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  غيتس، ميليندا السيدة كلمة
  ،غيتس ميلينداو  بيل مؤسسة

   والستين السابعة العالمية الصحة جمعية أمام
  

  ٢٠١٤ مايو أيار/ ٢٠ الثالثاء، جنيف،
    

 أصــحاب ســاتا، - كاســيبا كريســتين الــدكتورة األولــى الســيدة تشــان، الــدكتورة العامــة المــديرة الــرئيس، الســيد
    والسادة، السيدات السعادة،

  .إليكم للتحدث اليوم دعوتي على أشكركم

 قضــيت فقــد المجــال، هــذا فــي رســمياً  تــدريباً  أتلــق لــم أنــي ورغــم الثانيــة. مهنتــي هــي العالميــة الصــحة إن
 .القاعـــة هـــذه فـــي ضـــريناالح مـــنكم العديـــد مـــنو  الخبـــراء مـــن عليـــه فيهـــا أتعـــرف الماضـــية عشـــرة الخمـــس الســـنوات
 تحقيـق علـى النـاس تسـاعد أن يمكـن الصـحيحة االسـتثمارات أن كيـف عيني بأم ألرى البلدان عشرات إلى وسافرت
   والمرض. الفقر ركام تحت مدفونة ظلت التي إمكاناتهم

 تعقيـد مـن عملكـم بـه يتسـم مـا مـدى العالميـة الصـحة مجـال في تدريبي فترة خالل استخلصته ما بين ومن
 هــو مــاب تتــداولون هنــا إنكــم إليهــا. تنتمــون التــي الــوزارات فــي أو الجمعيــة هــذه إطــار فــي ســواء ،قطعــاً  بالغــة وأهميــة

 المحفــوف عملكــم تنفــذون فــأنتم بالدكــم فــي أمــا معــًا. نحققــه أن لنــا يمكــن مــا رؤيــة علــى العــالم وتحضــون مســتطاع،
   .ملموسة نتائج إلى الكبرى الخطط تحويل في والمتمثل بالتحديات

 وقـت أي مـن أسـرع بـوتيرة صـحة يـزداد العالم إن .تماماً  مبررة الجريئة طموحاتكم أن أثبتم فلقد وباختصار
ــ وبالنســبة مضــى.  العشــرين الســنوات فــي األطفــال وفيــات معــدل تراجــع فــي يتمثــل للنجــاح مقيــاس أفضــل فــإن ،يإل

 مــنهم المزيــد تــرك أو األطفــال مــن المزيــد إنقــاذ بــين خيــار أنهــا علــى العالميــة الصــحة فــي نفكــر عنــدماو  .المنصــرمة
  .بجالء واضح نريده ما أن أرى نيفإن ،يموتون

 ســـنة وهـــي ،١٩٩٠ عـــام فمنـــذ حافـــل. ســـجل هـــو األطفـــال وفيـــاتب المتعلقـــة العالميـــة اإلنجـــازات ســـجل إن
 يبدو التحسن هذا إن بل المائة. في ٤٧ بنسبة الوفيات هذه عدد تراجع لأللفية، اإلنمائية ألهدافل بالنسبة األساس

 لكــان ،١٩٩٠ عــام منــذ ثابتــاً  ظــل قــد الوفيــات معــدل كــان فلــو الحســبان. فــي الســكان نمــو أخــذنا مــا إذا أكثــر بــاهراً 
 تقـدم وهـو ،طفـل مليـون ٦,٦ كـان بالفعـل مـاتوا مـن عـدد لكـن الماضـي. العـام فـي نحـبهم قضوا قد طفل مليون ١٧
  .حتفهم يلقون يزالون ال جداً  كثيرين أطفاالً  أن على ُيصّدق، ال

 بالمستطاع كان وأنه الحياة فارقوا قد طفل مليون ٦,٦ أن كذلك المذهل من فإن هذا ومع مذهل. تقدم إنه
 الصـفر ليقـارب العـدد هـذا خفـض إن العمـل. إلـى عاجلة دعوة أيضاً  ذلك ويمثل منهم. الساحقة الغالبية أرواح إنقاذ
  عملكم. في الزاوية حجر هو المستطاع قدر
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 كانــت ٢٠٠٥ عــام ففــي .اثنتــين مناســبتين فــي الجمعيــة هــذه إلــى التحــدث شــرفب بيــل زوجــي يَ حظــ لقــد
 الصـحة مجـال فـي ننخـرط اذاولمـ ،نكـون مـن عنـدها لكـم أوضـح فلقـد ولـذا ،األولـى خطواتهـا تخطو التزال مؤسستنا
  .شركائنا مع بيد يداً  المشكالت حل في نفكر وكيف ،العالمية

