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 حزمة من الخدمات الصحية األساسيةعداد التغطية الصحية الشاملة وإ حولتقرير مرحلي 

 المقدمـة

على حني ما ظم الصحية يف بلدان إقليم شرق املتيسط، عامة لتعزةز الن  اللوليةة هي األالتغطية الصحية الشاملة  .1
منظمة لوخالل السنيات اخلمس املاضية، كثّفت  العدةد من االلتزامات على الصعيدةن اإلقليمي لوالعاملي.ةؤكده 

ما ةتعلق باألبعاد الثالثة فيبلدان الاحلالة اليت لوصلت إليها العمل بُغية تقييم ا الدلول األعضاء هبالصحة العاملية لو 
 .طرةق إقليمية لودلولية لسد الثغرات املتبقيةرائط لواسرتاتيجيات لوخأُطر لوضع لتغطية الصحية الشاملة، لو ل

لوأُطلعت عليه  1لوقد أُعّد إطار عمل إقليمي بشأن االرتقاء بالتغطية الصحية الشاملة يف إقليم شرق املتيسط .2
طار العمل لوحيدد إ .2014الدلول األعضاء أثناء انعقاد الدلورة احلادةة لوالستني للجنة اإلقليمية لشرق املتيسط يف 

اختاذها ليضع رؤةة لواسرتاتيجية لوطنيتني لتحقيق التغطية الصحية األعضاء اإلجراءات اليت ةتعني على الدلول 
التغطية باخلدمات الضرلورةة، لوضمان زةادة نطاق لورصد تغطية نطاق الشاملة، لوتعزةز احلماةة املالية، لوتيسيع 

يف اإلطار ستخَدم لوةُ  التنمية.يف جمال شركاء المه املنظمة لو كما حيدد اإلطار الدعم الذي ةتعني أن تقد السكان.
ك صيب حتقيق التغطية الصحية كأساس تُبىن عليه خرائط الطرةق اإلقليمية لواليطنية لدعم التحر  اليقت احلايل  

 .الشاملة

لوقد لُوضعت تغطيته ضمن برنامج عمل التغطية الصحية الشاملة. نبغي ما ةتحدةد لوتييل املنظمة عناةة خاصة ل .3
اخلدمات الصحية األساسية ذات األلوليةة اليت ميكن تكييفها من  ةد حزمةحتدمن أجل جمميعة من املعاةري 

 إعداد، لو ةاحلزم هذهلوةعد حتدةد  مستيةات التنمية االجتماعية لواالقتصادةة.حسب البلدان اليت تتفالوت هبا 
الرتتيبات املالية الضرلورةة لضمان اإلتاحة لوضع لو لوحتقيق التكامل فيما بينها، تقدمي اخلدمات ضرلورةة لمنصات 

 .فعالة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة نصفة للجميع، س بالا الـمُ 

ز يف تنفيذ اإلجراءات األساسية اليت ةتضمنها إطار التغطية الصحية الشاملة حرَ الـمُ م ةلخص هذا التقرةر التقد   .4
اجلهيد العاملية املبذلولة أحدث املعليمات حيل دةة لوالستني للجنة اإلقليمية، كما ةقدم التقرةر منذ الدلورة احلا

لتحقيق  لولوطنياا  اآلثار املرتتبة على اجلهيد املبذلولة إقليمياا ةبني إلرساء حزمة من اخلدمات الصحية األساسية لو 
 التغطية الصحية الشاملة.

                                                 
 http://applications.emro.who.int/docs/Technical_Notes_EN_16287.pdf?ua=1متاح على  1

http://applications.emro.who.int/docs/Technical_Notes_EN_16287.pdf?ua=1
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 تنفيذ إطار التغطية الصحية الشاملة

 الوضع الراهن
 ، بلغت استثمارات2013ففي عام  ؛نخفضاا ال ةزال حجم استثمارات إقليم شرق املتيسط يف جمال الصحة م .5

 من السكان يف العامل. %8.7مّثل سكان اإلقليم يف حني من اإلنفاق العاملي على الصحة،  %1.6 اإلقليم
ليصل من إمجايل اإلنفاق على الصحة اجليب اخلاص على اخلدمات الصحية نصيب املبالغ املدفيعة من لوةرتفع 

