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، في امنانُشخصت حالة  .صحي خاصنظام تأمين  شتراك فياال يس بمقدورهاول ،ترعاه الحكومةالذي ليست مؤهلة للحصول على التأمين الصحي هي . وري في جورجياغمن منطقة  ة، طبيبسنة 23ميكابيريدزي،  امنان

رضى الذين ال يقدرون على دفع أدوية للمشراء في  هاتبارستخدم تما  اغالب  هي و. وقد اضطرت إلى االعتماد على قروض سخية من أقاربها للحصول على العالج ؛ق الرحمسرطان عنب فترة سابقة من هذا العام، بأنها مصابة

 .، للحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجونهااالناس العاديين، مثل منان ةساعدإلى م ،في جورجياالتغطية الصحية الشاملة  الرامية إلى تحقيق ،الجديدةالرئيسية اإلصالحات تؤدي من المأمول أن و. اهثمن

 التغطية الصحية الشاملة

 خطط التأمين الصحي الفقراء ُتهمللماذا 

 

التغطية ف. للشرائح األكثر احتياًجا لهاذة للحياة نق  بتقديم الرعاية الصحية المُ  ،حياة ماليين الناس أن تغيرالتغطية الصحية الشاملة  بإمكان

باسم التغطية فألسف، مع الكن و. دون خوف من الوقوع في براثن الفقر ،ي يحتاجونهذعلى العالج ال جميع الناس حصولتعني الصحية الشاملة 

فتلك . الفقراءُتهمل و ،غالبية الناس التي تستبعد خطط التأمين الصحي دان الناميةوحكومات البل ،بعض الجهات المانحة، تعزز الصحية الشاملة

أفقر من أن يستطيعوا  ناسأمن  االشتراكاتبدالً من جمع ف. عدم المساواة وتعززفي القطاع الرسمي مميزة للفئات التمنح األولوية الخطط 

 –على الصحة من الضرائب العامة  إلنفاقإعطاء األولوية ل إلى ،التغطية الصحية الشاملةالتي حققت أكبر تقدم في اتجاه  ،البلداندفعها، لجأت 

 الجهاتيجب أن تتخلى لذلك، . المساعدات الدوليةكذا من و ،قطاع الرسميضرائب مقتطعة من رواتب ال ضمنأو  ،ةفردنم سواء بضريبة

 .ة ومنصفة للجميعشاملصحية تقديم رعاية على عمل يي ذمويل التز على الوترك الناجحة،عن خطط التأمين غير المانحة والحكومات 
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للتغطية الصحية يجري الترويج  ؛ حيثسبفي الوقت المنا، أصدرته أوكسفام وواضح مهم إصدار"

 ،ةالصحفي مجال القائمة  وجه عدم المساواةأل بوصفها العالج الناجع ،واسععلى نطاق  ،الشاملة

صدار فهذا اإل. تمويلالبفيما يتعلق ال سيما  ،في تفسيرها وتنفيذهالكن هناك اختالفات أساسية و

الدولي والجهات المانحة األخرى، البنك  اما يشجعه اغالبً التي أن خطط التأمين الصحي،  يوضح

سوف  ،ائبضرلى الع معتمدةإنصاًفا أكثر مناهج وفي غياب  .كثر فقًرا واألقل صحةاألبا مً ودتضر 

 ".اتهددنا جميعً لأوجه عدم المساواة في الصحة  تزايديستمر 

 

 ساندرزبروفيسور ديفيد 

 الصحة العامة،  مدرسةأستاذ فخري، 

 كيب ويسترن جامعة

 

 
 
 

 

قم ما لم ت، أي تقدم قتحقي نل ربما أو في التغطية الصحية الشاملة، تقدم ضئيلسوى يتحقق لن "

بطريقة  ،اعة مقدمً ودفالمواستخدام األموال المحلية زيادة اإلصالحات الرامية إلى بتنفيذ البلدان 

 بتمويل ةتعلقلمضوء على بعض القضايا الرئيسية االهذه الورقة تسلط . منصفة وفعالة ومستدامة

 ."في المناقشات الحالية وتعد بالمساهمة اإليجابيةالتغطية الصحية الشاملة، 

 

 ماكنتاير بروفيسور دي 

   جامعة كيب تاون، دة اقتصاديات الصحةوح

    

 
 
 