 فـي األطفـال مـن اآلالف مئـات يقتـل الـذي العجلي الفيروس عن صحفياً  مقاالً  قرأنا أننا كيف لكم روى لقد
   الغنية. البلدان في منهم اً أي يقتل يكاد ال أنه حين في الفقيرة البلدان

 المعالجـة مثـل فاالبتكـارات ألهمتنـا. لـه التصـدي علـى العـالم قـدرة ولكن السافر، اإلجحاف هذا صدمنا وقد
 األرواح جميـــع بـــأن القائـــل المبـــدأ وتجســـيد األرواح، هـــذه إنقـــاذ تتـــيح العجلـــي الفيـــروس ولقاحـــات الفمـــوي باإلمهـــاء
  قيمتها. في تتساوى

 الهيئـة هـذه والتزمـت باللقاحـات. المتعلـق مؤسسـتنا عمـل عـن خاصـة بصـفة بيـل تحدث ،٢٠١١ عام وفي
 عـام بحلـول األطفـال جميـعل الالزمـة اللقاحـات كـل بتـوفير التـزمتم أنكـم كمـا للقاحـات، اً عقـد الحالي العقد هذا بجعل
 باللقاحـات الخاصـة العالميـة العمـل خطـة طريـق علـى الُمحـرز التقـدم تتبـع اإلقليميـة المنظمة لجان وتتولى .٢٠٢٠
   .هذه

 العالميـة التمنيـع معـدالت زيـادة أجـل مـن معكم عمل الذي ،والتمنيع لقاحاتل العالمي التحالف ويستضيف
 بقــاء علــى بــالغ أثــر العمليــة هــذه لنتــائج وســيكون العــام. هــذا المــوارد لتجديــد مــؤتمراً  ،مســبوقة غيــر مســتويات إلــى

   القادمة. السنوات في الحياة قيد على األطفال

 أربعـة هنـاك تكانـ الحين، ذلك وفي األطفال. شلل استئصال أجل من العالم كفاح عن أيضاً  بيل وتحدث
 إلـى العـدد هـذا انخفـض الهنـد، ابـذلته التـي ةالبطوليـ دو الجهـ وبفضـل واآلن، العالم. في المرض بهذا موطونة بلدان
 إلـى ينضـمون جـدد شـركاء هنـاك ولكـن .الفاشـيات ذلـك فـي بمـا خطيـرة تحـديات نواجـه ومازلنـا .فحسـب بلدان ثالثة

 مكـة إمـام مظلـة تحـت عـالمي إسالمي استشاري فريق تكوين ذلك في بما ابتكارية، نهوجاً  يستخدمون وهم المبادرة.
   التطعيم. دعم بهدف المكرمة

 سنضــطلع أبــدًا. تتبــدل ولــن الجوهريــة قيمنــا تتبــدل لــم مؤسســتنا، عــن فيهــا ســمعتم التــي األولــى المــرة ومنــذ
   المشكالت. حل على االبتكار بقدرة نؤمن وألننا ،اإلجحاف نكره ألننا العمل بهذا دائماً 

 فـي والطفـل المـرأة صـحة :وهـو أال فيـه التفكيـر فـي وقتـي معظم أقضي موضوع عن أتحدث أن أود واليوم
   .أجمع العالم

 ذوي مـن بموظفين يحظى ممتازاً  مستشفى وكان بمالوي. غوينليلو  في مستشفى زرت سنوات بضعة منذو 
 تحمـل مسـرعة الممرضـات إحـدى دخلـت عنـدما مواليـدال وحـدة فـي األطبـاء أحـد إلـى أتحـدث وكنـت .الرفيع التدريب
 جهـاز يسـتخدمون وهـم العـاملين مشـهد وتابعـت ولـدت عنـدما اً أرجوانيـ لونها كان .الوالدي ختناقاال من تعاني طفلة
 مـن الطفلـة تعـاني أن المسـتبعد مـن وأن المناسـب الوقت في تدخلوا أنهم الطبيب لي وقال إلنعاشها. والقناع الكيس
   االختناق. ذلك بسبب األمد طويلة عواقب