مالية )ةُقّدر ضائقة دى إىل معاناة عدد كبري من األشخاص من ةؤ ، ما 1يف بعض بلدان اجملميعة الثالثة %80إىل 
صل ما ةتلوفي مليين شخص( كل عام. 7.5مليين شخص( لواالبتالء بالفقر )ةُقّدر عددهم بـ  16.5عددهم بـ 

ستشفيات، ال سيما يف بلدان اجملميعة امللوأسرّة الرعاةة الصحية األلولية بالتغطية باخلدمات، فإن عدد مرافق 
نسمة يف بعض البلدان.  10000أسرّة لكل  4.4من مرافق الرعاةة الصحية األلولية لو 0.5: زال حمدلوداا  الثالثة، ما

قيى يف بلدان اجملميعة األلوىل، فإن تقدمي اخلدمات الصحية ةتم عرب املستشفيات لوةعتمد باألساس على ال أما
 ،كبري غري ُمنظَّم  خاص يالصحية األجنبية. لوبالنسبة لبلدان اجملميعة الثانية، فهي تعاين من قطاع صحالعاملة 

يف القيى العاملة  حاداا لدان اجملميعة الثالثة نقصاا عن سيء تيزةع القيى العاملة الصحية املاهرة. لوتياجه ب فضالا 
ما ةتعلق بتغطية السكان، جمميعات البلدان الثالثة. لوفييف مجيع حتدةاا متثالن اجليدة لواملأمينية  ال تزالالصحية. لو 

اجملميعة األلوىل بالتغطية حبزمة سخية من اخلدمات الصحية، فإن مياطين من  %100ففي اليقت الذي حيظى 
 بُغية تيسيع نطاق تغطية السكان. املتاحة من بلدان اجملميعتني الثانية لوالثالثة ما زال ةتحرى اخلياراتداا عد
ن ي لوالنازح ني لوالالجئ ن، مبا يف ذلك القطاع غري الرمسي لوالعمالة األجنبيةتزال شرائح عرةضة من السكا لوال

 .التغطية يف تلك البلدانفتقر إىل ، تداخلياا 

 ينبغي على الدول األعضاء اتخاذهاإجراءات  

إعداد ألو  الضرلورةة التشرةعات دعمتها بسنتحقيق التغطية الصحية الشاملة لو لدلول أعضاء عّدة رؤةة  لوضعت .6
على لوضع اللمسات األخرية على  بالنسبة ملصر، فهي تعكف حالياا لو  االسرتاتيجيات الصحية اليطنية الالزمة.

السكانية. كما شرعت باكستان  فئاتقانين التأمني الصحي االجتماعي الشامل الذي ةستهدف تغطية مجيع ال
للتأمني الصحي على املستيى االحتادي لومستيى احملافظات. كما أطلقت مجهيرةة  يزراءيف تنفيذ برنامج رئيس ال

من  كل  لوضعت  الصحي لضمان اإلتاحة العادلة للجميع. لومن جانبها، إةران اإلسالمية خطة لوطنية للتحيل 
على مبادئ  السيدان اسرتاتيجيات لوطنية للصحة ألو اسرتاتيجيات لوطنية للتميةل الصحي ارتكازاا تينس لو األردن لو 

 .التغطية الصحية الشاملة

لومجهيرةة إةران اإلسالمية لوالسيدان األردن لوباكستان لوتينس احلماةة املالية، قّيمت مثاين دلول )يف سبيل تعزةز لو  .7
 لوتعكف حالياا  ،نُظم التميةل الصحي لدةها، لوتعرّفت على ما ةياجهها من عقباتلواملغرب(  مصرلوفلسطني لو 

 البحرةنباكستان لو أفغانستان لو لو  األردن على لوضع اسرتاتيجيات للتميةل الصحي. لوتقيم دلول عدة، من بينها
                                                 

للحصائل الصحية للسكان، لوأداء النظام الصحي، لومستيى اإلنفاق على الصحة. لوَتُضم اجملميعة األلوىل البلدان  تتحّدد اجملميعات الثالث للبلدان لوفقاا  1
ماا كبرياا على مَدى العقيد األربعة الفائتة . أما اجملميعة الثانية ، مدعيمة مبستيى مرتفع من الدخيلاليت تقدََّمت فيها التنمية االجتماعية لواالقتصادةة تقد 