متوسطة تحقق في البلدان منخفضة وتأن التغطية الصحية الشاملة لن جالء باألدلة الدولية توضح "

تقرير أوكسفام هذا، ويبرز . أو القائم على االشتراكات ،من خالل التأمين الصحي الطوعي ،الدخل

احتياجات الفقراء، وبحيث تفي ب ،ياقستبًعا للالرعاية الصحية آليات تمويل أهمية اعتماد  بوضوح،

 ،والمجتمع الدولي ،نو، والممولاتالسياس عانوص ،الحكومات حتشديجب أن تو. عن األغنياء فضالً 

إمكانية التي تضمن  ،دعم البلدان في تنفيذ اإلصالحاتتوراء التوصيات الواردة في هذا التقرير، و

ما ة ذات نوعية جيدة عندعلى رعاية صحي - األغنياء والفقراء على حد سواء -الناس  حصول

 ."إليها وناجتحي

 

 ما وجين ش .د

 زميل باحث، 

 ، نيروبيترستويلكوم  - برنامج بحوث كمري
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  ملخص
 أن يمكنمفهوم أقوى "بأنه ريت تشان، ج، مارلمنظمة الصحة العالمية ةالعام ةالمدير تهوصفبعد أن 

تتعلق . ة العالميةالصحندة جأ قمة إلى" التغطية الصحية الشاملة"ارتفعت  1،"تقدمه الصحة العامة
سواء  –الجميع يجب أن يحصل ف. الحق في الصحةب جوهرها،التغطية الصحية الشاملة، من حيث 

. مالية من مصاعب وادون أن يعان ،على الرعاية الصحية التي يحتاجونها -اء رفقالأو  اءغنياأل
الحماية المالية  نفسعلى كل فرد يحصل أن  ،التغطية الصحية الشاملة عنيتوبالنسبة ألوكسفام، 

على  تهأو قدر وظيفيال الية الجودة، بغض النظر عن مركزهعالنطاق من الخدمات الصحية  نفسو
 .الدفع

تحتاج الحكومات إلى لذلك ، و"ميعمقاس واحد يناسب الجمن "التغطية الصحية الشاملة ليست رحلة 
عدم وجود  نغير أ. االسياقات االجتماعية واالقتصادية والسياسية لبلدانهمع تناسب هج تانموضع 

ة لقد كانت منظمة الصح 2."صلحأي شيء ي"ن أال يعني " ط أولي للتغطية الصحية الشاملةمخط"
التغطية  لتمويلإجراءات رئيسية ربعة أولوية أل دولةالتعطي أن في ضرورة  ةواضح العالمية

وإنشاء  ،وتعظيم الدفع المسبق اإللزامي ،لحد من المدفوعات المباشرةا: ، وهيالصحية الشاملة
 .ال يقدرون على المساهمة منواستخدام اإليرادات العامة للحكومة لتغطية  ،كبيرة مخاطرتجمعات 

م للرعاية رسوم المستخد  ال تزال ف. اتم تجاهل هذه المبادئ التوجيهية في حاالت كثيرة جد  لقد 
في جميع أنحاء ة، كل سن إنسانمليون  621يواجه و. موجودة في معظم البلدان الناميةالصحية 

إنسان مليون  611 دفعمباشرة، بينما يُ المدفوعات البسبب  لرعاية الصحيةكارثية لتكاليف  ،العالم
الكثير وتنفذ ع تشجم التغطية الصحية الشاملة، باسو 3.كل ثانية فرادأي ما يعادل ثالثة أ –الفقر نحو 

، والمجتمعيخاص طوعي الالتأمين الصحي الب برامج خاصة ن الحكومات والجهات المانحة م
برنامج )" رسبي" برنامجنال لقد . د الفقراءستبعتمكلفة، ووإدارتها  ،منخفضة تهاتغطيظهر أن 

نطاق واسع ال اءثن ،لمن هم دون خط الفقر ،في الهندلتأمين ل( الدولة للرعاية الصحية للفقراء
وتصاعد  ويعاني من الفساد وسوء المعاملة ،مالية محدودةحماية يوفر  هلكنو ا؛ناجح  اعتباره ب

حقق ي مل 4،5،6،7.وقائيةاللرعاية العالجية بدال  نحو امة الموارد العابنحرف ا فضال  عن أنه ،التكاليف
ا حتى بلد في العالم أي  ا قريب   .لتأمين الطوعيباالعتماد على ا ،ن التغطية الصحية الشاملةمشيئ 