 ترقـد أنقذت التي الطفلة وكانت مزدحمًا. كان ولكنه تطوراً  المستشفيات أكثر بين من المستشفى هذا وكان
 علـى ولـد فقـد مثلهـا. محظوظـاً  يكـن لـم الطفل أن إال االختناق. من يعاني آخر طفل جانب إلى لتدفئةل جهاز على
 فـات قـد األوان كـان إليهـا وصـلت أن وٕالـى المستشـفى. إلـى أحـدهم يقلهـا أن تنتظـر أمـه كانـت حيـث الطريـق قارعة
  يحتضر. كان قدل ابنها. إلى بالنسبة
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 آخـر يلفـظ الطفـل كـان حـين فـي األولـى، اأنفاسـه تلـتقط الطفلة :جنب إلى جنباً  يرقدان الطفالن هذان كان
 باألمــل طافحــة إحــداهما للمســتقبل. صــيغتان إنهمــا .بــه للقيــام هنــا جئنــا الــذي العمــل إلــى ليرمــزان وأنهمــا ،أنفاســه
 الصـيغتين هـاتين مـن صـيغة أيـة سـيحدد الـذي هـو واألطفـال بالنسـاء عنايتنـا مـدى وأن الخيبـة. على مثال واألخرى
  األيام. مقبل في ستسود

 نتحـدث ونحـن أطول. سلسلة من جزء هم الوالدة الحديثي األطفال فإن العالمي الصحي للمجتمع وبالنسبة
 بأحرفهــا ونختصــرها واألطفــال، ،مواليــدوال واألمومــة، اإلنجــاب، صــحة هــي: خمــس كلمــات ســياق فــي حيــاتهم عــن

 ".RMNCH" لندعوها باإلنكليزية األولى  

  معًا. األحرف هذه لربط وجيهة أسباباً  هناك أن إال ،نطقه ويصعب متعب المختصر هذا أن في شك وال

 في تحوالً  يشهدون ال مواليدفال منه. فكاك ال األحرف هذه بين الترابط فإن الناس يعيشها التي التجربة ففي
 وبالنسـبة األطفـال. عـداد فـي غـدوا أنهـم علـى فجـأة نصـنفهم أننـا مـن الـرغم علـى حيـاتهم مـن والعشرين التاسع اليوم

  األطفال. إلى يرمز الذي C وحرف مواليدال إلى يرمز الذي N حرف بين فرق هناك فليس واآلباء لألمهات

  سبقها.ت التي تلك على تعتمد السلسلة في خطوة كل أن كما

 الفاصــلة بــالفترات ســيتحكمن األرجــح علــى فــإنهن األســرة تنظــيم نهــج اعتمــاد النســاء بمقــدور كــان فــإذا 
 حملهن. حاالت بين

 أصحاء. اً مواليد سينجبن األرجح على فإنهن الحمل حاالت بين الفاصلة بالفترات تحكمن ما وٕاذا 

 ينعمـون راشـدين، ثـم ومـن ،أطفـاالً  ليغدوا سيترعرعون األرجح على فإنهم أصحاء مواليدال كان ما وٕاذا 
 بالعافية.

 تســتمر اإليجابيــة النتــائج فــإن وافــر، بنمــو األطفــال ويحظــى صــحية، حمــل بحــاالت األمهــات تــنعم وعنــدما
  كله. العمر

 ينطبـق إنـه بـل واألطفال، األمهات وفيات معدالت ترتفع حيث فحسب النامية البلدان على ذلك ينطبق وال
 جهــة مــن والطفــل األم صــحة بــين تــربط جديــدة بينــات علــى االطــالع نواصــل فإننــا الحقيقــة وفــي مكــان. كــل علــى

 متصاعدة نكبة تشكل التي والبدانة والسكري، الدموية، األوعية أمراض مثل أخرى جهة من السارية غير واألمراض
  البلدان. جميع على