لصحة العميمية، إال أهنا تياجه قييداا على امليارد. تقدمي خدمات ام إىل حٍد كبري البلدان املتيسطة الَدخل اليت قامت بتطيةر بنَية أساسية شاملة لفَتضُ 
عدم االستقرار السياسي، تحسني احلصائل الصحية للسكان بسبب ُشّح امليارد، لو ب كبرية فيما ةتعلقلوَتُضم اجملميعة الثالثة البلدان اليت تياجه قييداا  

 لوالصراعات، لوغري ذلك من التحّدةات التنميةّة املعقَّدة.
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باستحداث ، لوالعراق لوُعمان لوفلسطني لوقطر لوليبيا لومصر لواملغرب لواليمن لوالسيدان لومجهيرةة إةران اإلسالمية
تاحة للتميةل الـمُ لوناقشت أفغانستان اخليارات  تيسيع نطاقه. لوأ هإصالحنظام التأمني الصحي االجتماعي ألو 

البحرةن لوقطر لواململكة العربية السعيدةة على إصالح نُظم  لوتعمل ستدام بدعم من جمتمع املاحنني.الـمُ الصحي 
التميةل الصحي لدةها لفصل التميةل عن تقدمي اخلدمة عرب التأمني الصحي االجتماعي. لويف هذه األثناء، تنّفذ 

ردن األلتيفري البّينات املتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة، مبا فيها  2011نظام احلسابات الصحية كثرية بلدان  
. لواململكة العربية السعيدةةلوتينس لوالسيدان لوُعمان لوفلسطني لوقطر لواملغرب  البحرةنلواإلمارات العربية املتحدة لو 

جيبييت تينس لو بلدان احلماةة من املخاطر املالية مـُستفيدة من املسيح األسرةة، لوهي ال عدد قليل من بينما قّيم
 .لومصر لواملغرب

مجهيرةة إةران اإلسالمية لواململكة األردن لو الصحية الضرلورةة، قّيمت كل من  لولتيسيع نطاق التغطية باخلدمات .8
لوأعدت خطط التيسيع ذات  ،ج ممارسة األسرةعرب هنه هبا العربية السعيدةة مستيى تقدمي اخلدمات الصحية 

ت لوكاالإىل إنشاء بلدان عدة سعت صحة األسرة. لو  ةسّيدة األلوىل لسياسالـمُ الصلة. كما لوضعت السيدان 
لوطنية لضمان جيدة الرعاةة الصحية ألو االعتماد، مبا فيها األردن لوالسيدان، كما أرست اإلطار املؤسسي ملبادرة 

 راعية لسالمة املرضى. كما قّيمت فلسطني لواجلمهيرةة العربية السيرةة مستشفياهتما العامة.الـمُ املستشفيات 
ظمة الصحة العاملية لتقييم اإلنصاف يف جمال الصحة لوبدأت ألو لواصلت بلدان عدة تنفيذ مبادرات مثل أداة من

كل من أفغانستان لومجهيرةة إةران  عدتيف املناطق احلضرةة لواالستجابة ملقتضياته لوبرنامج املدن الصحية. لوأ
 .اسرتاتيجية للميارد البشرةة من أجل الصحة اإلسالمية لوالسيدان لواليمن خططاا 

لتشمل التغطية بنظام املساعدة الطبية )الراميد( لومن أجل تيسيع نطاق لورصد تغطية السكان، عّممت املغرب  .9
لوّسعت مجهيرةة إةران اإلسالمية تغطية السكان لتشمل  يف حنيمجيع الفقراء لوالفئات السكانية الضعيفة، 

 .%100إىل مالةني نسمة، لتقرتب نسبة تغطية السكان  7

م من المنظمةالـم  الدعم   قدَّ
ما ةتعلق بإحراز التقدم حني ة للتعرف على التحدةات لوالفرص فيجرةت عدة استعراضات شاملة للنظم الصحيأ ُ .10

من املستنرية خرائط الطرةق اليطنية  لوضعحتقيق التغطية الصحية الشاملة لوتيسري احليار حيل السياسات بغية 
ن، ي للمنظمة، لواخلرباء الدلوليالثالث ستيةات امل االستعراضات شارك يف هذهأجل تعزةز النظام الصحي. لو 