زالق مدركون يمن ل، بالنسبة متزايد ا، على نحوشعبي    صبح التأمين الصحي االجتماعي بديال  لقد أ
 التغطية الصحية تحقيقفي التأمين الصحي االجتماعي  ولكن، في حين نجح. الطوعية برامجال

النماذج  هذا النوع منمحاوالت تكرار لم تنجح عدد من البلدان ذات الدخل المرتفع، الشاملة في 
التأمين الصحي  برامجتتسم ؛ إذ عادة  ما لقائمة على العمالة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخلا

التغطية بلغت في تنزانيا، ها األخذ بمن عشر سنوات فبعد . ستبعاد على نطاق واسعباالاالجتماعي 
بر التأمين الصحي ع توسع سريعلتحقيق  عانت البلدان الغنيةحتى ف 8.فقط %67 السكانية

ال يمكن، وال ينبغي، أن . التغطية الصحية الشاملة سنة لتحقيق 637ألمانيا  تاستغرق –االجتماعي 
 .طويلةمثل هذه الفترة الة في البلدان الفقير الناسينتظر 

، يكاد يكون من المستحيل إجبار الناس على اإلزامي    التأمين الصحي االجتماعييكون حتى عندما و
 ،التغطية المنخفضة تكالعاني نفس مشيو ،واقع الحالطوعي  ا في يصبح وعندئذ . مشاركة فيهال

الذي ُيعتبر نظام التأمين اإللزامي في غانا، إن . المخاطرتجمعات تشرذم و ،واالختيار المعاكس
فقط من  %21 سوى اليوميغطي  للتأمين الصحي االجتماعي، القصة نجاح على نطاق واسع 

 9.السكان

 في ظلحتى و. وينبغي تجنبه ،زيادة وترسيخ عدم المساواةإلى  "القطاع الرسمي أوال  "نهج يؤدي 
ا جميع  فإنأفضل النوايا،  التأمين الصحي التي شرعت في  ،منخفضة ومتوسطة الدخلالبلدان تقريب 
 كونتالتغطية عندما  التوسع فيوجدت أنه من المستحيل قد  ،بالبدء بالقطاع الرسمياالجتماعي 

أحدهما والنتيجة المعتادة لهذا الوضع هي نظام تأمين صحي ذي شقين، . على أساس اشتراكات
كل ل( عادة مع حزمة استحقاقات أكثر محدودية وأقل جودة) "ارة الصحةوز"لـ للموظفين، واآلخر 

 .شخص آخر

يرادات إلى زيادة اإلالرسمي توظيف خارج ال من هماشتراكات تأمين تؤدي أن لم تتحقق آمال و

 

إلى  فرادكل ثانية أربعة أيتحول 
عليهم أن يدفعوا من الفقر، ألن 

لرعاية نفقات امالهم الخاص 

 الصحية
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خمسة في المائة فقط بفي غانا، تسهم أقساط التأمين التي يدفعها القطاع غير الرسمي ف. كبيرةبدرجة 
لتغطية فواتير ضخمة نفسها أمام الحكومات جد تكذلك  10.التأمين الصحي الوطني برنامجتكلفة  من

مليون دوالر على  22أنفقت حكومة تنزانيا فقد . هايلماعل التأمين الصحي االجتماعياشتراكات 
أي أكثر  –دوالر للموظف الواحد  32ا يعادل و م؛ وه3119/61اشتراكات أرباب العمل في 

كذلك قد يخفض التأمين  11،12.السنة على الصحة لعامة السكانللفرد، في  ها أنفقتمات مست مرب
 كازاخستانبدأت عندما  –الموارد اإلجمالية المتاحة لقطاع الصحة  ،بالفعلالصحي االجتماعي، 

من خالل  تم جمعه مايزانية الصحة بمقدار أكبر من م ضيخفبتوزارة المالية قامت ، تستخدمه
 13.أقساط التأمين

 جحاناننهجان 
 علىتعمل  ،نظم تمويل محلية التي تنشئمن البلدان النامية  امتزايد   اعدد  أن هناك  حسن الحظمن 

، تتفق هذه البلدان مسيراتها الخاصةف ختالوعلى الرغم من ا. بالتغطية الصحية الشاملة النهوض
 ،أو اإلقامة/و ،قوم على المواطنةيول على الرعاية الصحية ينبغي أن أن الحق في الحصعلى 