 أوفــر وأطفــال أمهــات إلــى بحاجــة فإننــا غــداً  تزدهــر أن لمجتمعاتنــا أردنــا مــا وٕاذا مقنعــة. المتاحــة والبيانــات
  اليوم. صحة

ـــة لـــدي إن ـــال. ثالث ـــقو  األخريـــات. األمهـــات إلـــى منجذبـــة نفســـي أجـــد أســـافر وحينمـــا أطف  ذهنـــي فـــي تعل
 نفســي فــي الحمــاس وتبعــث شــهدن، ممــا أفضــل حيــاة أطفــالهن لمــنح الضــاري كفــاحهن عــن تــدور التــي قصصــهن،
 علــى أســعى فــإنني واألطفــال األمهــات بوفيــات المتعلقــة البيانــات إلــى أنظــر وحينمــا عمــل. مــن بــه أقــوم مــا ألواصــل
  بدورها. قصصها تروي األرقام أن أتذكر أن إلى الدوام

 االتجاهـــات مســـارات فـــإن هـــذا وعلـــى العـــالم. فـــي الصـــحة وضـــع علـــى بـــارز مؤشـــر واألطفـــال النســـاء إن
 فـي األطفـال مـن أكبـر أعـداد بنجـاح فحسـب األمـر يتعلـق وال األطفـال. وفيات إلى اإلشارة لي سبقت ولقد مشجعة.
 التـنعم علـى سيسـاعدهم نحـو علـى والبـدني اإلدراكـي المسـتويين علـى نمـوهم فـي وكـذلك بـل الحيـاة، قيـد علـى البقاء
  منتجة. بحياة
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 العـدد انخفـض ٢٠١٠و ١٩٩٠ عـامي فبـين .أيضـاً  لـذلك فمشـابه األمهات وفيات تشهده الذي المسار أما
 المتســع األثــر فــي نــتمعن وحينمــا وفــاة. ٣٠٠ ٠٠٠ مــن أقــل إلــى وفــاة ٥٥٠ ٠٠٠ نحــو مــن الوفيــات لهــذه الســنوي
 أبعـاد أن عنـدها ندرك فإننا المحلية مجتمعاتهن على أم ٢٥٠ ٠٠٠ عددهن البالغ الناجيات األمهات ستخلفه الذي

   بكثير. ذلك من أعظم هي التحسن

 صـحة بيانـات نتـائج أن ذاتـه الوقـت فـي تكشـف واألم الطفـل صـحة عـن لالهتمام المثيرة البيانات أن على
 ســن دون لألطفــال إنقــاذه مــن بكثيــر أبطــأ بــوتيرة مواليــدال إنقــاذ علــى يعمــل فالعــالم أبــدًا. الجــودة بهــذه ليســت مواليــدال

 هــؤالء مــن مليونــاً  أن بــل العمــر. مــن األول الشــهر خــالل نحــبهم طفــل مليــون ٢,٩ يقضــى عــام كــل وفــي .الخامســة
  .العمر من األول يومه في الحياة يفارق مواليدال

 أعنيــه مــا فيهــا لــبس ال بصــورة أوضــح أن وأود .مواليــدال وفيــات مــن الســاحقة الغالبيــة تفــادي وبالمســتطاع
 غيـر ولكنهـا مثاليـة ظـروف ظـل فـي نظريـاً  للتفـادي قابلـة أنهـا أعنـي ال إننـي تفاديهـا. يمكـن الوفيات هذه إن بالقول
 وفيـات أنهـا نسـبيًا. التكلفـة وزهيـدة بسـيطة تـدخالت علـى باالعتمـاد تجنبهـا باإلمكان أن ببساطة أعني إنني واقعية.
  تقريبًا. البلدان كل في اآلن لنا المتاحة والتكنولوجيات النظم بفضل تفاديها يمكن

 النســيت سلســلة فــي عنهــا المزيــد قــراءة لكــم يمكــن التــي التــدخالت لهــذه أمثلــة خمســة علــيكم أطــرح أن وأود
  اليوم. صدرت التي مواليدال بشأن

 فـي المستشـفى فـي بـه يقمـن الممرضـات شاهدتُ  ما غرار على التنفس عن العاجزين األطفال إنعاش 
 أمريكية. دوالرات خمسة تكلفته تبلغ وقناع كيس وجهاز التدريب يتطلب األمر وهذا مالوي.