لولوكاالت األمم املتحدة ذات الصلة. لواستعرضت بعثة عالية املستيى تنفيذ خطة التحيل الصحي يف مجهيرةة 
إةران اإلسالمية لوتأثريها. لوقُيمت التحدةات اليت تياجه النظام الصحي يف ليبيا لولُوضعت مالمح خارطة طرةق 

ز النظام الصحي هناك. لوقّيمت بعثة عالية املستيى أثر الالمركزةة على قطاع الصحة يف باكستان لوقدمت لتعزة
التأمني الصحي احلكيمي يف فلسطني  نظاملوخضع  ؤسسي على مستيى احملافظات.الـمُ التيجيه للتطيةر 

ستعراض نظام اكما جرى  ين.على دعم برنامج التغطية الصحية الشاملة اليط اتقدر ال، كما جرى تقييم دراسةلل
لوتنظيمه، كما جيانب احليكمة اخلاصة به الرعاةة الصحية األلولية يف اململكة العربية السعيدةة، مع الرتكيز على 

 .حرز يف تنفيذ اخلطط االسرتاتيجية لقطاع الصحة يف الصيمالالـمُ قُيم التقدم 

املنتجات لتنظيم اليطنية  لى تقيةة النظمعالرتكيز  انصباألساسية، الصحية  تلوالتكنيليجيالويف جمال األدلوةة  .11
األردن لوالسيدان ة. لوحصلت ست دلول، لوهي يالصح تتكنيليجياالالطبية لوإضفاء الطابع املؤسسي على تقييم 

بغية تقييم سلطاهتا التنظيمية  ،على دعم .لوالعراق لولبنانلواجلمهيرةة العربية السيرةة  مجهيرةة إةران اإلسالميةلو 
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لوُعقد مؤمتر سلطات تنظيم الدلواء يف إقليم الشرق املتيسط . املؤسسيللتطيةر خطط عداد سهم يف إأما  اليطنية،
تيقظ يف ، لوألويل اهتمام ملياءمة لوتعزةز اليظائف التنظيمية ملرحلة ما بعد التسيةق لوال2016يف تينس يف آةار/ماةي 

. 2015يمي حيل التيقظ الدلوائي يف املغرب يف لواألجهزة الطبية. لونُّظم اجتماع إقل جمال األدلوةة لواللقاحات
دعم بغية لوضع خطط عمل لوطنية مبيجب مبادرة احليكمة اللوالعراق لواملغرب على  لوباكستان لوحصلت أفغانستان

الرشيدة لألدلوةة، حيث تنتمي ست دلول يف اإلقليم للمرحلة األلوىل، لوسبع دلول للمرحلة الثانية، لوثالث دلول 
تنظيم األجهزة الطبية. لوُعززت املشاركة اإلقليمية يف ل تفصيليإرشادي دليل لوضع لو  .بادرةللمرحلة الثالثة من امل
لمنتجات الطبية املتدنية النيعية/املزلّورة/املغشيشة التيسيم/املغشيشة/ املزةفة، مع لتصدي لآلية الدلول األعضاء ل

 .تييل مجهيرةة إةران اإلسالمية لوباكستان منصيب الرئيس لونائب الرئيس

صالح التعليم الطيب إلالعمل  إطاريلويف جمال تنمية القيى العاملة الصحية، لُوضعت اللمسات النهائية على  .12
حيث  ،(2030-2016القيى العاملة الصحية ) لتنميةاسرتاتيجي إقليمي  لوتعزةز التمرةض لوالقبالة. لولُوضع إطار

التعالون التقين بغية  ألوجه كتب اإلقليميقدم املكما  .2016د يف عقَ اجتماع تقين سيُ يف من املنتظر تقدميه 
كما استكملت معاةري اعتماد  .استعراض لواستكمال خطة القيى العاملة الصحية يف مجهيرةة إةران اإلسالمية

لوُأجرةت تقييمات للعاملني املهنيني يف  ،جرى تيصيف اليضع احلايل ملهنة التمرةضلو  .التعليم الطيب يف العراق
 الصحي. لوالتصيةر الطيب لوإعادة التأهيل الطبية رباتجماالت التمرةض لواملخت

رعاةة بيصفها اسرتاتيجية للمارسة األسرة الدعم للنهيض مب قدمت املنظمةلولتحقيق التكامل يف تقدمي اخلدمات،  .13
يف  ُجرِّب هذا اإلطارلو  ،الرعاةة األلولية تحسني جيدةل املتكاملة اليت تركز على الناس. لولُوضع إطار الصحية