غير  ،صحةنماذج لتمويل البدال  من استيراد و. أو المساهمات المالية ،وظيفيوضع الالوليس على 
على متوسطة الدخل البلدان منخفضة و تعمل من البلدان ذات الدخل المرتفع، ينبغي أنمناسبة، 

ا بظروفها ،ي بلدان أخرىف التغطية الصحية الشاملة نجاحاالستفادة من قصص   ومنها، أقرب شبه 
 .قيرغيزستانو ،سريالنكا، ووالمكسيك ،ندتايال

 ترفضوالبلدان التي حققت أكبر قدر من التقدم حتى اآلن مبادئ اإلنصاف والشمولية،  تبنتوقد 
إلى معسكرين تنقسم هذه البلدان . لدفعغير القادرين على افقراء النهج جمع أقساط التأمين من 

 .ينواسع

 - والبرازيل ،وماليزيا ،سريالنكا من بينها – جميع مستويات الدخل منبلدان لهناك أمثلة  ،أوال  
النظم الصحية الممولة من الضرائب ف. إيرادات الضرائب التغطية الصحية الشاملة من تمول

تعد من بين أفضل  ية من المخاطر الماليةالحمامن مستويات  تقدموماليزيا  سريالنكالمواطني 
كن نصف السكان القرن العشرين، لم يات يثمانينفي أواخر  ،في البرازيلو 14.في آسيا المستويات

 تموله دولةفي النظام صحي موحد  اءنشإن م بعد عقدين فقطولكن  .التغطية الصحيةب يتمتع
هذا النظام على اآلن  وندعتمي ،يلمليون نسمة في البراز 311من  %71حوالي أصبح ، الضرائب

تغطية صحية  تقحقالتي  ،منخفضة الدخلالبلدان  إلى أنهنا اإلشارة  وتجدر  15.للرعاية الصحية
 16 .باالعتماد على الضرائب في التمويلذلك هي فقط تلك التي فعلت  ،شاملة ومنصفة

في التغطية الصحية  لناجحةا مجموعة أخرى من البلدانجانب من  تزايد اعتمادهي خيار ثانهناك 
من يعملون  علىالتأمين  جمع أقساطقصر هو و - تايالند، والمكسيك، وقيرغيزستان مثل -الشاملة 

لتمويل  ،مع عائدات الضرائب ،حيثما أمكن ،األموالهذه  ضم، وةالرسميبأجر في الوظائف 
 .التغطية الصحية لجميع السكان

 هنظامسكان، ويمول المن قط ف %63 رواتبمن همات على مسانظام الصحة في تايالند يعتمد 
في غضون عشر سنوات و 17.تخدام اإليرادات العامة للحكومةاسب ،ادولي   المشهور  ،لتغطية الشاملةل

 %4إلى أقل من  %21تغطية الرعاية الصحية من فراد الذين ال يتمتعون بانخفض عدد األ ،فقط
دمج للوات خطند وتتخذ تايال 19.استفادة من هذا النظامكان الفقراء هم األكثر وقد  18.من السكان

من لبالنسبة فوائد الرعاية الصحية الفائقة لالحالي عدم اإلنصاف  يعالج ، بماأنظمة مختلفةبين 
 .الوظائف الرسميةفي يعملون 

من الرواتب، شتراكات االالجمع بين  –لمخاطر لبالتجميع الوطني  مرحب به، ،هناك اتجاه
هذه اإلصالحات في أدت وقد . افي بلدان أخرى أيض   –الضريبية، والمعونة اإلنمائية  واإليرادات

وفي جنوب  20.لمساواة، وتحسين النتائج الصحية، وعدم اشرذملتلض جذري يخفإلى تقيرغيزستان 
لى ع ،لُمقترح في التأمين الصحي الوطنيا ،الرعاية الصحيةستحقاق اسوف يرتكز أفريقيا، 
 .المساهمات الماليةعلى وليس  ،واإلقامة القانونيةالمواطنة 

ا  ادور   الضرائبمن تمويل لعب ال مع لكن، و. التغطية الصحية الشاملة نجاحفي كل قصص أساسي  
إلى  للتغطية الصحية الشاملة،" معتاد"ج كنموذالتأمين الصحي االجتماعي، االنشغال ب أدى، فساأل