 الجسم. حرارة انخفاض من الوقاية على يساعد مما شاملة وبصورة فوراً  الطفل بدن تجفيف 
 الحبـــل لتنظيـــف ســـنتات، بضـــعة تكلفتـــه تتجـــاوز ال أساســـي مطهـــر وهـــو الكلورهيكســـيداين، اســـتعمال 

 العدوى. ووقف الُسري
 أشـهر. ستة مدى على الحصرية الطبيعية والرضاعة األولى، الساعة غضون في الطبيعية الرضاعة 

 األول التمنيـع للرضـيع تـوفر وهـي الرضـع، لتغذية األمثل العالمي النموذج الطبيعية الرضاعة وتعتبر
  الطفل. إلى األم من األضداد نقل خالل من

 ونـبض حرارتـه، درجـة تنظيم يكفل بما لبشرته بشرتها ومالمسة الكنغر، طريقة على للوليد األم رعاية 
 األم. لبن تدفق وتعزيز العدوى؛ من والوقاية وتنفسه؛ قلبه،

 أي فــي األمثــل النحــو علــى ُتســتخدم ال ولكنهــا مكــان، كــل فــي تــنجح التــي الفضــلى الممارســات هــي تلــك
 مــن يعــانون الــذين الرضــع لمعالجــة ســنة كــل أمريكــي دوالر مليــارات ١٠ مــن أكثــر المتحــدة الواليــات وتنفــق مكــان.
 األخيــرة اآلونــة فــي األمريكيــون األطفــال أطبــاء بــدأ ولقــد المثلــى. الطبيعيــة الرضــاعة فــي نقــص عــن ناجمــة حــاالت
  الحواضن. في الرضع وضع عن عوضاً  والطفل األم بشرة تالمس على القائمة الرعاية باعتماد يوصون فحسب

 الفوريــــة. الطبيعيــــة الرضــــاعة بالكلورهيكســــيداين. الســــري الحبــــل تنظيــــف الطفــــل. بــــدن تجفيــــف اإلنعــــاش.
  الطفل. لبشرة األم بشرة مالمسة

 األلـوف مئـات حيـاة إنقـاذ بمقـدورنا فـإن العالم حول التدخالت هذه استخدام نطاق توسيع من تمكنا ما وٕاذا
  عام. كل مواليدال من

 فـي بالفعـل القائمـة الصـحية الـنظم ضـمن تُـدرج أن يمكن التكلفة الزهيدة التدابير هذه فإن ذلك عن وفضالً 
  العالم. امتداد على البلدان
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 مرافـق فـي يكونـوا أن مواليـدوال لألمهـات األفضـل مـن فـإن خطيرة مضاعفات بمعالجة األمر يتعلق وحينما
  الجودة. رفيعة المرافق هذه في العناية تكون أن شريطة صحية

 الميـدانيين. الصـحيين العـاملين يـد علـى تـتم أن يمكـن التو في ذكرتها التي األثر عالية التدخالت أن على
 لألمهـات المحسـنة الرعايـة لتـوفير األقـاليم بعـض فـي صحيين مرشدين بتدريب إثيوبيا قامت فقد المثال سبيل وعلى

 بلغت مواليدال وفيات في باهراً  انخفاضاً  النتيجة وكانت إليها. أشرت التي الخمسة التدخالت ذلك في بما واألطفال،
  المائة. في ٢٨ نسبته

 وسـائل بشـأن للنسـاء المشـورة تـوفير اإلنتـان أمـر يعـالجون الـذين ذاتهـم الميـدانيين العـاملين بمقدور أن كما
 هـذه كل مجموع فإن المطاف نهاية وفي اللقاحات. وٕاعطاء للوالدة، السابقة المرحلة في زيارات وٕاجراء الحمل، منع

 علـى ُمنّصـب اهتمـامي أن مـن الـرغم وعلـى ومنتجـة. صحية بحياة التمتع على واألطفال النساء سيساعد التدخالت
 مـع بالمقارنـة السـلم فـي أعلـى درجـة مواليـدال مـنح فـي يتمثـل ال الهـدف إن القـول أكـرر أن أود فـإنني مواليدال صحة