كما حصلت  مان.لومجهيرةة إةران اإلسالمية لوعُ لوتينس  من مرافق الرعاةة الصحية األلولية يف األردن مرفقاا  40
استعراض سياساهتا من أجل دعم العلى  ،الكيةت لواملغربالسيدان لوُعمان لوقطر لو بلدان عدة، من ضمنها 

لواليقاةة من العدلوى املرتبطة بالرعاةة الصحية لومكافحتها.   ةتصل باجليدة لواملأمينية فيماة لواسرتاتيجياهتا اليطني
لوتنفيذ أنظمة اإلبالغ اليطنية عن األخطاء  ةتعلق بيضع لوحتقيق فيمادلول على الدعم  كما حصلت مخس

لول/دةسمرب األد يف كانين اجتماع إقليمي ُعق  يف الطبية. لوجرى الرتلوةج لالعتماد يف جمال الرعاةة الصحية 
دة أنشطة ُمشرتكة، من بينها تنفيذ دراسة معنية بتقييم حجم لونطاق األحداث الضارة بالتعالون لوجرت ع .2015

مع اجمللس السعيدي العتماد املنشآت الصحية، لوإعداد دلورة قصرية لتحسني معارف املمارسني العميميني 
رة املستشفيات ملدةري إداعن لعشرة أةام  ةتدرةبي دلورةبالتعالون مع اجلامعة األمرةكية يف بريلوت، لوإعداد 

دلولة بالتعالون مع االحتاد الدلويل للمستشفيات. لوُنشرت النسخة الثانية من دليل تقييم  13املستشفيات من 
 عن جمميعة أدلوات لومقرر دراسي ةتعلقان بسالمة املرضى. سالمة املرضى، فضالا 

امج تعزةز القيادة من أجل الصحة يف الصحية لوالتميةل الصحي، ُعقدت الدلورة الثانية من برناحليكمة لويف جمال  .14
، لوذلك بالتعالون مع كلية هارفارد 2016ثاين/ةناةر الكانين   30إىل  2015ثاين/نيفمرب التشرةن  15املدة من 

ستفادة من اجليلة األلوىل اليت الـمُ الربنامج بناء على الدرلوس  رلوجعللصحة العميمية لولوزارة الصحة يف عمان. لوقد 
يف جمال الصحة العميمية من بلدان اإلقليم لواستهدفت تعزةز قدراهتم لومهاراهتم للتصدي  قائداا  35تضمنت 

للتحدةات احمللية لواإلقليمية لوالعاملية يف جمال الصحة العميمية. لوُعقد اجتماع إقليمي حيل تيسيع نطاق التغطية 
لواستمر العمل  .2015يل/سبتمرب الصحية الشاملة لتشمل القطاع غري الرمسي لوالفئات السكانية الضعيفة يف أةل

ةتعلق بتنفيذ التأمني الصحي  فيماما ةتعلق بقيانني الصحة العميمية لوحتليل اإلنصاف. لوجرى بناء القدرات في
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تقييم لوظائف الصحة إىل قطر لواملغرب لالدعم  ت املنظمةكما قدم .2015االجتماعي يف مصر يف حزةران/ةينيي 
 .العميمية األساسية

جدةة، مبا يف ذلك االنتهاء من ميجزات السياسات ألو الـمُ ل على إعداد البّينات حيل املمارسات لواستمر العم .15
، لوالنهيض مبستيى جيدة لومأمينية ةج ممارسة األسر األلوراق النقاشية اإلقليمية حيل تقدمي اخلدمات من خالل هنه 

صحي االجتماعي، لوحزمة اخلدمات الرعاةة، لوالشراء االسرتاتيجي، لوالتميةل على جانب الطلب، لوالتأمني ال
 الصحية األساسية.

