف ومســـتدام فـــي الـــدول األعضـــاء. ومنـــذ عـــام 

قــرارًا يتعلــق بتمويــل الصــحة أو تطــوير الــُنظم الصــحية. ويوضــح ذلــك االلتــزام الجمــاعي بتعزيــز  ٨٠يزيــد علــى  مــا
  .  التغطية الصحية الشاملةالُنظم الصحية وبمبادئ 

  
   التغطية الصحية الشاملةالتقدم الُمحرز صوب تحقيق 

  
زيــادة فيمــا يتعلــق بعلــى الصــعيد العــالمي،  التغطيــة الصــحية الشــاملةصــوب تحقيــق  التقــدميســتمر إحــراز   -١٢

مسـتويات الحمايـة مـن بتحسـين و  )األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـةترتبط بوجه خـاص بالتي (التغطية بالخدمات الصحية 
  تعزيز الُنظم الصحية على نحو أوسع نطاقًا.  بالمخاطر المالية و 

  
عظـــــم أنحـــــاء العـــــالم منـــــذ أحـــــد أســـــباب انخفـــــاض معـــــدالت وفيـــــات األطفـــــال واألمهـــــات فـــــي موُيعـــــد هـــــذا   -١٣
  .٢٠٠٠ عام
  

ــن الظــروف االجتماعيــة واالقتصــادية العامــة. وينطــوي دليــل التنميــة  أيضــاً  ســاعد علــى تحقيــق ذلــكو   -١٤ تحسُّ
ـ البشرية على ثالثة عناصر مهمة، أال وهي، الصحة والتعليم والـدخل. ويشـير الـدليل إلـى ن فـي جميـع أنحـاء التحسُّ

ن في أقل البلـدان نمـوًا. وكـذلك فقـد تراجعـت ، وأسرع ما يحدث هذا التحسُّ ٢٠١١وحتى عام  ٢٠٠٥العالم منذ عام 
فـي مفارقـة واضـحة، إلـى زيـادة التفاوتـات فـي الـدخل  ،نسبة سكان العالم التي تعـيش فـي الفقـر رغـم وجـود مـا يشـير

رهـا مـن المحـددات االجتماعيـة التحسُّن في هذه المجاالت وفي غيبلدان. ومن شأن في الفترة ذاتها في العديد من ال
ـــادة نطـــاق الخـــدمات الصـــحية الالزمـــة وجودتهـــا و  مـــدى للصـــحة، أن يســـهِّل جمـــع األمـــوال ألغـــراض الصـــحة، وزي

  تغطيتها، ويؤدي إلى تحسن الصحة. 
  

ـــ ا يقــدَّر ورغــم ذلــك، مــازال يتعــين إنجــاز العمــل الكثيــر. فمــازال هنــاك مــ  -١٥ مليــون فقيــر فــي العــالم  ١٠٠٠بـ
يتلقــى الخــدمات الصــحية التــي يحتــاج إليهــا. وزادت نســبة الــوالدات التــي تحــدث تحــت إشــراف عــاملين صــحيين  ال

، علـى سـبيل الكبـرى فـي أفريقيـا جنـوب الصـحراء ٢٠١٠و ٢٠٠٠فقـط مـا بـين عـامي  ٪٤٥إلى  ٪٤٤ماهرين من 
ر السارية أو عالجها ُتعد يية الالزمة للوقاية من األمراض غبالعديد من الخدمات الصحالمثال، وُيعتقد أن التغطية 

منخفضــة فــي كثيــر مــن أنحــاء العــالم. ويظــل هنــاك قــدر كبيــر مــن التفــاوت فــي التغطيــة بالخــدمات الصــحية وفــي 
  مستويات الحماية من المخاطر المالية في داخل البلدان.   

  
ن يعاني من نقص حاد في العاملين الصحيين ويجد صعوبة في االحتفاظ بهم في ومازال العديد من البلدا  -١٦

-٢٠٠٧المناطق التي ال تحصل على الخـدمات الكافيـة. وكانـت إتاحـة األدويـة األساسـية أعلـى مسـتوًى فـي الفتـرة 
ــ الســنوات ممــا كانــت عليــه فــي ٢٠١١ ة مــن الخمــس الماضــية، ولكــن تــوافر األدويــة األساســية (الجنيســة) فــي عين

البلــدان المنخفضــة الــدخل والبلــدان ذات الــدخل األكثــر انخفاضــًا إلــى البلــدان المتوســطة الــدخل لــم تبلــغ نســبته ســوى 
فـــي المرافـــق الخاصـــة. ولـــم تتـــوافر إمكانيـــة الحصـــول علـــى األدويـــة  ٪٦٧فـــي مرافـــق الصـــحة العموميـــة و ٪٥٠,١