 إلـى جنبـاً  الحـق مـوقعهم فـي علـيهم الحفـاظ فـي ولكـن "،RMNCH" مختصـر سلسـلة امتـداد على األخرى األولويات
  األولويات. تلك مع جنب

  قيادتكم. بفضل تحقيقه يمكن أمر وهو التدخالت، تلك دمج الواجب ومن

 اســتخدام علـى أحـثكم فــإنني للخطـة إقـراركم حــال وفـي مولـود. كــل عمـل خطـة فــي األسـبوع هـذا سـتنظرون
 التقــدم تتبــع فــي العالميــة، الصــحة لمنظمــة الوطنيــة واألنشــطة اإلقليميــة وللجــان الجمعيــة، لهــذه الكاملــة الصــالحيات

 فـي للمسـاعدة اسـتثماراتنا مواءمـة تعتبـر حيـث مؤسسـتنا في جانبكم إلى التقدم هذا تبعتسن ونحن بتفاصيله. المحرز
  الرئيسية. أولوياتنا إحدى مواليدال ازدهار

 تـدخل ألي يمكـن وال أوطـانكم. إلى عودتكم عند عملية تدابير إلى الخطة تحويل مسؤولية ستتحملون إنكم
 الميـدان. فـي وٕادارتكـم قيـادتكم دون المراد يحقق أن المختبرات، في ناجحاً  بدا مهما العمومية، الصحة تدخالت من
 هـذه مـن بلـدانكم فـي واألطفـال النسـاء اسـتفادة لضـمان المعقـدة العمليـة أمـا بـذاتها. قائمـة مسـألة السـريرية العلـوم إن

  أخرى. مسألة فإنها العلوم

 بمقـدور لـيس أنـه أعلـم ولكنـي يـوم. كـل طـاولتكم علـى ُتطـرح التـي المتنافسـة الضغوط أفهم أنني أدعي وال
 فضالً  اآلخرين، الحكوميين المسؤولين مع العمل التقدم تحقيق ويتطلب بمفرده. التغيير ُيحدث أن للصحة وزير أي
 البرهنــة الحلفــاء كســب ويتطلــب المجتمعيــين. والقــادة الدينيــة، المنظمــاتو  المــدني، والمجتمــع الخــاص، القطــاع عــن
  عديدة. أولويات بين من أولوية مجرد ليست مواليدال صحة أن على

 ولقـــد ذكـــي. اقتصـــادي تـــدبير ذاتـــه الوقـــت فـــي ولكنـــه الحـــب، مـــن نـــابع رقيـــق عمـــل هـــو مواليـــدال إنقـــاذ إن
 والنمــو العموميــة الصــحة بــين الصــالت عــن التــاريخ هــذا حتــى متقــدم تحليــل أكثــر مــؤخراً  النســيت مجلــة أصــدرت

 مـن المائـة فـي ١١ مـن تقـرب نسـبة في السبب هو ذاته بحد الوفيات معدل انخفاض أن للتقرير وتبين االقتصادي.
 الهائلـة االقتصـادية المزايـا أيضـاً  يشـمل ال وهـذا الـدخل. والمتوسـطة الـدخل المنخفضـة البلدان في االقتصادي النمو

 الصــحية التــدخالت مــن نموذجيــة حزمــة التقريــر وحــدد إنتاجيــة. وأعلــى صــحة أوفــر عاملــة قــوى تــوافر عــن الناجمــة
 ُيسـتثمر أمريكـي دوالر كـل أن إلـى وخلـص .والطفـل والمولـود األم وصـحة اإلنجابية الصحة مجاالت على المنصبة

  االقتصادية. المنافع من أمريكية دوالرات ٩ عن تقل ال بعوائد يأتي

 التـي البينـات اسـتخالص علـى معكـم نعمـل فإننا ولهذا قيادتكم. بمساندة ملتزمون غيتس، مؤسسة في إننا،
 حيــث مــن مجديــة تــدخالت هــي واألطفــال النســاء صــحة لصــالح التــدخالت أن فــي حججكــم لتعزيــز إليهــا تحتــاجون
 المكاســب بشــأن البحــوث بتمويــل قمنــا فقــد مــنكم، وردت التــي الطلبــات علــى وبنــاءً  المثــال، ســبيل وعلــى التكــاليف.
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 قيــد علــى األطفــال وبقــاء واألطفــال، األمهــات وفيــات ومعــدالت األســرة، تنظــيم بــين الصــلة تظهــر التــي الديمغرافيــة
 التأييـد اسـتقطاب فـي إليهـا تحتاجون التي البينات جمع على العمل وسنواصل االقتصادي. والنمو والتغذية، الحياة،