 إعداد حزمة الخدمات الصحية من أجل التغطية الصحية الشاملة

ةرجع التعالون بني املكتب اإلقليمي لوشبكة ألوليةات مكافحة األمراض إىل زمن بعيد، لوةأيت ذلك ضمن إصدار  .16
. لوةهدف مشرلوع ألوليةات مكافحة األمراض يف  (DCP3)النسخة الثالثة من مشرلوع ألوليةات مكافحة األمراض

ليقاةة من األمراض لومكافحتها، ذات الصلة لنهج النسخته الثالثة إىل إعداد بّينات عاملية لوإقليمية حيل فعالية 
البلدان املنخفضة لواملتيسطة الدخل. لوةُقصد استعمال مصطلح "النـ ُهج" بغية تيصيف  يف تهالومردلودة هالوتكاليف

لوالسياسات اليت تتدرج من التدخالت الطبية لواجلراحية ضيقة التعرةف لوصيال إىل  خالت لوالربامجتدعدد من ال
يف ذلك التعالون  سهمبني القطاعات. لويف اإلقليم، أ لواملشرتكة برامج لوسياسات الصحة العميمية األلوسع نطاقاا 

 .عداد بّينات مماثلة خمتارة من البلدانيف إلو لقدرات اإلقليمية لواليطنية يف جمال التقييم االقتصادي للصحة ابناء 

لوالسياسات "اجليهرةة" املرتبطة مبجميعات حمددة من  لتدخالت لوالربامجمن امتعددة حتدةد جمميعات لوبعد  .17
مشرلوع ألوليةات مكافحة األمراض يف نسخته الثالثة، تُبذل اجلهيد يف اليقت الراهن لدمج درسها  األمراض

لوحزمة أساسية مالية لومشرتكة بني القطاعات  قصيىية الشاملة تكين ذات ألوليةة النتائج يف حزمة للتغطية الصح
 قرتحة منيذجاا الـمُ ل احلزمة لتغطية التدخالت، لوالربامج، لوالسياسات يف القطاع الصحي لوخارجه. لوميكن أن تشكِّ 

  .لصانع القرارات على املستيى القطري مرجعياا 

ةتصل  فيما مقابل املال العالية احلزمتني: أ( بّينات بشأن القيمةتحدةد لوُةستفاد من ثالثة معاةري أساسية ل .18
ر التكلفة؛ ب( بّينات حيل  حبليل تشمل مجيع السكان لنهيض مبستيى التغطية لل العملية دلوىاجلباملردلودةة لوةسه

صحية ةتصل باملكاسب ال فيماف ملن ةعانين من أسيأ الظرلو  تفضيليةج( بّينات حيل التأثريات ال ؛2030
 مها(.احلماةة من املخاطر املالية )ألو كال ألو

 س ب ل المضّي ق د ما   

الدعية إىل التغطية الصحية الشاملة كجزء من خطة أهداف التنمية املستدامة، إىل قرر أن ةيىل االهتمام الـمُ من  .19
مع الرتكيز على بناء نُظم صحية لوطنية لوحتدةد السبل من أجل حشد امليارد احمللية بغية اليفاء بااللتزامات. 

حية الشاملة يف لوسيف ةتياصل التعالون على املستيى الُقطري لتكييف إطار العمل بشأن االرتقاء بالتغطية الص
صاحبة للطيارئ احلادة لواملزمنة املنتشرة يف عدد  الـمُ اإلقليم مع السياقات احمللية، مع النظر إىل الظرلوف اخلاصة 

ةتعلق مبمارسة األسرة،  فيماف اجلهيد من أجل بناء القدرات اإلقليمية لواليطنية كبري من البلدان. لوسيف ُتكثَّ 
طات التنظيمية اليطنية، لوإدارة القيى العاملة يف جمال الصحة، لواإلبالغ عن سبق، لوالسلالـمُ لوترتيبات السداد 

املؤشرات األساسية اخلاصة بالصحة. كما سيتياصل السعي حني حتقيق مزةد من املشاركة يف الربامج ذات 
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غري ذلك األلوليةة، مثل األمراض غري السارةة، لوالصحة النفسية، لوصحة األمهات لواألطفال، لواألمراض السارةة لو 
درجة على خطة التغطية الصحية الشاملة. لوسيف ةستمر العمل التحليلي لتعزةز الن ظم الصحية الـمُ مراض األمن 

من أجل التغطية الصحية الشاملة، لورصد التغطية الصحية الشاملة يف أبعادها الثالث. لوسيف ةيىل االهتمام 
  االت قاطبة.لتيفري مزةد من الدعم لبناء قدرات املنظمة يف تلك اجمل