ر قـادرة علـى تقـديم البيانـات عـن تغطيـة ت غيـيـون شـخص. وتظـل ُنظـم المعلومـامل ١٠٠٠ لـىاألساسية لما يزيد ع
  ر السارية وعالجها في معظم األماكن. رامية إلى الوقاية من األمراض غيمعظم التدخالت ال

  
ــفــإن التمويــل مــازال غ ورغــم زيــادة اإلنفــاق علــى الصــحة،  -١٧ ر كــاٍف لضــمان التغطيــة الشــاملة حتــى بالحــد ي

األدنى من الخدمات (أي دعم الوقاية، وتعزيـز الصـحة، والتأهيـل، والرعايـة الملطِّفـة) فـي العديـد مـن البلـدان. ووفقـًا 
دوالر  ٤٤ظم الصـحية تطلبـت البلـدان المعنيـة بالتمويـل الـدولي االبتكـاري للـنُ الرفيعـة المسـتوى لتقديرات فرقة العمـل 

 لتـوفير ٢٠١٥دوالر أمريكـي فـي عـام  ٦٠صـبح يلهـذا المبلـغ زداد يسـو  ٢٠٠٩ريكي للفرد في المتوسـط فـي عـام أم



  A66/24    ٦٦/٢٤ج

4 

، كـــان متوســـط اإلنفـــاق علـــى الصـــحة فـــي البلـــدان ٢٠١٠وفـــي عـــام  ١التغطيـــة حتـــى بالحـــد األدنـــى مـــن الخـــدمات.
دوالر أمريكــي للفــرد  ٤٤قــل مــن دولــة عضــوًا التــزال تنفـق أ ٢٦دوالر أمريكــي للفــرد؛ وكانـت  ٣٢المنخفضـة الــدخل 

  على الصحة من إجمالي المصادر بما في ذلك الدعم المقدم من الجهات المانحة.  
  

وتظل مستويات السداد المباشـر مـن المـال الخـاص مرتفعـة فـي العديـد مـن أنحـاء العـالم. ويعـاني مـا ُيقـدر   -١٨
ر مشـمولين علـى نحـو كـاٍف بشـكل مـا مـن أشـكال الحمايـة يـية ألنهم غمليون شخص من الكوارث المال ١٥٠بنحو 

  مليون شخص ُيزج به لهذا السبب، تحت خط الفقر.  ١٠٠من المخاطر المالية، وهناك 
  

التقـــدم الُمحـــرز صـــوب  فـــي، بـــدأت المناقشـــات الرســـمية فـــي األمـــم المتحـــدة فـــي التفكيـــر ٢٠١٣وفـــي عـــام   -١٩
يــة لأللفيــة واتخــاذ القــرار بشــأن أهــداف جديــدة لمرحلــة مــا بعــد عــام تحقيــق المجموعــة الحاليــة مــن األهــداف اإلنمائ

. ومن المهم للغاية تسريع العمل على تحقيق األهداف اإلنمائية الحالية لأللفية، واتخاذ اإلجراءات مـن أجـل ٢٠١٥
ر الســارية. مــراض غيــالتصــدي للعــبء المتزايــد لألمــراض التــي ال يشــملها اإلعــالن بشــأن األلفيــة، بمــا فــي ذلــك األ

ويتطلب التقدم صوب تحقيق التغطية الشاملة الجمع بين اإلجـراءات الخاصـة بكـل مشـكلة مـن المشـكالت الصـحية 
  ذات األولوية من خالل تعزيز الُنظم الصحية. 

  
إطارًا لـدمج مسـارات العمـل الموضـحة أعـاله، وتوجهـًا واضـحًا  التغطية الصحية الشاملةيوفر الهدف من و   -٢٠

  ى وضع سياسات واستراتيجيات الصحة الوطنية. للعمل عل
  

  استجابة األمانة
  

ترمــي إلعــداد اســتراتيجيات ماليــة تــم وضــع الصــيغة النهائيــة لخطــة العمــل الخاصــة بــدعم الــدول األعضــاء   -٢١
الخطـة التـي طلبـت وضـعها جمعيـة الصـحة فـي هـذه و  ٢.التغطية الصـحية الشـاملةصوب تحقيق  قدماً المضي  إلى

المقدم إلى البلدان، وتجميع البيِّنات التي  والدعم الخاص بالسياسات، تركز على الدعم التقني ٩-٦٤ص عج القرار 
ز تبـادل الخبـرات بـين البلـدان وتدعمـه، إقـرارًا بأنـه  تحتاج إليها البلـدان وتحليـل هـذه البيِّنـات وبثهـا. وكـذلك فهـي تعـزِّ

