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1- The global strategy for women's children's and adolescent's health 2016-2030: "Every 

woman every child".

http://globalstrategy.everywomaneverychild.org/pdf/EWEC_globalstrategyreport_200915_F

INAL_WEB.pdf

2- ICRW- International center for research on women

http://www.icrw.org/

3- Voice and Agency: Empowering women and girls for shared prosperity. World Bank 

Group

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Gender/Voice_and_agency_L

OWRES.pdf

4- Accountability for women and children's health: 2015 progress report, World Health 

Organization 

http://www.who.int/life-course/news/regional-news/accountability-report-2015-with-

isbn.pdf?ua=1

5- Women's Health Policy: The Kaiser family foundation

http://kff.org/about-womens-health-policy/

6- The cost and benefits of investing in sexual and reproductive health. The UNFPA United 

Nation Population Fund 

http://www.unfpa.org/

7- Maternal mortality 1990 to 2015, Estimate by WHO, UNICEF,WORLD BANK, UN  

population division

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/194254/1/9789241565141_eng.pdf?ua=1

8- India’s vision for health: Perspectives from the XIIth five-year plan (2012-2017)

http://www.ijmedph.org/temp/IntJMedPublicHealth4146-1963325_052713.pdf
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http://www.bmg.bund.de/presse/pressemitteilungen/2015-02/hospiz-und-palliativgesetz.html

ראשוניתרפואהובמרכזיהחוליםבתישלהחוץבמרפאותביקורעבורהתשלוםהתבטל2015באפריל:יוון
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.ופליטים

http://www.hspm.org/countries/greece09062014/countrypage.aspx
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http://www.parlament.mt/billdetails?bid=486&l=1&legcat=13
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