إلى  ،دون بحث ،بكيفية توليد المزيد من العائدات الضريبية للصحة المتعلق ،الحاسم ؤالسالترك 
هذه النقطة العمياء على وجه معالجة ينبغي . منخفضة ومتوسطة الدخلالبلدان في  ،حد كبير
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من خالل تحسين جمع  ،زيادة اإليرادات المحلية للصحة هايمكن ،احتى البلدان األكثر فقر  ف. السرعة
تمويل الآليات فضال  عن ، ةجديد ةصاعديتضرائب ، وإدخال يةبيت الضرمعدالال ضبطالضرائب، و

 إلى %26 ضيفيمكن أن ي تعزيز اإلدارة الضريبية وحده فإن وحسب تقديرات أوكسفام،. مبتكرةال
الموارد في زيادة والر مليار د 319صل إلى بما ي ،البلدان الناميةمن  23 فيالعائدات الضريبية 

 21.المحلية

 عالميالحاجة إلى تضامن 
ا عامال  حاسم  يعد  الضرائب، وتجنب العالمي يبيالتهرب الضربشأن  إجراءات عاجلةاتخاذ  إن

ا ل فتكلفة التحايل . ظ بهاواالحتفامواردها الصحية للمزيد من  دولالتوليد  يةنإمكاضمان أيض 
والر مليار د 611 النامية، يقدر بنحوالضريبي الذي تنتهجه الشركات متعددة الجنسيات في البلدان 

على  3166في عام الصحراء  ا جنوبحكومات أفريقي جميع تهأنفق ماضعاف أأربعة أي  – اسنوي   
 22،23.الصحة

 المدى القصير إلىمن ، على األقل كبيرةمساعدة إنمائية التغطية الصحية الشاملة سيتطلب تحقيق 
فقط  الدخل المنخفض ذات  دولمن الثمانية  لن تتمكن سوىا لمنظمة الصحة العالمية، وفق  ف. المتوسط

إن المزيد من  3162.24 في ،المحلية هامواردمن بشكل كامل  ،التغطية الصحية الشاملةتمويل  من
أمر حيوي، ليس فقط للمساعدة في بناء نظم فعالة في مجال  المعونات طويلة األجل، القابلة للتوقع،

من  دولالتتمكن حيث ب ،العامةائب والضرالمالية ا لتحسين نظم اإلدارة الصحة العامة، ولكن أيض  
دعم ال على سبيل أخرى حكومةإلى حكومة من المقدمة إن المعونة كذلك، ف .ا في المستقبلذاتي    اءكتفاال
تحقيق التغطية مسيرتها ل فيهي أفضل وسيلة لدعم الحكومات  ،لميزانية العامةاأو دعم  يقطاعال

 .الشاملةالصحية 

وحدها لن تنهض  ،بلدان منخفضة ومتوسطة الدخلالفي  ،زيادة اإليرادات المتاحة للحكوماتإن 
عن طريق  ،الحكومات التزامها السياسيظهر يجب أن تُ  كذلك. التغطية الصحية الشاملة التقدم نحوب

زيادة وحماية االعتمادات المخصصة لقطاع الصحة، والتحرك بسرعة لمعالجة أوجه القصور، 
 يعطأن ت بجيكما  .وآمنة ،ة للمساءلةوخاضع ،ىللمرض رعاية فعالةتقديم تحسين الجودة، وضمان و

من  الفعالةاألولوية للرعاية الصحية األولية الشاملة، بما في ذلك الرعاية الوقائية وزارات الصحة 
سياسية لتحقيق هذه اإلرادة القد كانت و. والقيام بدور نشط لتحسين األداء والمساءلة، حيث التكلفة
 .للتغطية الصحية الشاملة حجر الزاوية لكل قصة نجاح بمثابةالتغييرات 

 التوصيات
 حكومات البلدان النامية

  منظمة الصحة  حددتهاتي الاألربعة  "العناصر األساسية"تمويل تستند إلى نظم تطوير
القائم لنظام التأمين االجتماعي بدال  من النظر إلى التكيف مع النمط األوروبي و. العالمية
فادة من عدد متزايد من البلدان منخفضة بناء على الدروس المستيمكن ال، وظيفةعلى ال