  ا الخاصة.  سينبغي على البلدان تصميم الحلول وفقًا الحتياجاته
  

ويتمثل هدف خطة العمل في ضـمان حصـول جميـع البلـدان علـى الـدعم التقنـي فـي الوقـت المناسـب كلمـا   -٢٢
التقريــر الخــاص بلــدًا دعــم المنظمــة بالفعــل فــي مجــال تمويــل الصــحة منــذ نشــر  ٧٠تطلبــه. وقــد طلــب أكثــر مــن 

فـي سـيما مـع الشـركاء والن األمانة مع الشـركاء ومن أجل الوفاء بالطلب المتزايد، تتعاو  .٢٠١٠بالصحة في العالم 
    التنسيق من أجل الصحة في أفريقيا.ومبادرة  شبكة توفير الخدمات الصحية

  
   ٣٣-٥٨ج ص عن االقــــرار الــــذي يركــــز عليــــه أيضــــًا  تمويــــل الصــــحة هــــو خطــــة العمــــلمحــــور تركيــــز ٕان و   -٢٣
تقييم البلدان لوضعها فيما احتمال كيفية  فيجوانب الدعم التقني التي تشملها الخطة  يتمثل أحدو . ٩-٦٤ج ص عو

األخـرى  الـدعم التقنـيوتشـمل مجـاالت  .فيهـا الصـحيالتمويـل وكفـاءة ُنظـم  التغطية الصحية الشـاملةتمويل يتعلق ب
 المباشـر مـن المـال الخـاصمستويات السـداد  تخفيضو حيثما يقتضي األمر ذلك أموال إضافية لدعم الصحة جمع 

  .األموالاستخدام تعزيز الفعالية واإلنصاف في و الدفع المسبق والتجميع وتوزيع المخاطر المالية عن طريق 
                                                           

  حة ما لم ُيذكر خالف ذلك.جميع المتوسطات غير مرجَّ     ١
المتاحـــــة علـــــى الموقـــــع اإللكترونـــــي  ، خطـــــة العمـــــلالشـــــاملةالصـــــحية تمويـــــل الـــــنظم الصـــــحية: الســـــبيل إلـــــى التغطيـــــة     ٢

  ).٢٠١٣مارس  آذار/ ١٢عليه في  تم االطالع( http://www.who.int/health_financing/en/index.html  التالي:
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التحـديات فـي  ر الرسـمييـلقطـاع غل الميسورة الكلفة وفرص إتاحتهاتعزيز جودة الخدمات الصحية ويندرج   -٢٤
 الـدعم التقنـيبالنهـوض خطـوات ترمـي إلـى وتتخـذ األمانـة بالتـالي التي ال تشملها خطة العمل. الرئيسية المطروحة 

السياسـات واالسـتراتيجيات إلجراء حوار خاص بالسياسات يدور حول مجمـل لدول األعضاء المقدم إلى اوالسياسي 
  .للصحةالمحددات االجتماعية تناول التي تستهدف نهج الوحول  والخطط الصحية الوطنية

  
ة يمعلومـات الصـحفعالـة للنظـم  إعـداد في سـعيها إلـى لدعم الدول األعضاء هابذل جهودوتواصل األمانة   -٢٥

واالحتفـاظ العتماد والحفاظ عليها لوٕارساء نظم  إتاحة األدوية والتكنولوجيات األساسية بأسعار ميسورةفرص زيادة و 
وخصوصـًا فيمـا يتعلـق  وتحسـين تصـريف الشـؤون الصـحيةفـي مجـال الصـحة  قوى عاملة قوية ومدفوعـة بـالحوافزب

  بالتنظيم ودور القطاع الخاص.
  

السياســات واالســتراتيجيات فيمــا يتعلــق بالموصــوف أعــاله  الخــاص بالسياســاتالحــوار وأدى التركيــز علــى   -٢٦
بـين الـُنظم التـي  إضفاء المزيد من المنهجية على الجهود الرامية إلى تحقيق االتساقإلى  والخطط الصحية الوطنية

دمج برامج مكافحة أيضًا ودعم دعم األمانة لمختلف عناصر النظم الصحية.  إدماجوتعزيز فعالية  اعتراها التشتت
مـن أجـل بالتنسـيق مـع جهـود الشـراكة الصـحية الدوليـة  ة المبذولة لتعزيز الـُنظم الصـحيةاألمراض في الجهود العام

  .الصحية واضح على الحصائلالتركيز بال تهاومواءم زيادة اتساق المساعدة
  

برنــامج اإلقلــيم وتشــمل األمثلــة علــى ذلــك بنــاء القــدرات علــى الصــعيد اإلقليمــي  ضــطلع أيضــًا بأنشــطةويُ   -٢٧
التغطيــة  يركــز علــىهــو و  ٢٠١١الــذي بــدأ فــي عــام  السياســات فــي مجــال تمويــل الصــحة راســمياألوروبــي لتــدريب 
التقــدم علــى المســتوى الــوزاري بشــأن للمســؤولين عــن الشــؤون الصــحية والماليــة عقــد اجتمــاع وقــد . الصــحية الشــاملة