  .أولوياتنا هي فأولوياتكم ،ألولوياتكم

 والتشـغيلية السـريرية البحـوث مـن المزيـد نـدعم أن وهـي العـون يـد نمـد أن فيها لنا يمكن أخرى طريقة وثمة
 بحيث مواءمتها يمكن وهل ثمنًا؟ أرخص تكون أن لها وكيف فعالية؟ األشد التدخالت هي ما التالية: األسئلة بشأن
 قـدر اسـتخالص علـى ستسـاعدكم األسـئلة هـذه علـى اإلجابة إن أكبر؟ بكفاءة تنفيذها يمكن وهل استخدامها؟ يسهل
  المطلوبة. األجوبة على للحصول معكم سنستثمر ونحن دوالر، كل من األثر من أكبر

 أجـــل مـــن يكـــافحون الـــذين واألطفـــال النســـاء ومســـاندة القضـــايا، هـــذه مناصـــرة علـــى ســـنعمل فإننـــا وأخيـــراً 
  أفضل. حياة على الحصول

 الجهــات مــع ســنعمل فإننــا الوطنيــة خططكــم وترســمون القطريــة أولويــاتكم فيــه تحــددون الــذي الوقــت وفــي
 األســباب سنوضــح إننــا المشـتركة. ولويــاتاأل حــول الصـفوف توحيــد علــى والعامــة، منهـا الخاصــة العالميــة، المانحـة
  ذاته. الطريق على بالسير المانحة الجهات إقناع إلى وسنسعى القضايا، هذه في أموالنا استثمار إلى تدعونا التي

  واألطفال. النساء موت لظاهرة الناس استكان اإلنساني التاريخ معظم امتداد على

 الوقــائع إن األمــر. لهــذا نســتكين أن فيــه علينــا يعــد لــم زمــن فــي يعيشــون الــذين الســعداء مــن وٕايــاكم لكننــي
 فـي يتمثـل نموذجيـاً  تحـوالً  ذلـك ويمثـل النتـائج. نحقـق فإننـا الصـحة قطـاع فـي نستثمر فحينما الوضوح: كل واضحة
 أمامنـا متـاح أمـر ووهـ أفضـل، نحـو علـى بالصـحة والنهـوض المـرض مـن الوقاية على القدرة لدينا بأن يقول مفهوم
  .اليوم

 الرفيعــة الصــحية الرعايــة بــأن إحســاس هنــاك يــزال فمــا تغييرهــا. مــن البــد أخــرى تصــورات هنــاك أن غيــر
 بـه، القيـام ينبغـي لطيـف أمـر هـو الصـحة تحسـين بـأن إحسـاس هنـاك يـزال ومـا التكـاليف. باهظـة تكنولوجيا تتطلب
  البلدان. أموال الستثمار ذكية طريقة ليس ولكنه

  الجمعية. لهذه البالغة األهمية تنبع هنا ومن

 فـــي االســـتثمار أن علـــى مبينـــة بـــراهين فيهـــا نمتلـــك لحظـــة تاريخيـــة: لحظـــة فـــي العـــالم بلـــدان تمثلـــون أنكـــم
 هـي واألطفـال النسـاء رعايـة أن يقولـون أنـاس هنـاك يـزال ومـا الجماعيـة. لمواردنـا األمثـل االسـتعمال يشـكل الصحة
 األقاويـل هـذه مثـل تـدحض قويـة بينـات طـرح مهمـة أن علـى االلتبـاس. كـل ملتبس عائد مقابل مفرط هائل استثمار

  وأنا. أنتم نحن: عاتقنا على تقع

 يولــد طفــل كــل أن اليــوم، هــذا مــن اعتبــاراً  وتكــرارًا، مــراراً  للعــالم نؤكــد لكــي البينــات اســتعمال بمقــدورنا إن
  لكم. شكراً  الوفاء. واجب وعداً  سيكون
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