 . التغطية الصحية الشاملة ا نحوالتي تحرز تقدم   ،متوسطة الدخلو

  في سهل األ"بـ لبدء اوتجنب إغراء  ،والشمولية أولويات واضحة منذ البدايةجعل اإلنصاف
على  بقدر مساوالفقر ظل يعيشون في يجب أن يستفيد من . في القطاع الرسمي "التحقيق

 .كل خطوة على الطريقفي  ،أفضل حاال   لمن هماألقل 

  غير الرسمي،  القطاعين في ملاالعى جمع أقساط التأمين من عل جهودالبدال  من تركيز
اإليرادات للصحة من اإلصالح  زيادةل انظر إلى طرق أكثر كفاءة وإنصاف  يمكن ال
 .الضريبي

 القطاع على رواتب  الضرائب مع –اإليرادات الحكومية للصحة  التحرك نحو تجميع
 .توزيعالإعادة لتعظيم  – وجدت ماالرسمي حيث



6 

 المتمثلا مع هدف أبوجا تمشي  ة للصحة، ة من الميزانيات الوطنيكافي ضمان تخصيص نسب 
 .ةيموال الحكوماألمن  %62في 

  وتنفيذها، ورصدها ،في جميع مراحل وضع السياساتبنشاط إشراك المجتمع المدني. 

 حكومات البلدان ذات الدخل المرتفع، والمنظمات المتعددة األطراف

 في م التغطية الصحية الشاملة، ال سيما باس ةمناسبالغير  مقارباتالتوقف عن تشجيع ال
 .مجتمعالمستندة إلى ال وأ ةالخاصأمين الصحي الطوعي الت برامج

  من دفع الضرائب والتهرب الضريبي، الذي يحرم البلدان الفقيرة تجنب اتخاذ إجراء بشأن
ا لإلنفاق علىالدخل ال  إلصالحلتقديم الدعم . لخدمات العامة الشاملةا ذي تحتاجه كثير 
اإلدارة  اتفي البلدان الفقيرة، بما في ذلك الدعم التقني لتعزيز قدر التصاعدي يالضريب

 .الضريبية

 مساعدة إنمائية رسمية، كالقومي اإلجمالي  دخلألقل من العلى ا %1.7تقديم  تزاملالوفاء با
 عطويل األجل للقطادعم لل نسبة أكبر من المعونة قديمتو. لصحةامساعدات وتحسين فعالية 

 .أو للميزانية العامة 

 ي التغطية الصحية لتقدم المحرز فلفعال والتقييم القياس لدعم حكومات البلدان النامية ل
 .اإلنصاف ، ال سيماالشاملة ونتائجها

 المجتمع المدني

  للدفع  واألطراف المعنية األخرى،جماعي على الحكومات ممارسة ضغط لزيادة التعاون
، نصافواإل ،شمولقيم التي تكرس التغطية الصحية الشاملة ال اتباع نهجفي اتجاه 
 .والتضامن

  رصد والمشاركة في الحوار بشأن السياسات، للمساءلة عن طريق الحكومات إخضاع
 .وتقديم الخدمات، وفضح الفساد ى الصحةاإلنفاق عل

  ليات التمويل الجهات المانحة ذات النفوذ آل شجيعتالتي تشهد لفت االنتباه إلى الحاالت
 .ةمساءلوإخضاعهم لل ،الصحي المجحف

   الدعوة من أجل  ،ال العدالة الضريبيةفي مجالمجتمع المدني قادة ا إلى جنب مع العمل جنب
 . العالمي يبيالضرالتهرب و بشأن التجنبالتخاذ إجراءات عاجلة 

  غير الرسمي،  في االقتصاد املينالتضامن مع العبينبغي أن تعمل نقابات القطاع الرسمي
 .عللجميرعاية صحية شاملة ومنصفة وأن تحشد التأييد ل

بوصفها هدف مظلي التغطية الصحية الشاملة  أوكسفام المجتمع الصحي الدولي لدعمتدعو 
التغطية الصحية الشاملة تركيز على الف. 3162بعد عام لما  "إطار التنمية"في  للصحة
ذات الصلة بالصحة،  ،األهداف اإلنمائية لأللفيةالفرصة للتعجيل بإحراز تقدم في يوفر 

لوفاء لالتحرك نحو نهج أكثر شموال  ، األهمومعالجة تزايد عبء األمراض غير المعدية، و
 .منصفة للجميعر معقولة، وبأسعاو، ةكريمرعاية صحية في حق الب
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