 فبرايـــر شـــباط/ ١٩و ١٨فـــي جنيـــف ( التغطيـــة الصـــحية الشـــاملةالمحـــرز علـــى الصـــعيد القطـــري مـــن أجـــل تحقيـــق 
عـــن تأييـــدهم الشـــديد لتعزيـــز الـــنظم . وأعـــرب المشـــاركون فـــي االجتمـــاع م بالتعـــاون مـــع البنـــك الـــدولينظـــو ) ٢٠١٣

أن تتـاح لجميـع األشـخاص بصـرف  ضـرورةلأي  التغطيـة الصـحية الشـاملةتسـتجيب لمطـامح تحقيـق الصحية التـي 
درتهم على دفع التكـاليف فـرص الحصـول علـى الخـدمات الصـحية العاليـة الجـودة التـي يحتـاجون إليهـا النظر عن ق

  ض أسرهم لمخاطر مالية.أن تعرّ دون 
  

خطـة التنميـة لمـا تبـرز التغطيـة الصـحية الشـاملة فـي أن فـي أملهم  العديد من مندوبي البلدان عن فصحوأ  -٢٨
  .٢٠١٥بعد عام 

  
كمحور تركيز رئيسـي واعترف ببرنامج العمل غير المستكمل لألهداف اإلنمائية لأللفية المرتبطة بالصحة   -٢٩

مالئمــة وعاليــة الجــودة وميســورة الكلفــة تكتســي أهميــة خــدمات صــحية التغطيــة بإتاحــة ورئــي أن لالهتمــام العــالمي 
 فضــىأوفــي الوقــت ذاتــه، . بالنســبة إلــى الفئــات الســكانية المستضــعفةســيما لتحقيــق األهــداف المنشــودة والحاســمة 

 المحــوري دورأنشــطة الوقايــة والتعزيــز والــأهميــة االهتمــام ب رفــع مســتوىر الســارية إلــى الــوعي بعــبء األمــراض غيــ
 ســتخدامة الالمالئمــالطــرق و  المزمنــةللحــاالت والرعايــة الرعايــة الطويلــة األجــل  تــوفيرخــدمات الرعايــة األوليــة فــي ل

  .المستشفيات
  

إشـراك الجهـات الفاعلـة عبـر طائفـة مـن القطاعـات (بمـا فـي ذلـك البـاحثون) والمجتمـع ضـرورة دد على وشُ   -٣٠
توجيـــه هـــذه وتضـــطلع وزارات الصـــحة بـــدور رئيســـي فـــي المـــدني والجهـــات الشـــريكة اإلنمائيـــة والمنظمـــات الدوليـــة. 

أن  علـــىعلـــى نطـــاق الحكومـــات وخـــارج نطاقهـــا بمـــا يشـــمل القطـــاع الخـــاص  ومناصـــرة الصـــحةالجهـــود وتنســـيقها 
ومـن سيما مع وزارات الشؤون الماليـة أمـر يكتسـي أهميـة حاسـمة. هات الفاعلة الحكومية األخرى والالتفاعل مع الج

الحصــول علــى االلتــزام السياســي علــى أرفــع المســتويات حســبما شــدد عليــه العديــد مــن بالدرجــة األولــى  ضــروريال
  .المتحدثين
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خطـــة عمـــل المنظمـــة وأهميـــة تـــدعيم ســـائر جوانـــب النظـــام  وأيـــد االجتمـــاع التوجهـــات العامـــة الـــواردة فـــي  -٣١
علـى المسـتوى العـالمي وعلـى الصـعيدين لدعم البلـدان العمل معًا على والبنك الدولي المنظمة الصحي أيضًا وحث 

وبـاختالف باتجاه تحقيق التغطيـة الصـحية الشـاملة في مسارها البلدان  اختالف مستوياتب معترفاً  اإلقليمي والقطري
  .المسار في كل بلدذلك 

  
ــــدان   -٣٢ ــــع البل ــــي تشــــمل جمي ــــاك بعــــض االحتياجــــات الت ــــيم وهن ــــدم وتقي ــــز رصــــد التق ــــى تعزي ــــل الحاجــــة إل مث

وقــد كانــت . علــى الصــعيد الــوطنيبالسياســات  بينــاتربــط الفضــًال عــن تحســين اآلليــات الراميــة إلــى اإلصــالحات 
وطلب المشاركون مـن من المواضيع المتكررة أهمية رصد التقدم المحرز من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة 

  .تعقب ما تحرزه من تقدموضع إطار للرصد من شأنه أن يساعد البلدان على المنظمة والبنك الدولي 
  
  

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  

  إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير. ةمدعو  جمعية الصحة  -٣٣
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